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OR.II.0022.1.4.2012 

PROTOKÓŁ  NR 56/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2012r. 

 

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 – godz. 12.15  

1. Wyjazd do placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kuźni Raciborskiej  

oraz Pogrzebieniu.  

II część – godz. 14.45  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 stycznia 2012r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część – godz. 12.15  

 

Ad. 1 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego odwiedzili placówki opiekuńczo  

– wychowawcze w Kuźni Raciborskiej oraz Pogrzebieniu, stwierdzając, że warunki socjalno 

– bytowe dzieci i młodzieży pochodzących z terenu Powiatu Raciborskiego nie uległy 

pogorszeniu. Ponadto podtrzymali swoją wcześniejszą decyzję, aby Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu składał nadal informację o liczbie dzieci z terenu 
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Powiatu Raciborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mając na względzie 

m.in. datę przybycia do placówek i ich opuszczenia. Karty informacyjne w przedmiotowej 

sprawie Referat Spraw Społecznych będzie składać w terminach kwartalnych. Jednocześnie 

po posiedzeniach, na których omawiane będą w/w karty informacyjne odbywać się będą 

spotkania z przedstawicielami Zarządu, PCPR w Raciborzu, w/w placówek, radnych, celem 

omówienia bieżących problemów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił także Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

przygotować kartę informacyjną w sprawie obowiązków rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

oraz ich realizacji za okres 2011 roku. Informację powyższą należy złożyć po zakończeniu  

I kwartału 2012r.  

 

II część – godz. 14.45  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2012-2014, tytuł projektu „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem 

wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2012-2014, tytuł 

projektu „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu kompetencji 
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zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

Panu Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, 

realizowanego w latach 2012-2014, tytuł projektu „Przez Moguncję do Europy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2012-2014, tytuł 

projektu „Przez Moguncję do Europy”, a w przypadku uzyskania dofinansowania  

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

Ad. 3 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby 

Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o utworzenie Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej z dniem 1 września 2012r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu zwrócił 

się z prośbą o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie 

gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w formie zaocznej z dniem 1 września 2012r. 

Jak dodał Wicestarosta ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz niektórych innych ustaw gruntownie zmienia model kształcenia zawodowego  

na poziomie średnim – poczynając od zainicjowania wdrożenia nowej podstawy programowej 

kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnych, a na poziomie 

struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Nowa szkoła, o utworzenie której 

wnioskuje Dyrektor CKU, będzie szkołą 3-letnią i kształcić będzie słuchaczy, którzy  
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po gimnazjum ukończyli 17 rok życia. Słuchacze ci będą uczęszczać na zajęcia od klasy 

pierwszej do trzeciej, jak również będzie kształcić absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych, którzy będą uczęszczać na zajęcia od klasy drugiej do trzeciej. Liceum 

Ogólnokształcące dla dorosłych kształciłoby w trybie zaocznym. Szkoła ta kończyć się będzie 

uzyskaniem wykształcenia średniego oraz zdaniem egzaminu maturalnego. Ukończenie tej 

szkoły daje możliwość kontynuacji dalszej nauki w CKU w Szkole Policealnej dla Dorosłych. 

Ponadto powołanie tej szkoły będzie stanowić konkurencję wobec szkół niepublicznych 

posiadających uprawnienia szkół publicznych. Wicestarosta podkreślił, że zakładanie  

oraz prowadzenie szkół i placówek publicznych uregulowane jest w ustawie o systemie 

oświaty, stąd celowym jest już teraz rozpoczęcie tego procesu, tak aby szkoła, o której 

utworzenie zawnioskował Dyrektor CKU, zaczęła funkcjonować od 1 września b.r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję utworzenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej przy Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z dniem 1 września 2012r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu podjęcie stosownych czynności  

w w/w sprawie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego na 2012r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2012r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta przekazał, iż zgodnie z § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXIII/233/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor poinformował, iż w 2011r. Szpital zbył mienie ruchome małej wartości na łączną 

kwotę  27,21 zł.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o zbyciu mienia ruchomego małej wartości. 

 

Starosta zaprezentował 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 10 do protokołu. 

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

„Modernizacja dróg wewnętrznych i utwardzenia terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

przy Placu Okrzei 4” do kwoty 12 800,91 zł brutto. Płatne z działu 750, rozdziału 75020,  

§ 6050 (poz. WPF 1 c, pkt 6). 

 

Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 272.1.2012 pn. „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

– wyposażenie w scenę z zadaszeniem, nagłośnienie i oświetlenie oraz siedziska”.   

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

Starosta przekazał, że w dniu 30 stycznia 2012r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wyposażenie w scenę z zadaszeniem, nagłośnienie  

i oświetlenie oraz siedziska”.  W przetargu nieograniczonym wpłynęły 2 oferty na kwoty:  

- oferta nr 1 - 691 991,18 zł brutto,  

- oferta nr 2 - 655 151,58 zł brutto. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 615 000 zł brutto. 

W celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia kwoty jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W budżecie Powiatu Raciborskiego  

znajdują się wolne środki własne w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 w wysokości 

76 991,18 zł (poz. WPF 1a, pkt 14). Po wyłonieniu wykonawcy tut. Starostwo wystąpi  

do Instytucji Zarządzającej o dokonanie przesunięcia w ramach pozostałych kategorii 

kosztów w celu sfinansowania całego zakresu wyposażenia w scenę z zadaszeniem, 

nagłośnienia i oświetlenia oraz siedzisk w ramach projektu „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”  

z podziałem na środki własne (§ 6059) i unijne (§ 6057), zgodnie z podpisaną umową.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych z działu 

921, rozdziału 92120, § 6050 w kwocie 76 991,18 zł brutto (poz. WPF 1 a, pkt 14) w celu 

rozstrzygnięcia przetargu nr SZ. 272.1.2012 pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wyposażenie  

w scenę z zadaszeniem, nagłośnienie i oświetlenie oraz siedziska”.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju  

do określenia realizacji zalecenia dot. przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji  

nt. stopnia realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat 

Raciborski. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął zbiorczą informację nt. stopnia realizacji poszczególnych programów 

zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski,  

2) polecił umieścić informację, o której mowa pkt 1 na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego,  

3) polecił dalsze bieżące monitorowanie aktualności danych zawartych w informacji 

oraz przedstawienie kolejnych danych po upływie pierwszego kwartału b.r. 

 

Starosta przedstawił interpelację zgłoszoną na XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 stycznia 2012r., która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, aby udzielił odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu 8 lutego 2012r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie 

kompleksowa kontrola jednostki.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012r. oraz planów pracy  

na 2012r.: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  
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i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu i Finansów. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa w/w plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2012r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów (dyspozycja 

Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach komisji). Zakres 

przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo z resortowym Starostą. 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 17 stycznia b.r. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym 

przygotowania wspólnego projektu do Poddziałania 7.2.2 PO Kapitał Ludzki, w którym 

wzięli udział przedstawiciele: Powiatów Rybnickiego i Wodzisławskiego oraz Jastrzębia-

Zdroju, Rybnika, a także Dyrektor Zarządzający Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS oraz Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt, któremu 

poświęcone było spotkanie, dotyczy powołania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  

dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Wicestarosta przekazał, jest to pierwszy konkurs skierowany stricte na obszar subregionu.  

Na projekt, który zostanie wybrany (tylko jeden) Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczy 

4 miliony złotych. Konkurs zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

Działanie wspomnianego ośrodka będzie polegało na wspieraniu organizacji pozarządowych, 

spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej z terenu objętego projektem. 

Przedstawiona na spotkaniu koncepcja zakłada zawiązanie partnerstwa, którego liderem 

będzie stowarzyszenie CRIS a powiaty ziemskie i grodzkie zostaną partnerami w realizacji 

przedsięwzięcia. Zadaniem partnerów samorządowych będzie zbieranie zapotrzebowania  

na szkolenia, doradztwo wśród organizacji kontaktujących się z urzędem, kierowanie 

organizacji potrzebujących wsparcia na specjalistyczne doradztwo. Każdy z w/w partnerów 

otrzyma do dyspozycji budżet w wysokości 300 tysięcy złotych (30 miesięcy x 10 000 zł)  

na koszty, które zostaną uzgodnione pomiędzy liderem projektu i zainteresowaną stroną. Jako 

lider CRIS deklaruje także utrzymanie funkcjonowania ośrodka przez kolejne 30 miesięcy, 

nawet jeśli nie otrzyma dofinansowania. Przewidywana realizacja projektu to październik 

2012r. – czerwiec 2015r. Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządzający Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych zwrócili się o pisemne zadeklarowanie udziału w zawiązywanym 

partnerstwie.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS oraz Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w sprawie 

przystąpienia do projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO Kapitał Ludzki, którego celem jest 

powołanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. Jednocześnie upoważnił Wicestarostę do zadeklarowania udziału 

Powiatu Raciborskiego w w/w projekcie.  

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2012r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2012-2014, tytuł projektu „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem 

wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2012-2014, tytuł projektu „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem 

wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2012-2014, tytuł projektu „Przez Moguncję do Europy”, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu  

w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego  

w latach 2012-2014, tytuł projektu „Przez Moguncję do Europy”, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 
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7. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w formie zaocznej z dniem 1 września 2012r. 

8. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego na 2012r. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej 

wartości. 

10. 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”. 

11. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zabezpieczenia dodatkowych 

środków finansowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SZ. 272.1.2012 pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wyposażenie w scenę z zadaszeniem, 

nagłośnienie i oświetlenie oraz siedziska”.   

12. Karta informacyjna Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji zalecenia dot. przedkładania raz na kwartał zbiorczej informacji nt. stopnia 

realizacji poszczególnych programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat 

Raciborski. 

13. Interpelacja zgłoszona na XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 

2012r. (pismo nr BR. 0003.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012r.).  

14. Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (pismo nr BR. 0012.1.10.2012  

z dnia 30 stycznia 2012r.). 

15. Pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nr BR.0004.4.2012  

z dnia 27 stycznia 2012r.  

 


