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OR.IV.0022.1.30.2017 

PROTOKÓŁ  NR 140/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 sierpnia 2017 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 po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, o godz. 16.20. 

 

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 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032, 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 podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego wraz ze wszelkimi załącznikami  

oraz aneksami do umowy w związku z zatwierdzeniem projektu pn. „Mobilni i kreatywni  

na europejskim rynku pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza i Rozwój (PO WER), w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

334287. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z zatwierdzeniem projektu pn. „Mobilni  

i kreatywni na europejskim rynku pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza i Rozwój (PO WER), w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi, celem podpisania 

umowy dotyczącej wsparcia finansowego wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami  

do umowy. Realizacja projektu nastąpi w latach 2017-2019, a wartość projektu  

to 641 083,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego  

wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do umowy w związku z zatwierdzeniem 

projektu pn. „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza i Rozwój (PO WER),  

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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 sierpnia 2017 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 sierpnia 2017 r.  

– po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego  

wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do umowy w związku z zatwierdzeniem 

projektu pn. „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” realizowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza i Rozwój 

(PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów  

oraz kadry kształcenia zawodowego”. 


