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         Racibórz, 16.01.2018 r. 

OR.VI.0011.4.2018 

 

Plan pracy  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

na 2018 r. 

 

Styczeń:  

Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

na 2018 r. 

Luty: 

Współpraca Starostwa Powiatowego z gminami Powiatu Raciborskiego w zakresie promocji 

(dotychczasowe działania w kadencji 2014 – 2018; nowe wspólne inicjatywy, plany  

na przyszłość m.in. Study Tour, wirtualny przewodnik po Ziemi Raciborskiej (prezentacja) 

Święto Powiatu Raciborskiego; inne?). Zaproszeni goście – Prezydent, Burmistrzowie, 

Wójtowie lub ich przedstawiciele.  

Marzec:  

1. Współpraca Powiatu Raciborskiego z organizacjami gospodarczymi: Regionalna Izba 

Gospodarcza w Raciborzu oraz Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu. (Proponowani 

goście – Konrad Migocki, Maria Smyczek). 

2. Gala „Mieszko AD – dyskusja na temat „nowej”: formuły oraz roli, jaką pełni / może 

pełnić w promocji gospodarczej Powiatu Raciborskiego (w promocji podmiotów 

gospodarczych). 

Kwiecień:  

1. Rola „Zamku Piastowskiego” w procesie rozwoju gospodarczego i promocji Powiatu 

Raciborskiego (nowa dyrekcja, nowe inicjatywy, przegląd planowanych imprez, Święto 

Powiatu Raciborskiego jako element integrujący gminy). 

2. Miejsca pamięci – stan i opieka nad miejscami pamięci terenu powiatu raciborskiego - 

zebranie informacji z gmin. 

Maj: 

Powiatowy Urząd Pracy jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego Powiatu 

Raciborskiego (sprawozdanie z projektów realizowanych w latach 2014 – 2018; stan 

bezrobocia; zapotrzebowanie ze strony pracodawców; aktywność własna). 
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Czerwiec:  

Odra – potencjał rozwoju gospodarczego, rozwój ruchu wodniackiego (komisja: zamek, 

następnie przejazd statkiem). 

Sierpień:  

1. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020 – nacisk  

na zagadnienia branżowe (promocja, rozwój gospodarczy, współpraca z zagranicą). 

2. Współpraca Starostwa Powiatowego w Raciborzu z zagranicą w latach 2017 – 2018 - 

działania partnerskie, efekty, cele na przyszłość. 

Wrzesień:  

1. Współpraca Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji 

kulturalnej i gospodarczej Powiatu Raciborskiego (spotkanie z liderami NGO – sów) – 

dyskusja o dotychczasowej formule współpracy (kultura), o potrzebach NGO – sów, ocena 

„nowej” gali Mieszko AD przez NGO – sy, zaproszenie do współpracy (m.in. na Zamek). 

2. Analiza wydatków na promocje powiatu raciborskiego w 2018 r. 

3. Współpraca młodzieży zaangażowanej w rozwój lokalny - spotkanie z przedstawicielami 

Młodzieżowych Rad   gmin. Wymiana doświadczeń - motywacja do podejmowania 

wyzwań i realizacji projektów. 

Październik:  

1. Oferta edukacyjna Powiatu Raciborskiego – nowe kierunki, odpowiedź  

na zapotrzebowanie rynku pracodawców. 

2. Podsumowanie działań Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

w V kadencji. 

Listopad:  

Brak komisji (wybory). 

Grudzień:  

Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r.  

 

 

   

      Dawid Wacławczyk 
          Przewodniczący  
Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą 

  


