
PROTOKÓŁ  NR  II / 06
z  II sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego
z  dnia  6  grudnia  2006 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. II / 15 / 2006 - w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.

2. II  /  16  /  2006  -  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i Rekreacji.

3. II / 17 / 2006 - w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

4. II  /  18  /  2006  -  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

5. II  /  19 /  2006 -  w sprawie powołania członków Komisji  Zdrowia,  Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.

6. II  /  20  /  2006  -  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  

z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt 

właściciela.

7. II  /  21  /  2006  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r.

8. II  /  22  /  2006  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członków Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i Rekreacji.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska.

1



8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  

z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt 

właściciela.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r. 

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Norbert  Mika  na  podstawie  §  27  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego otworzył II sesję III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy 

obecności stwierdził, iż na sali obrad było 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rady 

Powiatu może podejmować prawomocne uchwały.  Przywitał  wszystkich  radnych,  nowego 

zaprzysiężonego  Prezydenta  Miasta  Racibórz  M.  Lenka,  radnych  miejskich  P.  Klimy  

oraz  przedstawicieli  mediów.  Lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego 

protokołu, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2. 

Ad2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  protokół  z  sesji  Rady 

znajdował się do wglądu w Biurze Rady. W związku z powyższym zapytał, czy radni wnoszą 

uwagi do protokołu? 
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Radni  nie  wnieśli  uwag  do  przedstawionego  protokołu.  Protokół  został  przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  radni  otrzymali  proponowany 

porządek obrad w materiałach na sesję Rady. Zapytał, czy Zarząd Powiatu pragnie wnieść 

zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji? 

Starosta A. Hajduk w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o uwzględnienie 

w porządku obrad sesji kolejnego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian, ze względu 

na pojawienie się znacznych zmian w budżecie. Ponadto pojawiły się drobne błędy literowe 

w opisie do uchwały budżetowej, którą radni wcześniej otrzymali za co serdecznie przeprasza 

i w przyszłości z pewnością błędy nie będą pojawiały się. 

Przewodniczący Rady Powiatu wniósł po punkcie 4 – „Informacja Starosty o pracach 

Zarządu  Powiatu”  powołanie  Komisji  Uchwał  i  Wniosków.  Poinformował,  że  Komisja 

Uchwał  i  Wniosków  jest  Komisją  stałą  spośród  radnych,  zaś  drugi  projekt  uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie zostanie wprowadzona po punkcie 11. W związku 

z powyższym zapytał, czy radni akceptują wprowadzenie ww. zmian do porządku obrad sesji?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  porządku  obrad.  Poprawki  zostały  wprowadzone  

do porządku obrad sesji jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  całości  porządku  obrad 

wraz ze zgłoszonymi zmianami?

Porządek obrad wraz z poprawkami został przyjęty.  

 

Ad4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.

Starosta  A.  Hajduk  przypomniał,  iż  w  ww.  punkcie  Starosta  informował  

o  najważniejszych  wydarzeniach  między  sesjami.  Zarząd  Powiatu  pragnie  wzorem 

poprzedniej kadencji dostarczać radnym ww. informacje wraz z materiałami na sesję Rady, 

zaś osobiście odniósłby się jedynie do wydarzeń, które wydarzyły się pomiędzy terminem 

dostarczenia informacji radnym a sesją Rady. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju. 

Starosta  podziękował  Sekretarzowi,  a  obecnemu  Prezydentowi  Miasta  Racibórz  

M. Lenka za 4 – letnią pracę. Podziękował Panu M. Lenkowi za służenie doświadczeniem 
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i wiedzą i solidnie wypełniał obowiązki. W imieniu Zarządu Powiatu i radnych życzył, aby 

na  stanowisku  Prezydenta  Raciborza  ww.  doświadczenia  przydały.  Poinformował,  iż 

Sekretarz  Powiatu  z  dniem  wczorajszym  złożył  rezygnację,  stąd  też  ogłoszono  nabór  

na  powyższe  stanowisko.  W  najbliższym  numerze  „Nowin  Raciborskich”  pojawi  się  

ogłoszenie  w  sprawie  naboru  na  stanowisko  Sekretarza.  Termin  składania  ofert  upływa  

z  dniem  20.12.br.  Osobiście  chciałby  na  sesji  Rady  w  grudniu  zaproponować  osobę  

na stanowisko Sekretarza. Poinformował również o prowadzonych w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu dwóch kontrolach: 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej – kontrola kompleksowa raz na 4 lata. Rozpoczęła się 

pod  koniec  poprzedniej  kadencji  i  trwa  nadal.  O  wynikach  kontroli  radni  zostaną 

poinformowani  w  grudniu  albo  w  styczniu,  w  momencie  zakończenia  kontroli.

 Protokół z kontroli będzie do wglądu w Starostwie.      

 Najwyższej Izby Kontroli – jest to rekontrola związana z budową Szpitala. Inwestycja ta 

kontrolowana jest bardzo często. W kadencji tej była również druga kontrola i kolejna 

rekontrola.  Wszystkie  inwestycje  na które idą  pieniądze  z  budżetu  państwa są  bardzo 

skrupulatnie  kontrolowane.  O  wynikach  kontroli  i  wnioskach  radni  zostaną 

poinformowani. 

Starosta  przypomniał,  iż  w  ostatnich  latach  gro  środków  na  inwestycję  budowy 

Szpitala  pochodziło  z  budżetu  państwa  w  ramach  tzw.  kontraktów  wojewódzkich.  

Kontrakty wojewódzkie w tym roku kończą się, przyszły rok będzie rokiem, gdzie na dzień 

dzisiejszy  nikt  nie  wie  z  czego  inwestycje  wieloletnie  mają  być  kontynuowane.  

Z  korespondencji  jaką  prowadzi  Urząd  Marszałkowski  i  odpowiedzi  jakie  napływają  

z  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  wynika,  iż  inwestycje  wieloletnie  miały  być 

finansowane w ramach  regionalnych  programów operacyjnych czyli  środków unijnych.   

Jest to problem przed którym stoi Zarząd Powiatu i w najbliższych miesiącach trzeba będzie 

mocno  nad  tym  pracować,  aby  udało  znaleźć  się  środki  finansowane  na  kontynuację  

i  zakończenie  Szpitala,  gdyż  zakończenie  inwestycji  z  budżetu  powiatu jest  niemożliwe.  

Na dzień dzisiejszy według szacunku jest to kwota ponad 60 mln zł. W chwili obecnej trwają 

prace  związane  z  uaktualnieniem  zbiorczego  zestawienia  kosztów  i  jest  możliwe,  że  

ww.  kwota  ulegnie  zwiększeniu,  ponieważ  od  kilku  lat  nie  była  przeliczana  wartość 

inwestycji. 

Starosta  stwierdził,  iż  II  część  informacji  Starosty  dotyczy  realizacji  uchwał  

podjętych przez Radę Powiatu Raciborskiego. Realizację uchwał będzie przekazywał na ręce 
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Prezydium Rady i będzie znajdowała się ona w Biurze Rady. Realizacja uchwał podjętych  

na  sesji  Rady  w  dniu  24  listopada  2006  r.  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.   

Ad5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  poszczególne  Kluby  zgłoszą  swoich 

kandydatów czy kandydaci sami zgłoszą swoje kandydatury do Komisji Uchwał i Wniosków?

Radny R. Winiarski powiedział, że Klub Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej”  

w porozumieniu z Klubem Platformy Obywatelskiej proponuje następujące osoby do składu 

Komisji Uchwał i Wniosków: Ł. Kocur, M. Kurpis i L. Nowacka. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Klub „Prawo i Sprawiedliwość” pragnie 

zgłosić swojego kandydata? Poprosił o spokój na sali.

Radny H. Panek w imieniu Klubu zgłosił  do Komisji  Uchwał i  Wniosków radną  

K. Mandrysz. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny Ł. Kocur wyraża zgodę?

Radny Ł. Kocur wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radna L. Nowacka wyraża zgodę?

Radna L. Nowacka nie wyraziła zgody. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny M. Kurpis wyraża zgodę?

Radny M. Kurpis nie wyraził zgody. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radna K. Mandrysz wyraża zgodę?

Radna K. Mandrysz wyraziła zgodę. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  skład  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

powinien być 3 – osobowy. 

Przewodniczący  Klubu  R.  Winiarski  przeprosił  za  przeoczenie,  gdyż  do  składu 

Komisji  Uchwał  i  Wniosków  miał  zgłosić:  radnego  A.  Wajdę  zamiast  M.  Kurpisa  

oraz P. Olender.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny A. Wajda wyraża zgodę?

Radny A. Wajda wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny P. Olender wyraża zgodę?

Radny P. Olender stwierdził, iż nie wie czy nie byłoby taktownie wyrazić zgody, skoro 

w składzie Komisji jest już radny Ł. Kocur. 
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Przewodniczący  Rady Powiatu  powiedział,  że  skład  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

może  być 4  –  osobowy.  Przypomniał,  iż  zadania  Komisji  Uchwał  i  Wniosków zawarte  

są w statucie powiatu. Komisja Uchwał i  Wniosków wychwytuje w trakcie sesji  wnioski, 

które następnie odczytywane są w punkcie kolejnym posiedzenia sesji. 

Radny P.  Olender  zwrócił  się  do radnych z  prośbą,  aby wnioski,  które zamierzają 

zgłosić na sesji Rady składały je w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków, gdyż 

znacznie ułatwiłoby to pracę.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  o przegłosowanie składu Komisji  Uchwał  

i Wniosków. 

Skład  Komisji  Uchwal  i  Wniosków został  przyjęty przy 21  głosów za,  2  głosach 

wstrzymujących i 0 głosów przeciw 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju. 

Starosta przypomniał,  iż w poprzedniej  kadencji  Przewodniczącą Komisji  Uchwał  

i Wniosków była kobieta.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał  radną K. Mandrysz czy wyraża,  aby zostać 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków?

Radna K. Mandrysz wyraziła zgodę. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  uważał,  iż  nie  ma  konieczności  przegłosowywania 

Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, gdyż jest to wewnętrzna sprawa Komisji. 

Zapytał,  czy  pozostali  członkowie  Komisji  zgadzają  się  i  zostanie  to  przyjęte  

przez aklamację?  

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał,  iż  projekt  uchwały  radni  otrzymali 

wcześniej. W projekcie uchwały zostały wpisane następujące osoby: Adrian Plura, Jan Kusy, 

Krzysztof Ciszek, Krystyna Mandrysz, Adam Hajduk, Adam Wajda. Przewodniczący Rady 

Powiatu zapytał, czy są osoby, które chciałyby zgłosić się do Komisji Budżetu i Finansów?

Radny J. Matyja powiedział, że dopisywał się do składu ww. Komisji w tygodniu.

Przewodniczący Rady Powiatu wpisał do składu Komisji radnego J. Matyję.  

Akces do Komisji Budżetu i Finansów zgłosił radny H. Panek. 

 Przewodniczący  Rady  Powiatu  wpisał  do  składu  Komisji  radnego  H.  Panka,  

W. Gumieniaka i P. Olendra. 
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Przewodniczący  Rady Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem projektu 

uchwały obejmujących członków Komisji Budżetu i Finansów w zaproponowanym składzie. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i Rekreacji.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał osoby, które wpisały się do składu osobowego 

Komisji:  N.  Mika,  A.  Plura,  A.  Litewka  –  Kobyłka,  K.  Ciszek,  M.  Kurpis,  

B. Abrahamczyk, A. Chroboczek. Zapytał, czy są inne kandydatury? 

Zgłosiła się Pani L. Nowacka. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Wicestarostę  o  zachowanie  spokoju.  

W związku z powyższym zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem składu osobowego?

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie,23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał osoby, które wpisały się do projektu uchwały. 

Zgłosiły  się  następujące  osoby:  Pan  Kusy,  Pan  Józef  Strachota,  Pan  Norbert  Parys.  

W związku z powyższym zapytał, kto z radnych chciałby jeszcze pracować w ww. Komisji?

Radny H. Panek zgłosił udział w ww. Komisji. 

Radny A. Hajduk również zgłosił swój udział w ww. Komisji. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie składu osobowego Komisji 

w wersji zaproponowanej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

Ad9.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  powołania  członków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 
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Przewodniczący odczytał z projektu uchwały osoby, które zadeklarowały udział pracy 

Komisji:  Pan  A.  Plura,  Pan  Józef  Strachota,  Pan  Norbert  Parys,  Pan  Łukasz  Kocur,  

Pan Adam Hajduk, Pani B. Abrahamczyk. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych chciałby wziąć udział w pracach 

ww. Komisji?

Akces w pracach Komisji zgłosił radny G. Utracki. 

Akces zgłosiła również Pani L. Nowacka i Pan R. Winiarski.   

Przewodniczący  Rady Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem projektu 

uchwały w proponowanym składzie?

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,  

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał z projektu uchwały następujące osoby, które 

zgłosiły  akces  w  pracach  Komisji:  Pani  Alina  Litewka  –  Kobyłka,  Pani  K.  Mandrysz,  

Pan  Andrzej  Chroboczek.  Ponadto  zgłosiły  się  osoby:  Pan  J.  Matyja,  A.  Wajda,  

Pan W. Gumieniak oraz Pan N. Mika. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem projektu 

uchwały w proponowanym składzie?

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 
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Ad11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  

z  usuwaniem,  przemieszczaniem  i  parkowaniem  pojazdów,  usuniętych  z  drogi  na  koszt  

właściciela.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych zabierze głos?

Radny  J.  Kusy  zapytał,  czy  przedstawiona  propozycja  jest  podyktowana 

rozstrzygniętym  przetargiem.  Jeśli  nie  to,  czy  został  ogłoszony  przetarg  na  wybór 

usługodawcy, czy stawka została podniesiona? 

W imieniu  Starosty  głos  zabrała  G.  Kowalska  Naczelnik  Wydziału  Komunikacji  

i  Transportu.  Odpowiedziała,  że  z  mocy  ustawy  o  ruchu  drogowym,  rada  powiatu 

zobowiązana jest (co roku) stawki za holowanie , usuwanie pojazdów i umieszczania ich na 

parkingu.  Są to ceny obowiązujące na terenie danego powiatu. Z mocy znowelizowanej ww. 

ustawy wynika, że do końca września 2007r. wykonujący usługi na terenie powiatu z tytułu 

holowania i parkowania, będą wybierani według zasad określonych. Dotychczas zasady takie 

nie były określone i rada powiatu co roku ustalała samodzielnie wymogi. Ustalaną stawkę 

opłaty, płaci właściciel pojazdu za odholowanie lub przetrzymywanie pojazdu na parkingu. 

Stawkę  tą  dowolnie  ustala  rada  powiatu.  Proponowana  stawka  jest  porównywalna  

z przyległymi powiatami. Nie ogranicza się liczby holowników, ponieważ starosta, z mocy 

prawa – wyznacza przedsiębiorców, którzy holują  i  prowadzą  parking strzeżony,  według 

wymogów określonych dopiero w bieżącym roku. Na dzień dzisiejszy na terenie Powiatu 

Raciborskiego funkcjonuje jeden przewoźnik i jeden parking strzeżony. Z mocy nowelizacji 

przepisów prawa trzeba  do końca czerwca anulować dotychczasowe umowy i zaproponować 

im udział w konkursu, który będzie ogłoszony według znowelizowanych przepisów ustawy 

o ruchu drogowym. Podmiotów tych nie wybiera się w drodze przetargu, lecz o z konkursu 

ofert, gdyż nie jest to ujmowane w budżecie. Dodała, iż rada powiatu może ustalić wyższe 

stawki, jednak należy mieć świadomość, że opłaty te ponoszą przeciętni użytkownicy drogi. 

Jeśli po okresie 6 miesięcy pojazd nie zostanie odebrany z parkingu strzeżonego to własność 

przechodzi na Skarb Państwa. Opłaty ponosi urząd, sprzedaje go lub kasuje.

Radny J. Kusy zapytał, co stanie się jeśli do konkursu stanie podmiot spoza terenu 

Powiatu Raciborskiego.

G. Kowalska odpowiedziała, że może się zdarzyć taka sytuacja, lecz cena za kilometr 

jest  jedna i  w takim przypadku podmiot  ten  będzie  ponosił  straty.  Dodała,  że  nie  można 

odmówić przyjęcia takiej oferty. 
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Starosta powiedział,  iż wykaz takich podmiotów zostaje przekazany na policję i  to 

policja zgłasza konieczność usunięcia lub holowania pojazdu. 

G.  Kowalska  powiedziała,  iż  podmioty,  które  usuwają  pojazd  w  wyniku  kolizji 

wyznacza  komendant  wojewódzki  policji.  W przypadku  braku  opłaty  oc  lub  porzucenia 

pojazdu policja korzysta listy podmiotów wyznaczonych przez starostę. Dodała, iż cenniki za 

omawiane czynności są wywieszone oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ponadto  policja  nie  wskazuje  do  wykonywania  czynności  tylko  jednego  podmiotu,  lecz 

kolejno z listy. 

Radny H. Panek uważa,  że projekt  należałoby przeredagować i  kosztami dojazdu  

i powrotu do bazy obciążać tylko na terenie powiatu. Wątpliwości radnego budzi także  punkt 

4 i 5 uzasadnienia. Zapytał, jak postrzegane i w jakim zakresie będą karane osoby, które w 

stanie nietrzeźwym prowadzą motorowery i rowery. 

G. Kowalska wyjaśniła, iż podejmowane są czynności zgodnie z wytycznymi Ministra 

Sprawiedliwości. Pojazdy te są konfiskowane do depozytu. Od dwóch miesięcy Prokuratura 

Rejonowa  w  Raciborzu  stosuje  przepis,  iż  postanowieniem  zatrzymywany  jest  dowód 

rejestracyjny,  pojazd  przekazywany  na  przechowanie  do  osoby  zaufanej,  a  z  mocy 

postawienia prokuratora dowód rejestracyjny zatrzymywany jest na poczet grzywny i osoba 

nietrzeźwa  prowadząca  pojazd  pozbywa  się  na  czas  zakończenia  postępowania  karnego, 

pojazdu. Może go obierać po orzeczeniu wyroku i wydaniu postanowienia o zwrocie dowodu 

i przekazaniu pojazdu. Jeśli chodzi o rowery i motorowery na terenie Powiatu Raciborskiego 

– są one zatrzymywane do depozytu przez Komendę Powiatową Policji.

Radny H. Panek powiedział,  iż intencją jego wypowiedzi był  fakt,  aby wszystkich 

nietrzeźwych  kierowców  traktować  tak  samo.  Zdaniem  radnego  bark  dokumentów 

wymienionych  w  pkt.  5  uzasadnienia  (brak  dowodu  rejestracyjnego,  brak  oc)  jest  zbyt 

restrykcyjne. 

G. Kowalska wyjaśniła, iż takiego postępowania wymaga prawo. Poinformowała, iż 

w przygotowaniu jest nowelizacja omawianego zapisu.  

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął dyskusję. 

Radni  nie  wnieśli  więcej  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  uchwalona 

większością głosów  – 21 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad12.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Radny  J.  Kusy  zwrócił  uwagę,  że  jeśli  pomieszczenia  po  sklepie  rowerowym  

w budynku Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, mają zostać przeznaczone na 

działalność prywatną to ich remont ze środków publicznych, nie ma sensu. Poprosił o podanie 

przeznaczenia tego pomieszczenia. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o wyjaśnienia.

W  imieniu  Starosty  głos  zabrała  E.  Tapper  Skarbnik  Powiatu  –  wyjaśniła,  że 

pomieszczenia  te  mają  zostać przeznaczone poszerzenie działalności  placówki -  na  salki  

do zajęć korekcyjnych dla dzieci. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  za  udzieloną  odpowiedzieć,  zamknął 

dyskusję w tym temacie.

Uchwała została uchwalona większością głosów – 22 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego

na 2006r. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż w dniu dzisiejszym doręczono radnym 

nowy projekt  uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006r.  Projekt  stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni 

chcą zabrać głos.

Radny G.  Utracki  w kwestii  zwiększenia  planu dochodów w związku z  realizacją 

programu  pn.  „Doskonalenie  językowe  osób  pracujących  szansą  rozwoju  gospodarczego 

powiatu  raciborskiego”,  zwrócił  uwagę,  iż  uczestnicy  kursu   sygnalizują  pewne  

problemy – nie dostarczono podręczników. Zapytał,  czy prawdą są  istniejące  problemu  

oraz, czy kwota 2.600zł przeznaczona jest na ich rozwiązanie.

Radny  R.  Winiarski,  w  kwestii  formalnej  zaproponował,  aby  w  przyszłości  

przy  wprowadzaniu  w  dniu  sesji,  nowej  uchwały  wprowadzający  przedstawił  zasadność  

jej wprowadzenia oraz jej krótką charakterystykę.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przyznał,  iż  uwaga  przedmówcy  jest  zasadna.  

Zapytał, czy Starosta upoważnia Skarbnika Powiatu do wyjaśnienie projektu uchwal
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Skarbnik Powiatu w pierwszej  kolejności  przeprosiła  za  pomyłki  tzw.  „literówki”  

w treści projektu. Wyjaśniła, że od momentu wysłania materiałów do radnych otrzymano  

- decyzję Wojewody Śląskiego na kwotę 9.444 zł na uregulowanie odszkodowań na rzecz 

gminnych  spółdzielni  „Samopomoc  Chłopska”  za  grunt  zajęty  pod  drogę  publiczną  – 

wojewódzką,

- kwotę 54 557 zł – od Prezydent Miasta Racibórz na zwiększenie planu wydatków na płace 

wraz z pochodnymi oraz plan wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z przeznaczeniem na naukę pływania w SP 8 oraz 

wykonanie remontów, wynikających z zaleceń Sanepidu,

- kwotę 4 246 – od Miasta Wrocławia na zwiększenie wydatków rzeczowych Powiatowego 

Centrum  Pomocy  Rodzinie  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  w  rodzinie 

zastępczej, 

Zwiększenia budżetu powiatu po stronie wydatków w zakresie zadań własnych obejmuje:

- o kwotę 15.400 zł planu wydatków rzeczowych w związku z realizacją programu Unii 

Europejskiej  Sokrates  –  Comenius  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu,

- o kwotę 2.600 zł z wpłat za kurs osób z listy rezerwowych programu pn. „Doskonalenie 

językowe  osób  pracujących  szansą  rozwoju  gospodarczego  powiatu  raciborskiego”,  

w  przypadku  rezygnacji  uczestnika  kursu,  pozostałą  kwotę  kursu  opłaca  Urząd 

Marszałkowski, 

- o kwotę 3.00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Młodzieżowego Domu Kultury

 w Raciborzu z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych oraz zakup energii, 

Zmniejsza się dochody po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych porozumieniem 

z jednostkami samorządu terytorialnego:

-  o  kwotę  54.088  zł  stypendia  dla  uczniów  będących  w  dyspozycji  Referatu  Promocji, 

Rozwoju  i  Współpracy  Z  Zagranicą  –  cześć  tej  kwoty  to  niewykorzystane  środki  

z  poprzedniego  programu,  po  uzgodnieniu  z  Urzędem  Marszałkowskim  pozostałą 

niewykorzystaną kwotę przesuwa się na rok następny,

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za omówienie projektu uchwały. 

Starosta uzupełnił odpowiedź, w kwestii dotyczącej zapytanie radnego G. Utrackiego. 

Jak powiedział – w chwili, gdy pojawiła się szansa finansowania kursów językowych zew 

środków unijnych były zalecenie, by prowadzone one były przez organizacje niezwiązane  
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z  samorządami.  Wybrano  taką  jednostkę  –  Pro  Europa,  jako  jedyna,  która  się  zgłosiła.  

Od pewnego czasu pojawiają się informację o problemach np. lektorzy opuszczają zajęcia. 

Swoje  zachowanie  tłumaczą  faktem,  iż  nie  mają  w  terminach  wypłacanych  należności. 

Potwierdził,  że  pojawiają  się  informacje,  że  nie  wszystkie  podręczniki  docierają  

do kursantów. Dodał, że informacje te, w chwili obecnej są sprawdzane, na dzień dzisiejszy 

nie ma potwierdzenia takich sytuacji. Powiedział, iż w momencie rozpoczęcia programu było 

wiadomo,  że  środki   wpływają  z  dużym opóźnieniem,  informowano  wówczas  lektorów  

o  tej  sytuacji.  Obecnie  powstały opóźnienia  sięgające  nawet  3  miesięcy.  Trwa kontrola,  

czy  jest  to  wina  tylko  Urzędu  Marszałkowskiego,  czy też  cześć  winy spada  na  podmiot 

pomiędzy Powiatem a Urzędem Marszałkowskim. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego 

z propozycję,  aby od 2007r. Powiat mógł prowadzić kursy bez pośrednika – bezpośrednio 

zawierał umowy z lektorami, zajmował się zakupem podręczników. Dodał, iż po przyjęciu  

tej propozycji nadal pozostanie problem, który rozstrzygnąć powinna – czy wynagrodzenia 

lektorów będą  wypłacane  na  bieżąco  z  budżetu  Powiatu,  czy  też  w  chwili,  gdy  zostaną 

przekazane środki przez Urząd Marszałkowski. Przyznał, iż w momencie rozpoczęcia kursu 

było ogromne zainteresowanie, nie wszyscy zostali zakwalifikowani i utworzono tzw. listę 

rezerwowych.  W  dniu  dzisiejszym  istnieje  problem,  by  frekwencja  wyniosła  100%.  

Wiele  osób  nie  uczestniczy  w  zajęciach,  wiele  rezygnuję.  Stwierdził,  iż  w  przypadku 

uruchomienia nowego programu trzeba będzie podjąć działania, by zwiększyć frekwencję. 

Radny G. Utracki zapytał, o jakiej spółdzielni „Samopomoc Chłopską” wspominała 

Skarbnik  Powiatu  oraz  jaki  procent  żądanej  kwoty  stanowią  środki  przekazane  

przez Prezydenta miasta Racibórz, czy jest to całość wnioskowanej kwoty.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił  się do radnego G. Utrackiego z pytaniem,  

czy są to wszystkie jego pytania?

Radny G. Utracki odpowiedział, iż na tą chwilę tak. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnego o sformułowanie wszystkich pytań. 

Radny G. Utracki powiedział, iż czekał na wyjaśnienia do nowego projektu uchwały, 

skoro ich nie usłyszał, zadaje pytania.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radny  G.  Utracki  jest  

nie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Starostę. 

Radny G. Utracki odpowiedział, iż chciał jedynie usłyszeć dodatkowe informacje. 

Starosta wyjaśnił, iż Powiat na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta Racibórz 

prowadzi  szkołę  podstawową  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego  w  Raciborzu.  Koszty  utrzymania  tej  szkoły  przekazywane  są  corocznie 
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Powiatowi. W roku bieżącym Prezydent Miasta Racibórz rażąco zaniżył kwotę na utrzymanie 

tej  placówki.  Po  przeanalizowaniu  potrzeb,  zespół  złożony  z  pracowników  Starostwa 

Powiatowego i Urzędu Miasta Racibórz ustalił, jaka kwotą powinna być jeszcze przekazana. 

Przekazana  kwota  jest  większa  od  ustalonej,  gdyż  zawiera  dodatkowo  środki  na  naukę 

pływania. 

Odnośnie  ekwiwalentu  za  drogi,  Starosta  wyjaśnił,  iż  z  mocy  ustawy  grunty  

pod  drogami  zostały  przekazane  zarządcy  drogi.  Właścicielom  tych  gruntów  należy  się 

odszkodowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju na sali. 

Starosta  kontynuując  wypowiedź,  powiedział,  iż  biegły  rzeczoznawca  dokonuje 

oględzin  drogi.  Skarb  Państwa  przekazuje  środki  na  odszkodowanie  w  przypadku  dróg 

krajowych  i  wojewódzkich.  Odpowiedział,  iż  w  projekcie  uchwały  chodzi  o  Gminną 

Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Raciborzu. 

Radni  nie  wnieśli  więcej  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  uchwalona 

jednogłośnie – 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad14. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos.

Radny G. Utracki powiedział, iż jest wiele kwestii dotyczących Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu nurtujących mieszkańców Powiatu.  Jedna z  nich to wydawanie wypisów po

zakończeniu leczenia szpitalnego.  Pacjenci  często otrzymują  informację,  ż  po wypis  mają 

zgłosić się po 7 dniach, często zdarza się, że czekają dłużej. Zapytał, czy Szpital ma przyjęte 

procedury w tym zakresie. Wniósł o rozważenie możliwości wydania radnym zaświadczeń 

(w zalaminownej formie) potwierdzające wybór w kadencji 2006 – 2010. 

Przypomniał,  iż   jeszcze  w poprzedniej  kadencji  wnoszono o utworzenie  gabinetu 

stomatologicznego  dla  osób  niepełnosprawnych  z  głębokim  upośledzeniu.  Gorącym 

orędownikiem tej sprawy był ówczesny radny W. Wolnik. Otrzymano odpowiedź, że gabinet 

taki winien zacząć funkcjonować w 2006r. Zapytał, na jakim etapie jest utworzenie gabinetu, 

a  jeśli już funkcjonuje to poprosił o podanie informacji mieszkańcom Powiatu.

Radny  L.  Malcharczyk  powiedział,  iż  w  czasie  spotkań  z  mieszkańcami  gminy 

Pietrowice  Wielkie  jej  mieszkańcy  zgłaszali  wiele  uwag  nt.  wyżywienia  w  Szpitalu 

rejonowym w Raciborzu.  Niezrozumiały jest fakt, że catering dowożony jest aż z Katowic, 

często  z  dużym opóźnieniem,  często  zimny.  Zapewne  z  punktu  widzenia  ekonomicznego 
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podjęcie takiej decyzji jest uzasadnione, lecz zapytał, jak długo będzie obowiązywała umowa 

oraz  nie  należałoby  rozważyć  możliwości  zaadaptowania  budynków,  czy  pomieszczeń 

kuchennych przy Szpitalu. 

Ad15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o udzielenie odpowiedzi. 

Starosta powiedział, iż w kwestii wypisów zwróci się z pisemną prośbą do Dyrekcji 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu o wyjaśnienia. 

Zobowiązał  się  do  opracowania  wzoru  legitymacji  radnego,  jeśli  zostanie  on 

zaakceptowany  na  posiedzeniach  komisji  stałych  to  po  dostarczeniu  zdjęć,  zostaną  one 

przygotowane.

Przypomniał,  iż  temat  utworzenia  gabinetu  stomatologicznego  dla  osób 

niepełnosprawnych pojawiał  się wielokrotnie podczas obrad poprzedniej  kadencji.  Według 

wyliczeń Dyrekcji Szpitala Rejonowego w Raciborzu, koszt adaptacji pomieszczeń na ten cel 

–  ok.  800 tys.  zł.  Powstało  pytanie,  kto pokryje  te  koszty.  Pozostał  do  rozwiązania  inny 

problem – kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na ten cel.  Środki przekazywane prze 

Fundusz nie są zbyt  wysokie nie pokrywają kosztów utrzymania gabinetu.  Powiedział,  iż 

zobliguje  dyrektora  szpitala  do  przygotowania  aktualnego  stanu  tej  kwestii.  Jeśli  Rada 

Powiatu uzna, że należy wyasygnować potrzebną kwotę to tak się stanie.

Odnośnie  posiłków w Szpitalu  Rejonowym w Raciborzu  przyznał,  iż   kwestia  ta 

budziła wiele kontrowersji od samego momentu jej wprowadzenia. Dodał, iż nie można było 

jednoznacznie stwierdzić istnienie skarg w tym zakresie, gdyż żadna nie została zgłoszona na 

piśmie. Przyznał, iż zarzut o złej jakości wyżywienia padał z ust wielu pacjentów. Stwierdził, 

iż  w temacie tym pojawiają  się  rozbieżne informacje,  gdyż są pacjenci,  którzy chwalą te 

posiłki.  Zapewnił,  że  nowa  dyrekcja  Szpitala  zostanie  zobowiązana  do  obserwacji  tego 

zjawiska i przedstawienia Radzie Powiatu rzetelnej informacji w tym zakresie. Jeśli będzie 

taka potrzeba to można będzie powołać komisję doraźną, która zbada ten problem. Dodał, iż 

opracowując zbiorcze zestawienie kosztów budowy Szpitala dla Wojewody, planowane jest 

także  uwzględnienie  kuchni.  Przypomniał,  iż  budowa  szpitala  inwestowana  ze  środków 

budżetu Państwa i do Wojewody należy podejmowanie decyzji w zakresie jej realizacji. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za udzielone odpowiedzi,  czy radni są 

usatysfakcjonowani. 
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Radny  L.  Malcharczyk  przypomniał,  iż  była  rozważana  propozycja  ankietyzacji 

szpitala m.in. w tym zakresie.   

Starosta  zapewnił,  iż  posiłki  podawane  są  ciepłe.  Przyznał,  iż  mogą  występować 

przypadki, że w trakcie nieobecności pacjenta (np. badania) jest rozwożony obiad i po jego 

powrocie posiłek ten może być zimny. Przyznał, ankietyzacja jest konieczna. Powiedział, iż 

ankietyzacja  powinna  to  być  wykonana  na  zlecenie  Starostwa  i  należałoby  na  ten  cel 

wyasygnować z budżetu Powiatu środki.

Starosta zapytał, czy mimo udzielonej ustnie odpowiedzi, radni oczekują odpowiedzi 

na piśmie, jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji? 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że jeśli radny zechce otrzymać odpowiedź 

na piśmie to winien taką otrzymać. 

Starosta zapytał, czy odpowiedź ta winna być doręczana każdemu radnemu? 

Radny G. Utracki powiedział, iż jego zdaniem był to dobry zwyczaj.

Starosta  powtórzy,  że  odpowiedź  pisemna  będzie  tylko  w  przypadku,  gdy  radny 

wyraźnie to określi. 

Ad16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  K.  Mandrysz  odczytała  zgłoszone  

w trakcie obrad wnioski o:

- wydanie zaświadczeń dla radnych stwierdzających pełnienie funkcji w latach 2006 – 2010 

– wnioskodawca radny G. Utracki,

- utworzenie gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych – wnioskodawca 

radny G. Utracki,

- stworzenie kuchni w obiektach Szpitala Rejonowego w  Raciborzu – wnioskodawca radny 

L. Malcharczyk,

- w  przypadku  wprowadzenia  do  porządku  obrad  nowych  projektów  uchwał  – 

przedstawiciel  Starostwa Powiatowego – według kompetencji  –  powinien  wprowadzić 

radnych do treści uchwały – wnioskodawca radny R. Winiarski,

- rozwiązać kwestię wypisów ze Szpitala –  aby pacjenci wychodząc ze Szpitala otrzymali 

stosowny wypis.

Starosta zwrócił uwagę, iż interpelacja nie jest wnioskiem i nie widzi konieczności  

ich głosowania. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  uznał  wypowiedź  przedmówcy  za   zasadną.  

Zwrócił  się  do  Przewodniczącej  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,  by  nie  odnotowywano 

zgłaszanych interpelacji. 

Radny R. Winiarski poprosił, aby jego wypowiedzi nie traktować, jako wniosku, lecz 

uwagi organizacyjnej.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  o ponowne odczytanie 

wniosku.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  powtórzyła  wniosek  o  wydanie 

zaświadczeń dla radnych stwierdzających pełnienie funkcji w latach 2006 – 2010,

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu A. Litewka – Kobyłka zasugerowała,  by treści 

legitymacji wskazano funkcję, pełnioną przez radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż propozycję treść legitymacji należałoby 

pozostawić Zarządowi Powiatu.  

Wniosek przyjęto większością głosów – 22 głosów za, 1 głos wstrzymujący. 

Ad17. Wolne wnioski i informacje.

 Przewodniczący  Rady Powiatu  poinformował,  iż  na  jego  ręce  wpłynęły  następujące 

pisma:

- pismo Wojewody Śląskiego dotyczące  oświadczeń majątkowych za  2005 r.  złożonych 

przez  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  oraz  Starostę.  Z  treści  pisma  wynika,  że  

nie odnotowano większych uchybień w złożonych oświadczeniach.

- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu dotyczące oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

- zaproszenie  do  udziału  w  szkoleniu  nt.  „Prawa  i  obowiązki  radnego”  w  dniach  

18 – 20 grudnia 2006 r. w Zakopanym. Cena szkolenia wynosi ok. 1.000 zł. 

WW. pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu. 

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż 24.12.2006r. upływa termin 

złożenia  oświadczeń  majątkowych.  W  razie  wątpliwości  przy  ich  wypełnianiu,  istnieje 

możliwości konsultacji z Radcą Prawnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w godzinach 

jego urzędowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w poniedziałki o godz. 10:00 – 11:00

w Biurze Rady będą pełnione dyżury Prezydium Rady Powiatu. Dodał, iż zgodnie z zapisami 
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ustawy o samorządzie powiatowym radny winien utrzymywać kontakt z wyborcami. Poprosił, 

aby na jego ręce, w terminie do 28.12.2006r. skierować informację nt. formy tych kontaktów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał  przewodniczącym  komisji  stałych  

o konieczności przedstawienia planu pracy komisji  (w terminie do 28.12.2006r.).  Ponadto 

przedstawił propozycje terminów posiedzeń komisji stałych:

- poniedziałek – Komisja Zdrowia,  Opieki społecznej,  Polityki Prorodzinnej,  Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,

- wtorek  –  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  

godz. 15:00, 

- środa – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – godz. 14:00,

- czwartek – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – godz. 15:00,

- poniedziałek – Komisja Budżetu i Finansów – godz. 14:00.

Radny L. Malcharczyk poinformował, iż w miesiącu grudniu br. posiedzenie Komisji 

Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  odbędzie  się  wyjątkowo  

w środę o godz. 14:00. 

Radny  P.  Olender  poprosił,  aby  członkowie  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i  Rekreacji  o  pozostali  po  zamknięciu  obrad.  Ponadto  poprosił,  aby  wnioski,  zgłaszane  

przez  radnych były dostarczane do Komisji  Uchwał  i  Wniosków na piśmie,  co pozwoli  

na uniknięcie nieporozumień.  

Starosta poinformował iż planowana jest organizacja szkolenia dla radnych z zakresu 

podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Szkolenie odbędzie 

się w miesiącu styczniu 2007r.,  poza siedzibą Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Propozycję przyjęto przez aklamację. 

Radny  R.  Winiarski  poprosił,  aby  co  najmniej  jedna  sesja  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w 2007r. poświęcona była rolnictwu.  

Prezydium  Rady  Powiatu  zapewnił,  iż  Prezydium  Rady  jest  otwarte  na  wszelkie 

propozycje dotyczące planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego. Jeśli radni wyrażą wolę to 

do 15.12.br. zostanie opracowany projekt planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Zobowiązał się, że plan taki zostanie przedstawiony do wglądu w Biurze Rady Powiatu. 

Radny  L.  Malcharczyk  zaproponował  opracowanie  planu  pracy  Rady  jedynie  

na I kwartał 2007r. 

Przewodniczący Rady Powiatu opowiedział się jednak za opracowanie planu na cały 

2007r. Dodał, iż przyjęty plan może być w trakcie roku modyfikowany. 
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Ad18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu kolejna odbędzie się dnia 28 grudnia 2006r. (czwartek) 

o godz. 15:00 i poświęcona będzie przyjęciu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

      Sesję zakończono o godz. 16:30.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Ewa Mekeresz                               Norbert Mika
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości.

3. Realizacja  uchwał  podjętych  na  sesji  Rady  w  dniu  24  listopada  2006  r.  przez  Radę 

Powiatu Raciborskiego.

4. Uchwała  Nr  II  /  15  /  2006 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006 r.   

w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.

5. Uchwała Nr II / 16 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

6. Uchwała  Nr  II  /  17  /  2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

7. Uchwała  Nr  II  /  18  /  2006 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006 r.   

w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy 

z Zagranicą. 

8. Uchwała  Nr  II  /  19  /  2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  

w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.

9. Uchwała  Nr  II  /  20  /  2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  

w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  z  usuwaniem, 

przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.

10. Uchwała  Nr  II  /  21  /  2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.

11. Projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r. 

12. Uchwała  Nr  II  /  22  /  2006 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006 r.   

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.
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