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OR.II.0022.1.23.2016 

PROTOKÓŁ  NR 83/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 czerwca 2016 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2016 r. 

nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Projekty uchwał Zarządu 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. 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 9 czerwca br.   

o godz. 08.00, w trakcie którego nastąpi m.in. przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 czerwca br. Zarząd ustalił, że materiały zostaną dostarczone radnym 

10 czerwca br.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

kultury. 



 2 

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

268872.  

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. 

podjęła Uchwałę Nr XIII/124/2015 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury.  

W chwili obecnej koniecznym stało się wprowadzenie zmian w formule przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności: 

1) wprowadzenia możliwości kandydowania do Nagrody jednostkom organizacyjnym  

nie posiadającym osobowości prawnej, 

2) wprowadzenia możliwości ponownego kandydowania laureata Nagrody  

po upływie 5 lat od jej otrzymania (udokumentowanie osiągnięć po otrzymaniu 

poprzedniej Nagrody), 

3) umożliwienia złożenia wniosku kandydata do Nagrody grupie składającej się  

z min. 15 pełnoletnich mieszkańców powiatu raciborskiego, 

4) ustalenia składu Kapituły Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” w dziedzinie 

kultury, 

5) zawężenia z 3 do 1 kandydata nominowanego przez Kapitułę do Nagrody. 

 

Wicestarosta dodał, że w skład Kapituły Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” 

w dziedzinie kultury wchodzą pracownicy Starostwa, przedstawiciel Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu raciborskiego  

oraz przedstawiciele laureatów poprzednich edycji Gal „Mieszko AD …”. Kapitułę corocznie 

powołuje Starosta w drodze zarządzenia.  

Kapituła wyłania kandydata do Nagrody, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli  

do Nagrody złożono 1 wniosek, to kandydat do Nagrody winien uzyskać minimum 50% 

głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. W przypadku równej liczby głosów  

2 lub więcej kandydatów do Nagrody, decyzję o nominacji podejmuje przewodniczący 

Kapituły. Kapituła może nie nominować żadnego kandydata do Nagrody, jeżeli uzna 

osiągnięcia przedstawionych kandydatów do Nagrody za niewystarczające. O wynikach 

głosowania Kapituła informuje Starostę w sporządzonym w czasie obrad protokole. 

Członkowie Kapituły swoją funkcję pełnią społecznie. 
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W regulaminie przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”  

w dziedzinie kultury określono, że Starosta może nie zatwierdzić wyboru kandydata  

do Nagrody, jeżeli uzna jego osiągnięcia za niewystarczające. 

Jak poinformował Wicestarosta projekt przedmiotowej uchwały został przedyskutowany 

na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w kwietniu br., a następnie  

w trakcie obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

w maju br.  

Wicestarosta dodał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji należy skierować projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji.  

Wicestarosta dodał, że przygotowywane są zmiany w formule przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji  

oraz całokształtu działalności. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

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

268873. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 



 4 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

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

 

Wicestarosta przedstawił 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. „Europejska 

wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” ramach programu 

ERASMUS+. 

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

265748. 

Skarbnik Powiatu dodała, że celowym jest, aby w przyszłości w projektach uchwał 

dotyczących udzielania pełnomocnictw dla dyrektorów komórki organizacyjne tut. Starostwa, 

które je przygotowują ujmowały w uzasadnieniu informację o tym czy dany projekt/program 

ujęty jest w budżecie Powiatu Raciborskiego i/lub Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta polecił, aby Sekretarz Powiatu poruszyła ww. sprawę na spotkaniu kierowników 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa w dniu 3 czerwca br.  

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. „Europejska wymiana 

doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenie 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Małemu człowiekowi”. 

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

268271.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Małemu człowiekowi”. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego 

za 2015 rok. 

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

268996.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, że w dniu 24 maja br. Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok, którą wysłano 

Radzie Powiatu Raciborskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

W związku z tym, iż Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu dokonał korekty zestawienia 

zmian w funduszu jednostki skorygowano załącznik nr 4 sprawozdania finansowego Powiatu 

Raciborskiego za 2015 rok.  

Wicestarosta polecił Skarbnikowi Powiatu, aby zwróciła uwagę dyrektorowi Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu na dołożenie należytej staranności w przygotowanie  

oraz sporządzanie sprawozdań, celem wyeliminowania błędów w przyszłości.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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. -----------------------------------  

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 1 czerwca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

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. „Europejska wymiana 

doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” ramach programu ERASMUS+. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do realizacji projektu 

pn. „Małemu człowiekowi”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 


