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OR.II.0022.1.13.2016 

PROTOKÓŁ  NR 73/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2016 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

 

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. Posiedzenie rozpoczęło 

się o godz. 17.05.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Mając na uwadze to, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwały w sprawie: dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025, Starosta omówił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu”. 

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

259583. 

Starosta przypomniał, że dnia 17 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Klub Integracji 
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Społecznej w Raciborzu”, w której upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem  

i złożeniem ww. projektu.  

W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu” został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania 

zachodzi konieczność udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi do: 

1) składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli związanych z zaciąganiem 

zobowiązań finansowych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu”; 

2) podpisywania, zatwierdzania oraz podejmowania wszelkich działań związanych  

z realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”  

w latach 2016 - 2018. 

 

Ponadto Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały wyraża się zgodę na wniesienie 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wkładu własnego w wysokości 11 000,00 zł  

na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. Środki te pochodzić 

będą ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę na błędy redakcyjne w tytule, § 1 i 2  

oraz w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały wniósł 

autopoprawki polegające na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych w tytule, § 1 i 2 

oraz w uzasadnieniu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu 

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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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. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

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 29 marca 2016 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2016 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

 


