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OR.II.0022.1.46.2011 

PROTOKÓŁ  NR 51/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 grudnia 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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 50/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 grudnia 2011r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 50/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 grudnia  2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

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

na 2011 rok oraz postanowił o jej  przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2011r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2022.  

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2011r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok oraz autopoprawkę  

do Uchwały Nr 46/244/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2011r. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 5 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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok 

wraz z autopoprawką do Uchwały Nr 46/244/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2011r. oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 

2011r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2012 – 2022 oraz autopoprawkę do Uchwały Nr 46/245/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 14 listopada 2011r. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 6 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 
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na lata 2012 – 2022 wraz z autopoprawką do Uchwały Nr 46/245/2011 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 listopada 2011r. oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia apelu 

Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego 

pogłębiania koryta rzeki Odry wniósł drobne uwagi co do treści uzasadnienia. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2011r. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

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 – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2011r. 

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 1.500.000,00 zł dla Województwa Śląskiego  

na dofinansowanie zadania pn. „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego  

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”, w tym  

w roku 2012 w kwocie 500.000,00 zł, w roku 2013 w kwocie 1.000.000,00 zł. Podjęcie  
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w/w uchwały przez Radę będzie się wiązało z tym, że Uchwała z dnia 28 czerwca 2011r. 

utraci swoją moc.  

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 udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2011r. 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2011r.  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych  

od Powiatu Raciborskiego 

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

Wicestarosta przekazał, iż zgodnie z § 4 ust. 3 umowy dzierżawy ZS.7220-1/03  

z dnia 5 listopada 2003r. Zarząd „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu złożył  

do zatwierdzenia rozliczenie remontów przeprowadzonych w 2011r. w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Zatwierdzony zakres prac na 2011r. został 

wykonany. Koszty rzeczywiste realizacji zadań były wyższe o kwotę 15 957,01 zł od kosztów 

planowanych i wyniosły 235 957,01 zł. Dodatkowo, poza zatwierdzonym przez Zarząd 

Powiatu planem na 2011r., Centrum Zdrowia wykonało prace związane z przygotowaniem 

termomodernizacji budynku Przychodni „Ocicka” na łączną kwotę 12 308,00 zł, w tym: 

- opracowanie wniosku o dofinansowanie i audytu energetycznego – 9 225,00 zł, 

- aktualizacja projektu termomodernizacji budynku z 2004 r. – 2 214,00 zł, 

- opracowanie specyfikacji technicznej termomodernizacji – 500,00 zł; 

- aktualizacja kosztorysu z roku 2004 – 369,00 zł; 

 

Jak dodał Wicestarosta, zgodnie z poleceniem Zarządu, Referat Spraw Społecznych 

sporządził rozliczenie remontów za okres od 2004r. do 2011r. przyjmując, że Zarząd Powiatu 

zatwierdzi wykonane w roku 2011 przez Centrum Zdrowia prace remontowe na kwotę  

235 957,01 zł, nie uwzględniając wydatków na opracowanie projektu termomodernizacji 

Przychodni „Ocicka”, czyli wydatków poniesionych na prace nie ujęte w planie remontów  

na 2011 rok. Zgodnie z tym założeniem, Centrum Zdrowia wykonało zatwierdzonych  

przez Zarząd Powiatu prac remontowych na kwotę 1 551 613,82 zł przy 1 581 334,70 zł 

wynikających ze zwolnień z czynszu i podnajmu lokali. Daje to łącznie niedobór wykonanych 

prac w kwocie 29 720,88 zł, przy niedoborze w roku 2010 wynoszącym 19 993,65 zł. 
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Wicestarosta zaznaczył, że jeżeli Zarząd Powiatu przyjmie do rozliczenia koszty opracowania 

termomodernizacji Przychodni „Ocicka” to zgodnie z tym założeniem, Centrum Zdrowia 

wykonało zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu prac remontowych na kwotę 1 150 009,58 zł 

przy 1 581 344,70 zł wynikających ze zwolnień z czynszu i podnajmu lokali. Daje to łącznie 

niedobór wykonanych prac w kwocie 17 422,88 zł, przy niedoborze w roku 2010 

wynoszącym 19 993,65 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zatwierdzenia 

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2011r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego, nie uwzględnił 

wydatków na opracowanie projektu termomodernizacji Przychodni „Ocicka”  

w kwocie 12 308,00 zł.  

Po dokonaniu w/w zmiany, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2011r. przez „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

Mając na względzie, że niedobór wykonanych prac w obiektach dzierżawionych  

od Powiatu Raciborskiego z lat 2004 – 2011 wynosi 29 720,88 zł Zarząd polecił,  

aby wartość remontów planowanych do wykonania przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. 

w Raciborzu w 2012r. została zwiększona o w/w kwotę.  

Ad. 4 

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 – 1 i 2, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – 1 i 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

– 1 i 2, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu – 1, 2, 3, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – 1 i 2, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach – 1 i 2, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – 1 i 2, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu – 1 i 2, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 1 i 2, Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 1 i 2, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – 1, Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu – 1, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
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w Raciborzu – 1, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – 1, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. certyfikacji 

Systemu Zarządzania Jakością tut. Starostwa w 2012r. 

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

Starosta przypomniał, iż tut. Starostwo od 2000r. posiada wdrożony i certyfikowany SZJ 

zgodny z normą ISO 9001, który raz w roku podlega zewnętrznemu audytowi 

nadzoru/recertyfikacji. Przedmiotową usługę dla tut. Starostwa świadczy jednostka TŰV 

Nord Polska, w ramach  zawartej umowy. Zgodnie z § 9 pkt 2 w/w umowy czas ważności 

umowy dobiega końca ponieważ ważności certyfikatu została przyjęta na dzień 30 września 

2012r. Łączny koszt w/w umowy w okresie 3 lat wyniósł 26.680zł. W związku z powyższym 

jednostka TŰV Nord Polska, zgodnie z przyjętą praktyką wystąpi z ofertą kontynuacji 

dotychczasowej współpracy. Jednakże mając na uwadze zapisy Zarządzenia Nr 52/2011  

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

dotyczącej zakupów, które nie podlegają ustawie „Prawo zamówień publicznych”, 

jakikolwiek zakup powinien być zrealizowany w sposób zapewniający zachowanie zasad 

przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, bezstronność  

i obiektywności oraz zasad oszczędności i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Przeprowadzając postępowanie konkurencyjne poprzez zaproszenie min. trzech wykonawców 

istnieje realna możliwość porównania cen oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty  

na certyfikację SZJ. Ponadto, wybór nowej jednostki certyfikującej będzie „sprawdzianem” 

dla funkcjonującego systemu oraz pracowników tut. Starostwa, który dotychczas był 

weryfikowany przez jedną jednostkę. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania 

konkurencyjnego na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością tut. Starostwa w 2012r.  

 

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

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Modernizacja dróg wewnętrznych  

i utwardzenia terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”. 
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

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

„Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu 
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przy Placu Okrzei 4” do kwoty 2 809,30 zł (brutto). Płatne z działu 750, rozdziału 75020,  

§ 6050, poz. 1 c pkt 6 WPF.  

 

Starosta przedstawił wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2011r. 

W/w wnioski stanowią załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2,  

2. Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju przygotować projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 3, 

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wnioski nr 9  

i nr 10,  

4. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 11.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

proponując ich wznowienie po zakończeniu sesji.  

 

II część 

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 
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Starosta zaprezentował projekt 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 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 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 2011-2022.   

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 2011-2022.   

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listami obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2011r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok oraz autopoprawka do Uchwały Nr 46/244/2011 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2011r. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz autopoprawka do Uchwały 

Nr 46/245/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2011r. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego 

programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego 

programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry – po zmianie.  

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Staroście Raciborskiemu. 

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Śląskiemu. 

11. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2011r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2011r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

14. Karta informacyjna Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością dot. certyfikacji Systemu 

Zarządzania Jakością tut. Starostwa w 2012r. 
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15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie 

robót dodatkowych na zadaniu: „Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4”. 

16. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Rekreacji oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2011r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2011. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2011. 

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2022.   


