
 PROTOKÓŁ  NR  III / 06
z  III sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  28 grudnia 2006 r.  godz.  15ºº
Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

- III  /  23  /  2006 w sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnej  Ludmiły 

Nowackiej,

- III  /  24  /  2006  –  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II/16/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

- III  /  25  /  2006  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II/18/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,

- III / 26 / 2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego,

- III / 27 / 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2007,

- III / 28 / 2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2007r., 

- III / 29 / 2006 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2007,

- III  /  30  /  2006  w  sprawie  wyboru  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji 

Rewizyjnej,

- III / 31 / 2006 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

- III  /  32  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  

i Finansów,

- III  /  33 /  2006 w sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska,

- III  /  34  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczej, Promocji i Współpracy z Zagranicą,

- III  /  35  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Oświaty, 

Kultury, Sport i Rekreacji,
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- III / 36 / 2006 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnej  oraz 

Bezpieczeństwa,

- III / 37 / 2006 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu,

- III / 38 / 2006 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu,

- III  /  39  /  2006  w  sprawie  zmiany  Uchwały  XII  /159  /  2003  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

- III / 40 / 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy 

Starostą  Raciborskim  –  Szefem  Obrony  Cywilnej  Powiatu  a  Prezydentem, 

Burmistrzami i  Wójtami Gmin – Szefami Obrony Cywilnej  Gmin na obszarze 

Powiatu Raciborskiego na finansowanie zadań Obrony Cywilnej w gminach,

- III / 41 / 2006 w sprawie określenia zasad  wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego,

- III / 42 / 2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2006r.,

- III  /  43  /  2006  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków  niewygasających  

z upływem roku budżetowego

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

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

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  

na 2007r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

rok 2007. 
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9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji 

Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  

i Finansów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska.

13. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczej, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Oświaty, 

Kultury, Sport i Rekreacji.

15. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji  Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnej 

oraz Bezpieczeństwa.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

17. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Uchwały XII  /159 /  2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  Porozumienia 

pomiędzy  Starostą  Raciborskim  –  Szefem  Obrony  Cywilnej  Powiatu  a 

Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin – Szefami Obrony Cywilnej Gmin 

na obszarze Powiatu Raciborskiego na finansowanie zadań Obrony Cywilnej w 

gminach. 

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad   wynajmowania  lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r.  w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania  i  obciążania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 

3 lata.

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

na 2006r. 

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
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25. Wolne wnioski i informacje. 

26. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Norbert Mika na podstawie § 27 Statutu Powiatu 

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

listy obecności stwierdził, iż na sali obrad było 20 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rady Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2. 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  protokół  z  II  sesji  Rady 

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

wnoszą uwagi do protokołu? 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego protokołu. Protokół został przyjęty 

jednogłośnie, 20 głosami. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że radni otrzymali proponowany 

porządek obrad w materiałach na sesję Rady. Poinformował, iż dniu dzisiejszym do Biura 

Rady wpłynęło  pismo nr  OR.0714-57/06  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  z  prośbą  

o uzupełnienie porządku obrad.  Odczytał  treść pisma. Ww. pismo stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproponował, aby projekty uchwał:

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ludmiły Nowackiej,
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- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

6  grudnia  2006r.  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Oświaty,  Kultury, 

Sportu i Rekreacji,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

6  grudnia  2006r.  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,

zostały umieszczone po punkcie 4 porządku obrad. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Sekretarza  Powiatu  Raciborskiego 

umieścić po punkcie 16.

Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków  niewygasających  

z upływem roku budżetowego umieścić  po punkcie 21. 

Wniósł  także,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  o  wycofanie  projektu  uchwały  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia 

25.02.2003r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  na  okres  dłuższy  niż  

3 lata oraz nową wersję załącznika do projektu uchwały  w sprawie dokonania zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2006r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad. 

Wicestarosta  A.  Chroboczek  powiedział,  iż  dostarczenie  w  dniu  dzisiejszym 

tekstów  jednolitych  uchwał,  przedstawionych  w  piśmie  cytowanym  przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, jest realizacją wniosków zgłaszanych przez radnych. 

Porządek obrad wraz z proponowanymi zamianami przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż powyższą informację radni otrzymali wraz 

z zawiadomieniem na sesję. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wicestarosta,  w  uzupełnieniu  dostarczonych  materiałów  poinformował,  

iż  zaproszono  do  składania  ofert  na  stanowisko  dyrektora  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu.  Termin  składania  ofert  upłynął  w  dniu  27.12.2006r.  Poinformował,  

iż wpłynęły dwie oferty – p. Zbigniewa Jarosławieckiego oraz p. Ryszarda Rudnika. 
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Odnośnie  kandydatury  na  stanowisko  Sekretarza  Powiatu,  wyjaśnił,  iż  został 

przeprowadzony konkurs ofert.  O stanowisko to ubiegało się  7 kandydatów. Poparcie 

komisji oraz Starosty uzyskała p. Gabriela Lenartowicz. 

Realizacja  wniosku zgłoszonego na sesji  Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

06.12.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Realizacja uchwał podjętych przez 

Radę Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 06.12.2006 r. stanowi załącznik nr 6. 

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ludmiły  

Nowackiej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  pismo  radnej  L.  Nowackiej.  Pismo 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Odczytał projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ludmiły Nowackiej. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.  6  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II/16/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Oświaty,  

Kultury, Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Rady Powiatu  odczytał  §  1,  2,  3  projekt  uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r.  

w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.  7  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II/18/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,

Przewodniczący Rady Powiatu  odczytał  §  1,  2,  3  projekt  uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006r.  

w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  

i Współpracy z Zagranicą,
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Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał,  iż  w  dniu  dzisiejszym  radni 

otrzymali  nową  wersję  załącznika  do  niniejszej  uchwały,  patrz  załącznik  nr  12  do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Wicestarostę  o  wyjaśnienie  zmian  

w powyższym dokumencie. 

Wicestarosta  powiedział,  iż  program  inwestycyjny  stanowi  integralną  część 

budżetu Powiatu, gdyż stanowi wytyczne dla pracy Powiatu. Został ona zmieniony na 

życzenie radnych - w programie tym dodano rubrykę pn.  „po 2008”, w której podano 

ogółem koszt danego zadania. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Uchwalenie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. + tekst jednolity

Projekt uchwały radni otrzymali  24.11.2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki wyraził zdziwienie, iż 

przedstawiciel Zarząd Powiatu  nie zabiera głosu w tym temacie. Powiedział, iż Komisja 

szczegółowo  omówiła  projekt  budżetu  na  2007r.  W trakcie  dyskusji  wiele  spornych 

kwestii  wyjaśniono.   Komisja  nie  wniosła  istotnych  zmian  do  budżetu,  uznając,  iż  

w  trakcie  roku  istnieje  możliwość  jego  zmian.  Niepokojący  jest  plan  dochodów  

i przychodów budżetu w kwocie 71.388.716 zł z czego dochodów własnych 63.212 zł  

(w  tym  kwota  uzyskana  ze  sprzedaży  budynku  starego  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu).  Powszechnie  wiadomo,  iż  sprzedaż  tego  obiektu  była  i  jest  wielkim 

problem Zarządu  Powiatu.  Według informacji  Zarządu Powiatu  obserwuje  się  pewne 

zainteresowanie zakupem obiektu i należy mieć nadzieję, że zostanie on w najbliższym 

czasie sprzedany. 
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Wydatki i rozchody zaplanowano na kwotę 71.388,716 zł, co sprawia, że budżet 

się równoważy. Jednakże, zdaniem radnego, Zarząd Powiatu powinien podjąć działania, 

by zostały on zrealizowany, zwłaszcza w tym działach, które budzą wątpliwości. 

Wydatki majątkowe w budżecie zaplanowano na kwotę – 4.853tys. zł, co stanowi 

7,6% dochodów własnych. 

Zwrócił uwagę na brak środków przeznaczonych na budowę szpitala. Liczy, że 

administracja rządowa, jak i Marszałek Województwa sprawnie podzielą przyznane im 

środki i będzie można kontynuować rozpoczętą inwestycję. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje 

projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.

Wicestarosta  poprosił  o  przedstawienie  radnym  informacji  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Katowicach nt. projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał  §  1  uchwały III  Składu Orzekającego 

RIO w Katowicach nr 4100/III/183/2006 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu  Raciborskiego  projekcie  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  na  2007r.  wraz  

z  prognozą  łącznej  wartości  długu  na  koniec  roku budżetowego i  lata  następne  oraz 

informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia ta zgodnie z   § 1 jest 

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  R.  Winiarski,  po 

wyjaśnieniach uzyskanych od  Kierownika  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa, wycofał wniosek zgłoszony w trakcie posiedzenia Komisji w dniu 

20.12.2006r. dot. zwiększenia o kwotę 6 tys. zł środków przeznaczonych na szkolenia dla 

rolników. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.  10  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady  Powiatu 

Raciborskiego na 2007r. 

Przewodniczący Rady Powiatu  zapytał  przewodniczących komisji  stałych,  czy 

wnoszą uwagi do projektu uchwały. 

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  P.  Olender 

poinformował,  iż  w  trakcie  posiedzenia  Komisji  przyjęto  wniosek  o  przeniesienie 

tematyki dot. planu naborowych z miesiąca maj na miesiąc marzec.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski poprosił 

o wyjaśnienie, dlaczego temat naboru został zaplanowany dopiero na miesiąc maj. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą L. Malcharczyk przychylił się do prośby przedmówcy. Dodał, iż Komisja, 

której  przewodniczy,  również  zaproponowała  przeniesienie  tego  tematu  na  miesiąc 

marzec 2007r., co pozwoli na kierowanie kierunkami kształcenia, zwłaszcza w aspekcie 

potrzeb rynku pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu  wyjaśnił,  iż  projekt  omawianej  uchwały  został 

skonstruowany po rzeczowej dyskusji z członkami Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz 

kierownikami  poszczególnych  wydziałów  i  referatów  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu. 

Stwierdził,  iż  proponowany  termin  jest  terminem  optymalnym.  Omawianie 

tematu  naborów w miesiącu  marcu  będzie  zaledwie  prognostyką,  nie  będzie  jeszcze 

informacji nt. rzeczywistych danych. Zapewnił, iż w miesiąc maj gwarantuje możliwość 

dokonania ewentualnych korekt. 

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  P.  Olender 

wyjaśnił, iż opracowując plan pracy Komisji na 2007r. tematyka naborów pojawiła się 

trzykrotnie – luty – informacja wstępna, maj – temat sesji,  październik – szczegółowa 

analiza wyroków planów naborowych. Uzyskał zapewnienie Starosty i Wicestarosty, iż 

na  przełomie  lutego  i  marca  2007r.  odbędzie  się  posiedzenie  komisji  ds.  kierunków 

kształcenia. Liczy, że jej wnioski zostaną przedstawione członkom Komisji. Temat ten 

będzie  omawiany  na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  

w miesiącu lutym 2007r. Zaprosił  zainteresowanych tematem na posiedzenie Komisji. 

Reasumując,  Przewodniczący Komisji  przychylił  się  do propozycji  Przewodniczącego 

Rady Powiatu, aby temat planów naborowych był omawiany w miesiącu maju 2007r. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą  L.  Malcharczyk  zwrócił  uwagę,  iż  kierunki  kształcenia  powinny  być 

dostosowane do potrzeb rynku Powiatu Raciborskiego.  Na terenie Powiatu występuje 

specyficzna sytuacja, gdzie wiele osób opuszcza kraj. Wyjazdy te sprawiają, iż pojawiają 

się baraki w zawodach, które należałoby uzupełnić. Dodał, iż za 3 – 4 lata może wystąpić 

sytuacja,  że  osoby  te  powrócą  do  kraju.  On  również  przychylił  się  do  stanowiska 

zaprezentowanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.    

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
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Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na  

rok 2007. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  wnoszą  uwagi  do 

proponowanego projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.  12  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji  

Rewizyjnej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  wnoszą  uwagi  do 

proponowanego projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta większością głosów – 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji  Budżetu  

i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki poinformował, iż jego 

uwagi zostały uwzględnione na etapie tworzenia projektu uchwały. Członkowie Komisji 

nie wnieśli zmian do przedmiotowego projektu. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winarski wniósł  

o  uzupełnienie  zakresu  działania  Komisji  o  punkt  –  „propagowanie  programów 

pomocowych dla rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 oraz zapisu „innych działań związanych z pracą Komisji”.

 Radni  nie  wnieśli  uwag  do  proponowanego  projektu  uchwały.  Uchwała, 

poszerzona o wspomniane wyżej punkty, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.  16 Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia przedmiotu działania Komisji  Rozwoju  

Gospodarczej, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczej,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą  L.  Malcharczyk  wniósł  o  uzupełnienie  projektu  uchwały  zapis 

„propagowanie  programów  unijnych  w  ramach  programu  operacyjnego  na  lata  

2007 – 2013: oraz „wykonywanie innych prac związanych z działaniem Komisji”. Dodał, 

iż w miesiącu kwietniu 2007r. Komisja będzie analizować dotychczasowe wykorzystanie 

środków unijnych przez Powiat Raciborski, w tym także poszczególnych gmin. Uważa, 

że  należy podjąć  wszelkie  starania  o  „wzmocnienie”  budżetu  Powiatu  Raciborskiego 

środkami z budżetu unijnego. 

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  proponowanego  projektu  uchwały.  Uchwała, 

poszerzona  o  wspomniane  wyżej  zapisy,  została  podjęta  jednogłośnie  –  21  głosów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.  17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji  Oświaty,  

Kultury, Sport i Rekreacji.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  P.  Olender 

powiedział, iż członkowie Komisji nie wnieśli uwag do treści projektu uchwały. Wniósł 

o  uzupełnienie projektu  o zapis „wykonywanie innych prac związanych z  działaniem 

Komisji”.

Radny  R.  Winiarski  wniósł  o  ujęcie  następującego  zapisu  „dostosowanie 

kształcenia ponadgimanzajnelgo do aktualnego rynku pracy”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnego P. Olendra o ustosunkowanie się 

do przedstawionej propozycji. 

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  P.  Olender 

stwierdził, iż wniosek przedmówcy jest zasadny, ale jego zakres można zaklasyfikować 

do  punktu  „edukacja  publiczna”.  Zapewnił,  iż  jednym  z  celów  działania  Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji jest to, aby kierunki kształcenia były dostosowane 

do aktualnego rynku pracy.

Radny R. Winiarski zapytał o zdanie członków Komisji, której przewodniczy.

Radny J. Matyja  zwrócił się z prośbą ujęcie zapisu związanego ze współpracą  

z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Raciborzu.  Zwrócił  uwagę,  iż  zgłaszał  w  PUP  

w Raciborzu chęć zatrudnienia osoby w wykształceniem rolniczym z terenu Raciborza, 

uzyskał  informację,  że  na  terenie  miasta  Racibórz  nie  znajduje  się  szkoła  o  profilu 

rolniczym.  

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  zapewnił,  iż 

przedstawiciel  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  zostanie  zaproszony  na 

posiedzenie Komisji,  na którym omawiane będą plany naborowe. Nie wyobraża sobie 

sytuacji,  że  plany  naborowe  zostaną  przyjęte  bez  konsultacji  z  przedstawicielami 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyraził  zdziwienie  brakiem  informacji 

Powiatowego Urzędu Pracy nt. kierunków kształcenia w Powiecie,  gdyż  Dyrektor 

Urzędu każdorazowo uczestniczył  w pracach komisji  ds.  kierunków kształcenia,  jakie 

odbywały się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Radny J.  Matyja  dodał,  iż  zapytał  także  Dyrektora  PUP,  czy orientuje  się  ilu 

będzie absolwentów w danym roku, również nie uzyskał odpowiedzi. 

Radni nie wnieśli innych uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała, 

poszerzona  o  wspomniane  wyżej  zapisy,  została  podjęta  jednogłośnie  –  20  głosami. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji  Zdrowia,  

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnej  oraz 

Bezpieczeństwa.  

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnej  oraz  Bezpieczeństwa M.  Klimanek  wniósł  
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o uzupełnienie projektu o zapis „podejmowania innych działań związanych z pracą Rady 

Powiatu oraz działalnością Starostwa Powiatowego”. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  wniosła  o  ujęcie 

tematu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnej  oraz  Bezpieczeństwa M.  Klimanek  wyjaśnił,  iż 

propozycja ta nie została ujęta w formie wniosku z posiedzenia Komisji, dlatego też nie 

została przez niego zgłoszona. Dodał, iż popiera propozycję Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu. 

Radni nie wnieśli innych uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała, 

poszerzona  o  wspomniane  wyżej  zapisy,  została  podjęta  jednogłośnie  –  21  głosami. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta  jednogłośnie  –  21  głosami.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  25  do  niniejszego 

protokołu.

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

Wicestarosta,  w  imieniu  Starosty  Raciborskiego  przedstawił  kandydaturę  

p. Gabrieli Lenartowicz na stanowisko Sekretarza Powiatu. Spośród 7 głoszonych ofert, 

komisja wybrała właśnie tą kandydaturę. 

P. G. Lenartowicz od ponad 8 lat pracuje w samorządzie; pracowała w Urzędzie 

Miasta  Racibórz  oraz  Urzędzie  Miasta  Rybnik.  Powszechnie  znana  jest  z  udzielania 

wsparcia  różnym  jednostkom  i  osobom  prywatnym,  w  pozyskiwaniu  środków 

pozabudżetowych. Jest gotowa podjąć pracę od 01.01.2007r. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  pogratulował  p.  G.  Lenartowicz  wyboru  na 

stanowisko sekretarza Powiatu. 

Sekretarz Powiatu G. Lenartowicz podziękowała za zaufanie jakim ją obdarzono. 

Dodała,  iż  jednogłośny  wybór  jest  dla  niej  zobowiązaniem,  sądzi,  że  sprosta 

oczekiwaniom jakie przed nią postawiono.    
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Ad.  21 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały XII /159 /  2003 Rady Powiatu  

Raciborskiego  z  dnia  30  września  2003r.  w  sprawie  uchwalenia  jednolitego  tekstu  

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

Radny K. Ciszek poprosił o omówienie różnic pomiędzy projektem a dotychczas 

obowiązującą wersją. 

Wicestarosta  wyjaśnił,  iż  regulamin  organizacyjny  dotyczy  Starostwa 

Powiatowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, iż w schemacie wyszczególniono komórki 

organizacyjne oraz jednostki, dla których pracodawcą jest starosta,  a nie rada powiatu. 

Radni nie wnieśli innych uwag do proponowanego projektu uchwały.  Uchwała 

została  podjęta  jednogłośnie  –  21  głosów.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  27  do 

niniejszego protokołu.

Ad.  22  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  Porozumienia 

pomiędzy  Starostą  Raciborskim  –  Szefem  Obrony  Cywilnej  Powiatu  a  Prezydentem,  

Burmistrzami i Wójtami Gmin – Szefami Obrony Cywilnej Gmin na obszarze Powiatu  

Raciborskiego na finansowanie zadań Obrony Cywilnej w gminach. 

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta  jednogłośnie  –  21  głosami.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  28  do  niniejszego 

protokołu.

Ad.  23  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad   wynajmowania  lokali  

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta  jednogłośnie  –  21  głosami.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  29  do  niniejszego 

protokołu.
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Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. 

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów poprosił  o  przedstawienie  tekstu 

jednolitego  projektu  uchwały.  Powiedział,  iż  zmiany  przedstawione  na  posiedzeniu 

Komisji zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Wicestarosta poprosił, aby wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu E. Tapper. 

Na salę obrad wszedł Prezydent Miasta Racibórz M. Lenk, który został powitany 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Skarbnik  Powiatu  E.  Tapper  powiedziała,  iż  zwiększona  zostaje  kwota  na 

realizację  porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego dot. rodziny zastępczej. 

Zmniejsza  się  plan  dochodów  i  wydatków  po  stronie  porozumień  z  jednostkami 

samorządu terytorialnego (pomoc dla studentów i doktorantów) oraz zmniejsza się po 

stronie  dochodów  w  zakresie  dochodów  własnych  i  wydatków,  w  związku  z  nie 

podpisaniem  porozumienia  z  Gminą  Krzanowice.  Tekst  jednolity  uchwały  stanowi 

załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta  jednogłośnie  –  20  głosami.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  31  do  niniejszego 

protokołu.

Ad.  25  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków  niewygasających  

z upływem roku budżetowego. 

Wicestarosta  wyjaśnił,  iż  w  miesiącu  październiku  br.,  decyzją  Wojewody 

Śląskiego, przekazane zostały środki m.in. na realizację inwestycji pn. Budowa Szpitala 

Miejskiego  w  Raciborzu,  z  terminem  realizacji  do  15.12.2006r.;  istnieje  możliwość 

wydatkowania  tych  środków  w  roku  następnym.  Zgodnie  z  zawartymi  wcześniej 

porozumieniami, w 2007r. ze środków tych będzie kontynuowana budowa szpitala oraz 

remont ul. Brzeskiej w Raciborzu.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego projektu uchwały. Uchwała została 

podjęta  jednogłośnie  –  21  głosami.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  32  do  niniejszego 

protokołu.

15



Ad. 26 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny  G.  Utracki  ponowni  poruszył  kwestię  budowy  zbiornika  „Racibórz 

Dolny”. Przypomniał, iż temat ten był wielokrotnie poruszany na sesjach Rady Powiatu 

poprzedniej  kadencji.  Dodał,  iż  zakończyły  się  one  podjęciem  wniosku  w  sprawie 

organizacji spotkania z przedstawicielami Rządu RP i władz samorządowych. Zapytał, na 

jakim etapie są przygotowania do organizacji tego spotkania, czy w ogóle zostanie ono 

zorganizowane. Jeśli kwestia ta z jakichkolwiek powodów została zaniechana – wniósł 

o zwołanie takiego spotkania na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Radny  przypomniał,  iż  podczas  poprzedniej  sesji  zwrócił  się  o  wyjaśnienie 

kwestii  wystawiania  wypisów  po  zakończonym  leczeniu,  dla  pacjentów  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, gdyż nie są one wystawiane w terminie. Do dnia dzisiejszego 

nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym zakresie, dlatego też ponawia swoje zapytanie. 

Zapytał,  czy  Zarząd  Powiatu  otrzymał  odpowiedź  od  dyrekcji  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu, a jeśli nie, to z jakiego powodu. Zaapelował, by Szpital oraz jego dyrekcja 

nie lekceważyła w ten sposób mieszkańców Powiatu. 

Ad. 27 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta  powiedział, iż Rada Powiatu Raciborskiego w poprzedniej kadencji 

w  sposób  intensywny  zajmowała  się  tematem  budowy  zbiornika  „Racibórz  Dolny”. 

Wyjaśnił,  iż do spotkania nie doszło.  Przypomniał,  iż   życzeniem radnych,  było,  aby 

spotkanie to odbyło się na szczeblu ministerialnym. Niestety, na większość wysłanych 

zaproszeń   uzyskano  odpowiedź,  iż  ministerstwa  będzie  nie  reprezentował  minister. 

Kwestia zbiornika jest na tyle ważna, że nie zdecydowano się na zorganizowanie tego 

spotkania, bez kompetentnych przedstawicieli Rządu. Uważa, iż do tematu tego należy 

powrócić. O podjętych działaniach, powiadomi radnego.  

Odnośnie wypisów ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu powiedział: odpowiedź 

Dyrektora  Szpitala  wpłynęła  do  Zarządu,  ale  jej  odczytanie  nie  jest  godne tej  Rady. 

Zapewnił, iż Zarząd Powiatu będzie minitorował kwestię wydawania wypisów. Nawiązał 

do przeprowadzania ankietyzacji Szpitala. Ankiety te miałyby być wydawane w chwili 

odbioru  wypisu.  Zasugerował,  iż  ocena  pobytu  w  szpitalu  

z perspektywy kilku, czy kilkunastu dni może ulec zmianie.  

Radny G. Utracki stwierdził, iż nie otrzymał dotąd żadnej odpowiedzi ze strony 

Zarządu Powiatu,  stąd chciały teraz usłyszeć treść wspomnianej pisemnej  odpowiedzi 
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Dyrektora  Szpitala.  Takie  traktowanie  pacjentów  szpitala  –  jego  zdaniem  –  jest 

lekceważeniem mieszkańców Powiatu. Zapytał, jakie działania podejmuje w tej kwestii 

dyrektor ds. medycznych Szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu, przychylając się do prośby radnych zwrócił się do 

Wicestarosty z prośbą o odczytanie pisemnej odpowiedzi Dyrektora Szpitala.

Wicestarosta  powiedział,  iż  w  piśmie  zamieszczono  także  informację  

nt.  utworzenia  gabinetu  stomatologicznego  dla  osób  niepełnosprawnych.  Odczytał 

fragment  odpowiedzi.  Treść  odczytanej  odpowiedzi  stanowi  załącznik  nr  32  do 

niniejszego protokołu. 

Radny G. Utracki powiedział, iż rozmawiając z pewnym mieszkańcem Powiatu 

Raciborskiego, który nie został terminowo obsłużony w Szpitalu, a zwrócił się do niego 

z tym problemem, usłyszał, że w Szpitalu  nie czekano na żadne wyniki badań i nie było 

podstaw, by przedłużać czas wydania wypisu. 

Wicestarosta  stwierdził,  iż  nie  będzie  podejmował  dyskusji  w  tym  temacie. 

Uważa, że wydawanie wypisów powinno następować w terminach. Zapewnił, iż Zarząd 

Powiatu podejmie działania, aby problem ten został rozwiązany.

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zgłosił chęć zabrania głosu.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż nie jest on radnym, w związku 

z czym nie widzi potrzeby oddania mu głosu. Dodał, iż Dyrektor mógłby zabrać głos, 

gdyby wyraził zgodę Wicestarosta oraz Rada Powiatu. 

Wicestarosta  powiedział,  iż  dyskusję  tą  należałoby przeprowadzić w pierwszej 

kolejności na posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

Ad. 28 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  radna  K.  Mandrysz  odczytała 

wniosek, zgłoszony przez radnego G. Utrackiego – wnioskuje się, aby w jak najkrótszym 

czasie   na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  doprowadzić  do  spotkania  kompetentnych 

przedstawicieli  Rządu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  odpowiednich  Ministerstw,  a  także 

władz samorządowych w sprawie budowy zbiornik „Racibórz Dolny”. 

Radny R. Winiarski  zaproponował, aby w treści wniosku zawrzeć stwierdzenie, 

iż jest to realizacja wniosku Rady Powiatu Raciborskiego poprzedniej kadencji. 

Autor wniosku przychylił się do przedstawionej propozycji.

Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
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Ad. 29 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  w  okresie  międzysesyjnym 

wpłynęły następujące pisma:

-  Pismo ze  Śląskiego  Centrum Zdrowia  Publicznego  w Katowicach  –  informujące  

o   zakończeniu   kontroli   w   Szpitalu   Rejonowym   w   Raciborzu   z   zakresu 

zabezpieczenia  opieki  anestezjologicznej  –  pismo  stanowi  załącznik  nr  33  do 

niniejszego protokołu.

-  Informacja  Posła  H.   Siedlaczka  o  działalności  parlamentarnej  –  pismo  stanowi 

załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

- Uchwała   Nr    161/XLI/2006    Kolegium    Regionalnej    Izby   Obrachunkowej 

w  Katowicach  z  dnia  28  listopada  2006r.  stwierdzająca  nieważność  

w  całości  uchwały  nr  XLIX/585/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

24 października 2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej 

rozliczania  oraz  sposobu kontroli  wykonywania  zleconego zadania  w dziedzinie 

ochrony  zabytków  i  opieki  nad  zabytkami  przez  podmioty  nie  zaliczane  do 

sektora  finansów  publicznych  –  pismo  stanowi  załącznik  nr  35  do  niniejszego 

protokołu.

- Uchwała   Nr    162/XLI/2006   Kolegium   Regionalnej    Izby   Obrachunkowej 

w  Katowicach  z  dnia  28  listopada  2006r.,  stwierdzająca  nieważność  

w  całości  uchwały  nr  XLIX/594/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

24  października  2006r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  parafii  rzymskokatolickiej  

pw. Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu na renowację zabytkowych organów 

– pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu w imieniu własnym oraz Starosty Raciborskiego 

złożył zebranym życzenia noworoczne. 

Ad. 30 Zakończenie sesji.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz.15:35.

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. Pismo OR.0714-57/06 z dnia 28.12.2006r. 

4. Informacja nt. działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Realizacja  uchwał  podjętych  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu 

06.12.2006r.

6. Realizacja  wniosku  podjętego  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu 

06.12.2006r.

7. Rezygnacja z mandatu radnej L. Nowackiej.

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ludmiły 

Nowackiej.

9. Uchwała Nr III / 23 / 2006 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej 

Ludmiły Nowackiej.

10. Uchwała Nr III / 24 / 2006 – w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006r.  w  sprawie  powołania  członków  Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

11. Uchwała Nr III / 25 / 2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006r.  w  sprawie  powołania  członków  Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

12. Załącznik  do  projektu  uchwały  w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

13. Uchwała  Nr  III  /  26  /  2006  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

14. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 4100/III/183/2006.

15. Uchwała Nr III / 27 / 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 

rok 2007.

16. Uchwała  Nr  III  /  28  /  2006 w sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2007r.

17. Uchwała  Nr  III  /  29  /  2006  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  kontroli  Komisji 

Rewizyjnej na rok 2007.

18. Uchwała Nr III / 30 / 2006 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.

19. Uchwała Nr III / 31 / 2006 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
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20. Uchwała  Nr  III  /  32  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji 

Budżetu i Finansów.

21. Uchwała  Nr  III  /  33  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

22. Uchwała  Nr  III  /  34  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji 

Rozwoju Gospodarczej, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

23. Uchwała  Nr  III  /  35  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji 

Oświaty, Kultury, Sport i Rekreacji.

24. Uchwała  Nr  III  /  36  /  2006  w  sprawie  ustalenia  przedmiotu  działania  Komisji 

Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób 

Niepełnosprawnej oraz Bezpieczeństwa.

25. Uchwała Nr III / 37 / 2006 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

26. Uchwała Nr III / 38 / 2006 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

27. Uchwała Nr III / 39 / 2006 w sprawie zmiany Uchwały XII /159 / 2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

28. Uchwała Nr III / 40 / 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

pomiędzy  Starostą  Raciborskim  –  Szefem  Obrony  Cywilnej  Powiatu  

a Prezydentem, Burmistrzami i Wójtami Gmin – Szefami Obrony Cywilnej Gmin  

na  obszarze  Powiatu  Raciborskiego  na  finansowanie  zadań  Obrony  Cywilnej  

w gminach.

29. Uchwała  Nr  III  /  41  /  2006  w  sprawie  określenia  zasad   wynajmowania  lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

30. Tekst  jednolity  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2006r.

31. Uchwała  Nr  III  /  42  /  2006  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2006r.

32. Uchwała Nr III / 43 / 2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego.

33. Pismo ze Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach – informujące  

o   zakończeniu   kontroli   w   Szpitalu   Rejonowym   w   Raciborzu   z   zakresu 

zabezpieczenia opieki anestezjologicznej.

34. Informacja Posła H.  Siedlaczka o działalności parlamentarnej.
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35. Uchwała   Nr    161/XLI/2006    Kolegium    Regionalnej    Izby   Obrachunkowej 

w  Katowicach  z  dnia  28  listopada  2006r.  stwierdzająca  nieważność  

w  całości  uchwały  nr  XLIX/585/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

24 października  2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu 

jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  

w  dziedzinie  ochrony  zabytków  i  opieki  nad  zabytkami  przez  podmioty  

nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

36. Uchwała   Nr    162/XLI/2006   Kolegium   Regionalnej    Izby   Obrachunkowej 

w  Katowicach  z  dnia  28  listopada  2006r.  stwierdzająca  nieważność  

w  całości  uchwały  nr  XLIX/594/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

24  października  2006r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  Parafii  rzymskokatolickiej  

pw.  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Raciborzu  na  renowację  zabytkowych 

organów.
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