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OR.II.0022.1.38.2015 

PROTOKÓŁ  NR 40/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 września 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 8 września br. 

o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisów                  

na str. 2 – 3 oraz str. 10.  
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Ad. 2 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani 

Marzenie Czaplińskiej - Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu 

ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku 

pracy", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229529. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie 

Czaplińskiej - Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu 

ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku 

pracy", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania, po poprawieniu drobnego błędu literowego w tytule. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu                                 

pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" w ramach programu 

ERASMUS+.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229062. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem                       

do sukcesu na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+, 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,                                 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229040. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym                      

jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 3 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury                 

i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako 

zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229075. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął              

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2015 r. wyrażając zgodę na objęcie 

honorowym patronatem Starosty Raciborskiego i wpisanie do kalendarza imprezy kulturalnej 

pn. „XII Raciborski Festiwal Podróżniczy WIATRAKI 2015” oraz udzielenie wsparcia 

finansowego w wysokości 4 500,00 zł. 

 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, że Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

przeanalizuje kalendarz imprez kulturalnych pod kątem życia kulturalnego naszego regionu             

i charakteru organizowanych wydarzeń kulturalnych. 

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury                       

i Sportu dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2015 r. realizowanych jako zadania 

własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229536. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2015 r. realizowanych jako 

zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu objął patronatem Starosty 

Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez sportowych pod poz. 63 – Puchar Polski                

w pływaniu Masters oraz wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu okolicznościowych 

koszulek sportowych o wartości nieprzekraczającej 2 000 zł (brutto).  

Źródło finansowania: Rozdział 92695 § 4210 (wykorzystanie środków finansowych w zamian                                         

za IV Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japońskiej Budo – Gala objęty patronatem 

Starosty Raciborskiego i wpisany do kalendarza imprez sportowych na 2015 r. pod poz. 6, 

którego organizator zrezygnował z pomocy finansowej ze strony tut. Starostwa).     

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229900. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych                              

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1                          

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu                     

oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                         

Nr X/96/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych                      

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229578. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                          

Nr X/97/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego                     

na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229576. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował  

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr X/98/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi pana Piotra Jasiaka na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr X/99/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, pana 

Sławomira Janowskiego, 

3) Uchwały Nr X/100/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229704. 

 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 14 lipca 2015 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

Uchwałę Nr 33/126/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji 

projektu dot. badania losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat 

Raciborski jest organem prowadzącym. Pomysłodawcą ww. projektu jest Śląski Kurator 

Oświaty w Katowicach, który we współpracy z organami prowadzącymi szkoły 
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ponadgimnazjalne i innymi instytucjami, zamierza zrealizować projekt wspomagający 

dyrektorów szkół w badaniu losów absolwentów.  

Następnie Wicestarosta poinformował, że w sprawie ww. projektu w dniu 31 sierpnia br. 

odbyło się spotkanie w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, w którym wzięli 

udział m.in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, Izby działający w regionie. 

Wicestarosta przekazał, że w trakcie spotkania podpisał list intencyjny dotyczący współpracy 

przy realizacji pilotażu projektu Badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.    

Chęć przystąpienia do projektu zadeklarowały organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne                     

w Jastrzębiu – Zdroju, powiecie pszczyńskim, Sosnowcu, powiecie żywieckim oraz powiecie 

wodzisławskim. Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji ww. projektu zostaną 

określone w odrębnych porozumieniach.  

Celem ww. projektu jest badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów, którzy 

ukończyli szkoły ponadgimnazjalne w 2015 r. Pozyskane od absolwentów informacje zostaną 

wykorzystane do zdiagnozowania, jakie kierunki kształcenia dają największą szansę                       

na kontynuację nauki lub też na zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie, jakie trudności 

napotykają absolwenci w poszukiwaniu pracy, jakiej pracy poszukują i jaką podejmują. 

Dyrektorom szkół i organom prowadzącym zostaną przekazane raporty na temat losów 

absolwentów ich szkół, co będzie wykorzystane do oceny oferty edukacyjnej                         

na poziomie ponadgimnazjalnym. 

 

Wicestarosta przekazał, że w październiku br. w Arenie Rafako odbędzie się „Festiwal 

Perspektyw” organizowany przez „Nowiny Raciborskie” przy wsparciu Powiatu 

Raciborskiego. Podczas Festiwalu oprócz pracodawców zaprezentują się także szkoły 

zawodowe podległe powiatowi raciborskiemu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3.  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania pełnomocnictwa 

udzielonego Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie 

Czaplińskiej - Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu 

ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku 

pracy", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem 

do sukcesu na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym                  

jest Powiat Raciborski. 

 


