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PROTOKÓŁ  NR 30/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 5 – 6 lipca 2011r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część – 5 lipca 2011r.  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 29/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu  28 czerwca 2011r.  

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. koncepcji funkcjonowania 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na lata od 01.09.2011r. do 31.08.2016r. 

przygotowaną przez Dyrektora Andrzeja Brzenczkę  oraz przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

3. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego                  

w Raciborzu na lata od 01.09.2011-31.08.2016 przez Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu Pana Andrzeja Brzenczkę. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

II część – 6 lipca 2011r.  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

I część – 5 lipca 2011r.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  
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Ad. 1 

Protokół Nr 29/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. 

koncepcji funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na lata od 

01.09.2011r. do 31.08.2011r. przygotowaną przez Dyrektora Andrzeja Brzenczkę oraz 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego               

w Raciborzu. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu stanowi załącznik 4 nr do protokołu. 

 

Ad 3 

Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.07.2011r. Dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu Andrzej Brzenczka przedstawił swoją 

koncepcję funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na kolejne 5 lat. 

 

Ad. 4 

Po zapoznaniu się z Kartą Informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. koncepcji 

funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na lata od 01.09.2011r. do 

31.08.2016r. przygotowaną przez Dyrektora Andrzeja Brzenczkę i po wysłuchaniu Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Nawiązując do informacji zawartych w opracowanej i omówionej przez Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego koncepcji funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego na 

najbliższe 5 lat, Zarząd polecił Dyrektorowi: 
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1) prowadzenie skutecznej kampanii promocyjnej oferty programowej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz szukanie 

nowych, interesujących kierunków kształcenia odpowiadających  zapotrzebowaniu rynku, 

2) zapewnienie poprawy warunków kształcenia poprzez dokończenie remontów siedziby 

Centrum Kształcenia Ustawicznego. W tym celu Zarząd polecił opracować i przedstawić 

na jedno z posiedzeń Zarządu do końca 2011r. kompleksowy projekt modernizacji 

budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zakresu niezbędnych robót, wskazania pracowni wymagających remontu, 

korytarzy i innych części wspólnych nieruchomości wraz ze wstępnymi kosztorysami.  

Ponadto Zarząd uznał, iż zasadnym byłoby w przyszłości powierzanie stanowisk dyrektorów 

szkół zgodnie z zasadą, że po upływie 5 lat od powierzenia stanowiska dyrektora 

wyłonionego w drodze konkursu mogłoby nastąpić powierzenie tego stanowiska na kolejne 5 

lat, a po upływie 10 lat ponownie ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka 

w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały  w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka                   

w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1, postanowił dokonać zmiany w załączniku do uchwały 

„ogłoszenie o konkursie”, polegającej na tym, iż w pkt 1 ppkt 1 ogłoszenia o konkursie wyraz 

„szkole” zastąpić wyrazem „szkołach”. 

Po dokonaniu w/w zmian Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 

głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym się podjął uchwałę w sprawie 
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ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka 

w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

 

Ad. 5 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmian w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmian 

w planie imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury zaakceptował zmianę w planie polegającą na dopisaniu 

do planu pod poz. nr 53- XIX memoriału im. mł.kpt. Andrzeja Kaczyny                                   

i dh. A. Malinowskiego (wydatki związane z realizacja imprezy- 5000,00 zł). 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na zamku Piastowskim 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego       

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

zaproponowaną cenę cegły rozbiórkowej gotyckiej na zadaniu: „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – Etap III 

w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego – sieci zewnętrzne oraz murów 

obronnych (bez baszty). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zaproponowaną cenę cegły rozbiórkowej 

gotyckiej w kwocie 2,58 zł netto za sztukę na zadaniu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- Etap III w zakresie 
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zagospodarowania dziedzińca zamkowego- sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez 

baszty)”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- 

wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych 

związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany 

wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb 

spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie 

dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę                 

z własnych środków do kwoty 86 432,28 zł (brutto)  za roboty dodatkowe  nie ujęte                

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- wykonanie robót budowlanych 

(architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, 

fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego 

„D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku 

słodowni „B” oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu- 

wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych 

związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany 

wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb 

spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie 

dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę  z własnych środków do 

kwoty 211 598,49 zł (brutto)  za roboty dodatkowe  nie ujęte w dokumentacji projektowej na 

zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu- wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-
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konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany 

gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie 

sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz 

zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)” z zastrzeżeniem, iż zakres 

robót dodatkowych zostanie wprowadzony do aktualizacji wniosku o dofinansowanie, w celu 

rozliczenia ze środków unijnych. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia pn. „ Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta          

w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 

2011-2013” 

W/w informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję komisji konkursowej, aby ogłosić 

nowy konkurs w tym zakresie. 

 

Starosta przedstawił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.06.2011r., który stanowią załącznik 

nr 17 do protokołu. Zarząd polecił aby odpowiedzi na wnioski udzielił kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, 

2. wnioski i interpelacje zgłoszone na IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.06.2011r., które stanowią załącznik nr 18 do protokołu. Zarząd polecił aby odpowiedź 

na wniosek radnego Władysława Gumieniaka udzielił kierownik Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego.  

Ponadto Zarząd polecił, aby na interpelacje:  

1) radnego Artura Wierzbickiego odpowiedział: 

-kierownik Referatu Inwestycji i Remontów odnośnie pkt 1 ppkt 1,  

-kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odnośnie pkt 1 ppkt 2, 

-Sekretarz Powiatu odnośnie pkt 1 ppkt 3, 

2) radnego Leonarda Fulneczka i radnego Rafała Lazara pkt 2 i 3 odpowiedział kierownik 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, 

3) radnego Franciszka Marcola odpowiedział: 

-Sekretarz Powiatu odnośnie pkt 4 ppkt 1 i w tym celu polecił przygotować opinię prawną 

przez radcę prawnego Panią Barbarę Kowalską ,  
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- kierownik Referatu Inwestycji i Remontów odnośnie pkt 4 ppkt 2, 3 i 4, 

- kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu odnośnie pkt 4 ppkt 5, 

- kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa odnośnie pkt 4 

ppkt 6. 

 

Na tym przerwano posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.07.2011r. 

 

II część – 6 lipca 2011r.  

Na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.07.2011r. dołączył Członek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator, który nie był obecny na posiedzeniu w dniu 

05.07.2011r. 

 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

Na wstępie Starosta przywitał zebranych na II części posiedzenia proponując omówienie tych 

materiałów, które ze względów m. in. proceduralnych nie zostały rozpatrzone  

na wczorajszym posiedzeniu. 

 

Ad.1 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   
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Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2011. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

  

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

Obecności w dniu 05.07.2011r.: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. ------------------------  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

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

Obecności w dniu 06.07.2011r.: 

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lipca 2011r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 lipca 2011r. 

3. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 5 – 6 lipca 2011r.  

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. koncepcji funkcjonowania 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu na lata od 01.09.2011r. do 31.08.2016r. 

oraz przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu Panu Andrzejowi Brzenczce. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 

6. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie dokonania zmian              

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, przy 

ul. Zamkowej 1. 

10. Uchwała zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 

1. 

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji zmian w planie 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego               

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na 

zaproponowaną cenę cegły rozbiórkowej gotyckiej na zadaniu: „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu-Etap 

III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego-sieci zewnętrzne oraz murów 

obronnych (bez baszty). 
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14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie  

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu- wykonanie robót budowlanych (architektoniczno- konserwatorskich)            

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej 

elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie  

sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” 

oraz zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie   

i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu- wykonanie robót budowlanych (architektoniczno- konserwatorskich)           

i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej 

elewacji i ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie 

sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” 

oraz  zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”. 

16. Informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby         

i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2011-2013”. 

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.06.2011r. 

18. Wnioski i interpelacje zgłoszone na IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28.06.2011r. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021. 

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu    

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 
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24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego     

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2011. 

 


