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OR.II.0022.1.31.2011 

PROTOKÓŁ  NR 36/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 sierpnia 2011r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 35/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 sierpnia 2011r. 

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

dodatkowego nauczyciela z kwalifikacjami. 

3. Informacja Audytora Wewnętrznego dot. analizy protokołu z przeprowadzonej kontroli  

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 35/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu i poprosił o zreferowanie tematu związanego z zatrudnieniem dodatkowego 

nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej (karta 

informacyjna w w/w sprawie stanowi załącznik nr 29 do Protokołu Nr 35/2011  

z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2011r.).  

Na wstępie Dyrektor Obarymski poinformował, iż zainteresowanie zajęciami gimnastyki 

korekcyjnej jest ogromne. W ubiegłym roku szkolnym zajęciami korekcyjnymi objętych było 

148 uczniów z terenu Powiatu Raciborskiego (w tym z Gminy Racibórz – 122, pozostałe 

gminy 26 uczniów), a oczekujących na przyjęcie do grup ćwiczebnych jest 193 uczniów  

(z Gminy Racibórz 84, z pozostałych gmin 109 uczniów). Dzięki pozyskanemu  

przez Ośrodek sprzętowi diagnozującemu wady postawy nauczyciele przeprowadzili badania 

w gminach Powiatu Raciborskiego (przebadano 287 uczniów), które w coraz większej liczbie 

są zainteresowane współpracą z Ośrodkiem. Prowadzone przez Ośrodek zajęcia metodą 

ćwiczeń asymetrycznych pozwalają w dużej mierze zahamować postępowanie wad dzięki 

czemu dorastająca młodzież może dokonywać swobodnych wyborów związanych z przyszłą 

pracą zawodową. Jak dodał Dyrektor planuje wystąpić z propozycją zwiększenia ceny  

za zajęcia gimnastyki korekcyjnej tak aby koszty związane z jej prowadzeniem były mniejsze.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu dotyczącą zwiększenia ilości godzin 

zajęć gimnastyki korekcyjnej, mając na względzie duże zainteresowanie tego typu zajęciami 

wśród mieszkańców Powiatu Raciborskiego, jednakże nie wyraził zgody na zatrudnienie 

dodatkowego nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia w/w zajęć, sugerując, aby były 

one realizowane w innej formie prawnej (np. umowa o dzieło / zlecenie) bądź przekazane  

do realizacji podmiotowi zewnętrznemu.  

 

Ad. 3 

 

Starosta poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęły pisma Pani Ewy Wycik i Pana Piotra 

Sputa, adresowane do Zarządu Powiatu Raciborskiego i Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, dotyczące uwag i spostrzeżeń nt. przeprowadzonej kontroli  

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu (w/w pisma znajdują się w teczce nr OR. II. 1711.1.2011). W związku  
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z powyższym polecił, aby Audytor Wewnętrzny dokonał analizy ustaleń zawartych  

w protokole kontroli pod kątem zgłoszonych uwag przez Panią E. Wycik i Pana P. Sputa.  

Obecna na posiedzeniu Audytor Wewnętrzny Beata Stuchly poinformowała, iż po dokonaniu 

analizy dokumentów w przedmiotowej sprawie nie stwierdziła niedociągnięć  

w przeprowadzeniu oraz sporządzeniu protokołu kontroli Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu przez Panią Józefę Kuzdrowską. 

Podkreśliła, iż kontrola była przeprowadzona prawidłowo, w sposób nie budzący zastrzeżeń. 

Poczynione w trakcie kontroli ustalenia nie rodzą potrzeby podejmowania dalszych czynności 

kontrolnych. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące zachowania lub działania mobbingowego 

wobec pracownika to jedynym organem rozstrzygającym jest właściwy sąd pracy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Audytora 

Wewnętrznego, polecając, aby odpowiedź na pismo Pani Ewy Wycik i Pana Piotra Sputa 

przygotowała Sekretarz Powiatu. Ponadto podkreślił, i ż wobec przedstawionych ustaleń  

przez Audytora Wewnętrznego nie widzi potrzeby dalszej korespondencji w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn.: „Remont odcinków dróg 

powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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 powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn.: „Remont 

odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 

 

Starosta przedstawił nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  
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na 2011 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r.  

i  jednocześnie wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.7.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. 

 

Następnie Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2011r. i  jednocześnie wycofaniu z porządku obrad w/w projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.7.2011 z dnia 18 sierpnia 2011r. 

Ponadto Zarząd postanowił o przekazaniu radnym na sesję w dniu 30 sierpnia 2011r. 

informacji dodatkowych ułatwiających radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF  

– zaznaczonych kolorem czerwonym. 

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

 

Wicestarosta omówił autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Mając na względzie fakt, iż przedmiotowy projekt uchwały wymaga zaopiniowania  

przez związki zawodowe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – postanowił wycofać  

z porządku obrad sesji w dniu 30 sierpnia 2011r. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających  

z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  
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Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wystąpić  

do związków zawodowych o opinię nt. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pana Sławomira Janowskiego dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.  

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 ustalenia dodatku motywacyjnego  

dla Pana Sławomira Janowskiego dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu tut. Starostwa, aby w kolejnych projektach uchwał w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych / funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski ujmować wyłącznie nowe, proponowane 
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wysokości dodatków, a w informacji dodatkowej przedstawiać porównanie wysokości 

dodatków za poprzedni i aktualny okres czasu.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Wicestarosta zaproponował, aby wyrazić zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego  

do Projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą!” współfinansowanego przez Europejski Funduszu 

Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia”. Liderem tego Projektu będzie Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

w Żorach. Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach w/w Projektu pozwoli 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu zorganizować kompleksowe wsparcie dla osób 

pragnących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W związku  

z powyższym celowym jest udzielenie pełnomocnictw dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora 

Urzędu do podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją  

i rozliczeniem Projektu „Zostań przedsiębiorcą”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

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

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

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. informacji Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu o zatrudnieniu 

nauczyciela emeryta – Pani Stefanii Knop w wymiarze 2 godzin tygodniowo w roku 

szkolnym 2011/2012. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu o zatrudnieniu nauczyciela emeryta – Pani Stefanii Knop w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012.  

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkową kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Prace 

remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Prace remontowe w budynkach internatów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, okładzin, posadzek, roboty malarskie)” do kwoty 

9 999,37 zł (brutto). Płatne z działu 854, rozdziału 85410, § 4270. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu dotyczące wyrażenia zgody na zwiększenie liczby uczniów w roku szkolnym 

2011/2012 w klasie I lingwistycznej do 33 uczniów.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu nr ZSO nr 1-0717.54.2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. 

wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczniów do 33 w roku szkolnym 2011/2012 w klasie I 

lingwistycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dotyczące 

podjętych działań mających na celu sprzedaż wytwórni solanki. Jak poinformowano na zakup 

solanki nie wpłynęła żadna oferta, więc zostanie ona zezłomowana.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr PZD-5540/149/2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. dotyczącym zezłomowania 

wytwórni solanki.  

 

Starosta omówił: 

1. wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 22 sierpnia 2011r., które stanowią załącznik nr 18 do protokołu,  

2. wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 23 sierpnia 2011r., 

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu,  

3. wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 

2011r., które stanowią załącznik nr 20 do protokołu,  

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 25 sierpnia 

2011r., które stanowią załącznik nr 21 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi  

na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,  

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2011r.,  

które stanowią załącznik nr 22 do protokołu. Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek 

nr 2 udzielił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

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. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

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

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2011r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 oraz informacja 

dodatkowa.  

6. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatku 

motywacyjnego dla Pana Sławomira Janowskiego dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego 

dla Pana Sławomira Janowskiego dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków 

funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą”. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Zostań przedsiębiorcą”. 

13. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 
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14. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu o zatrudnieniu nauczyciela emeryta  

– Pani Stefanii Knop w wymiarze 2 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012. 

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

robót dodatkowych na zadaniu: „Prace remontowe w budynkach internatów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (wymiana stolarki wewnętrznej, 

okładzin, posadzek, roboty malarskie)”. 

16. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

nr ZSO nr 1-0717.54.2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. 

17. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr PZD-5540/149/2011  

z dnia 22 sierpnia 2011r. 

18. Wnioski z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w dniu 22 sierpnia 2011r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 23 sierpnia 2011r. 

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 sierpnia 

2011r. 

21. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 25 sierpnia 

2011r. 

22. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2011r. 

 


