
PROTOKÓŁ  NR  IV / 07
z  IV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  30 stycznia 2007 r.  godz.  15ºº
Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

- IV / 44 / 2007 –  w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Raciborskiego.

-  IV  /  45  /  2007  –  w  sprawie  darowizny  nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego

- IV / 46 / 2007 – w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

- IV / 47 / 2007 – w sprawie zatwierdzenia zmian w  statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

-  IV  /  48  /  2007  –  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 

pożytku publicznego na rok 2007

-  IV  /  49  /  2007  –  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007

-  IV  /  50  /  2007  –  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r.

-  IV  /  51  /  2007  –  w  sprawie  delegowania  Radnych  do  Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku 

-  IV /  52 /  2007 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu  Raciborskiego  

 na 2007r. 

-  IV /  53  /  2007  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/604/206  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dani  21  września  2006r.  w  sprawie  dokonania  przekształceń  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji 

określonych komórek organizacyjnych
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-  IV /  54  /  2007  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XLIX/605/206  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dani  21  września  2006r.  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  

w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  

pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji 

Pracowni  Rtg  przy  Przychodni  Rejonowo  –  Specjalistycznej  Nr  3  w  Radlinie,  

przy ul. Orkana 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Raciborskiego.

5. Zasady  kontraktacji  usług  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  –  wystąpienie  

p. Danuty Piecha - Kierownika Delegatury NFZ w Rybniku.

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

7. Informacja nt. zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  darowizny  nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia 

tekstu  jednolitego statutu  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2007.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r.

14.  Podjęcie  uchwały w sprawie  delegowania  Radnych do Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady Powiatu  Raciborskiego  N.  Mika  przywitał  wszystkich  

na IV sesji  Rady Powiatu, w szczególności: radnych, Zarząd Powiatu Raciborskiego,  

Posła  na  Sejm RP A.  Markowiaka  i  Panią  Danutę  Piechę  –  Kierownika  Delegatury 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Rybniku. Stwierdził,  iż na sali obrad znajduje się  

21  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 III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  poinformował,  że  protokół  z  poprzedniej  sesji 

Rady znajdował się do wglądu w Biurze Rady. Radni, zaś osoby, które zadeklarowały 

otrzymanie protokołu w wersji elektronicznej, go otrzymały. W związku z powyższym 

zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu? 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego protokołu. Protokół został przyjęty 

21 głosami za. Po głosowaniu na salę obrad wszedł kolejny radny. 
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Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali porządek obrad sesji Rady. 

Następnie odczytał pismo Nr OR. 0714 – 3 / 07 z dnia 24.01.2007 r. stanowiące załącznik 

nr  3  do  niniejszego  protokołu.  Zaproponował  wprowadzenie  projektów  uchwał 

zapisanych w piśmie po punkcie 15, zaś pozostałe punkty uległyby zmianie. 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady poinformował,  iż  Rada  Powiatu  uzupełnia  skład  Rady  

przez objęcie mandatu przez Pana Zbigniewa Barto. Następnie odczytał  art.  20 ust.  3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mówiący, iż cyt.: „Radny, 

który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji składa ślubowanie na pierwszej sesji  

na  której  jest  obecny.  Ślubowanie  może  być  złożone  z  dodaniem  zdania:  "Tak  mi 

dopomóż Bóg". W związku z powyższym poprosił radnych o powstanie.     

Radny Z. Barto odczytał rotę ślubowania. 

Po  odczytaniu  aktu  ślubowania,  Przewodniczący  Rady  podziękował  radnym

oraz poprosił o zajęcie miejsc. Stwierdził, iż akt ślubowania został dokonany. Następnie 

poprosił radnych o przegłosowanie projektu uchwały w odczytanym brzmieniu. 

Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  4  

do niniejszego protokołu. 

Ad.  5  Zasady  kontraktacji  usług  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  –  wystąpienie  

p. Danuty Piecha - Kierownika Delegatury NFZ w Rybniku.

Przewodniczący Rady poprosił Panią D. Piecha – Kierownika Delegatury NFZ  

w Rybniku o zabranie głosu w celu przybliżenia radnym zasad kontraktacji usług przez 

NFZ.

Pani D. Piecha przypomniała, iż od października 2006r. pełni funkcję Kierownika 

Delegatury  NFZ  w  Rybniku  oraz  podziękowała  za  zaproszenie  na  sesję  Rady. 

Stwierdziła, iż przy zmianie personelu i zmianie organizacyjnej,  NFZ pragnie zmienić 

swój wizerunek, który w ostatnich latach nie był najlepszy. Zarówno Prezes A. Sośnierz 

i dyrektor Szewczyk Oddziału Wojewódzkiego oraz jej skromna osoba, oferują daleko 

idącą  współpracę  z  samorządami,  ubezpieczonymi  jak  świadczeniodawcami.  

Pani D. Piecha w krótkim zarysie postanowiła naświetlić jaki jest obszar Delegatury NFZ 
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w Rybniku. Obszar działania Delegatury NFZ w Rybniku obejmuje następujące powiaty: 

grodzkie (tj.  Rybnik,  Żory,  Jastrzębie Zdrój,  Tychy)  i  ziemskie (tj.  Racibórz, Rybnik  

i  Wodzisław  Śl.).  Razem  obszar  działania  Delegatury  w  Rybniku  obejmuje  

564.259 mieszkańców. Liczbę świadczeniodawców świadczących usługi z zakresu opieki 

medycznej jest 444, zaś liczba umów na ten teren jest 691. W Powiecie Raciborskim  

jest 44 świadczeniodawców, a zawartych umów jest 77. W POZ w Powiecie Raciborskim 

jest 12 świadczeniodawców i 14 umów. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna obejmuje 

18 świadczeniodawców, którzy zawarli 21 umów. Szpital zawarł 3 umowy. W zakresie 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień jest 3 świadczeniodawców, którzy zawali  

3  umowy.  Rehabilitacja  lecznicza  w  Powiecie  Raciborskim  obejmuje  

3  świadczeniodawców,  którzy  zawarli  3  umowy.  Opieka  długoterminowa  obejmuje  

3 świadczeniodawców, którzy zawali 3 umowy, zaś leczenie stomatologiczne obejmuje 

23 świadczeniodawców, którzy zawarli 23 umowy. Pomoc doraźna, transport sanitarny 

jest  to  1  świadczeniodawca.  Profilaktyczne  programy  zdrowotne  obejmują  

4  świadczeniodawców,  którzy zawarli  5  umów.  Świadczenia  odrębne kontraktowane  

jest 1 świadczeniodawca i została zawarta 1 umowa. 

Następnie  Pani  D.  Piecha  zwróciła  uwagę  na  programy  profilaktyczne,  które 

finansowane  są  ze  środków  NFZ.  Zachęciła  wszystkich  obecnych  do  propagowania 

programów  profilaktycznych  oraz  stwierdziła,  iż  należałoby  zachęcić  wszystkich 

świadczeniodawców  do  realizowania  programów  profilaktycznych.  W dalszej  swojej 

wypowiedzi wymieniała programy profilaktyczne oferowane z NFZ:

• raka szyjki macicy – program obejmuje grupę kobiet między 25 a 59 rokiem życia,

• profilaktyki  chorób  układu  krążenia  –  obejmuje  grupę  mieszkańców  w  wieku  

35 do 55 lat,

• profilaktyki  raka piersi  –  obejmuje grupę kobiet  w wieku 50 do 69 lat.  Program  

ten  jest  bardzo  dobrze  realizowany  przez  położne  środowiskowe.  Zwróciła  się  

z prośbą do położnych środowiskowych o realizowanie ww. programu.

• badań prenatalnych – program obejmujący populację kobiet od 35 roku życia,

• profilaktyki  przewlekłej  choroby  płuc  –  obejmujący  w  dużej  mierze  palaczy  

oraz grupę osób od 40 do 65 roku życia,

• wczesnej diagnostyki leczenia jaskry – program obejmuje populację powyżej 35 roku 

życia. 

Pani  D.  Piecha  poprosiła  obecnych  o  zainteresowanie  się  ww.  programami 

profilaktycznymi,  które  również  znajdują  się  na  stronie  internetowej  NFZ,  zarówno  
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na  śląskiej  stronie  jak  i  ogólnej  stronie  NFZ.  Zwróciła  się  również  z  prośbą  

do samorządowców, celem propagowania programów profilaktycznych. Co 2 tygodnie 

odbywa się spotkanie z dyrektorem Szewczykiem. W NFZ w Katowicach znajduje się 

Rzecznik Praw Pacjenta Pani M. Kukawska do którego każdy świadczeniobiorca może 

zgłosić się. Następnie przybliżyła sprawę ubezpieczenia zdrowotnego oraz wspomniała 

o  wyrabianiu  tzw.  Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  przez  osoby 

migrujące  na  zachód.  Europejska  Karta  jest  dostępna  dla  wszystkich  osób 

ubezpieczonych, którzy wyjeżdżają do krajów UE.  Kiedy Polska na początku weszła do 

UE w 2004 r.,  od  1  maja  obowiązywały formularze  E –  111.  Formularze  te  zostały 

zastąpione  Europejskimi  Kartami,  które  są  powszechne  w  całej  UE  i  upoważniają 

wszystkie osoby ubezpieczone na terenie UE do korzystania z podstawowych świadczeń 

zdrowotnych. E - karty może wyrobić każdy, który jest ubezpieczony. Karta ta dla osób 

pracujących ma termin ważności około 2 miesięcy i do tego potrzebny jest dokument tzw. 

raport  miesięczny  odprowadzanych  składek.  Obywatel  nie  może  jechać  na  celowe 

leczenie, gdyż w tym przypadku obowiązuje inna procedura. Z kolei emeryci i renciści 

mogą mieć  kartę  wyrobioną na  okres  5  lat.  Podstawową do wyrobienia  Europejskiej 

Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  dla  emeryta  jest  ostatni  odcinek  emerytury  

bądź aktualna legitymacja rencisty albo emeryta.  Emerytowi wystarczą te dokumenty, 

natomiast rencista musi posiadać oświadczenia do kiedy ta renta została mu przyznana, 

bo za taki okres czasu może mieć wystawioną kartę. Osoby bezrobotne również mogą 

wyjechać  za  granicę  w  różnych  celach,  zaś  do  wyrobienia  karty  potrzebne  

jest  poświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  iż  odprowadza  on  składki  

na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  daną  osobę.  Karta  dla  osób  bezrobotnych  może  być 

wyrobiona na okres 2 miesięcy.  Studenci lub osoby uczące się mogą mieć wyrobioną 

kartę na okres nie dłuższy niż 1 semestr nauki w danym kraju UE. Do poświadczenia, iż 

są  to  osoby  ubezpieczone,  potrzebna  jest  legitymacja  studencka  albo  uczniowska.  

Osoby  te  w  każdym  kraju  UE  i  w  każdej  sytuacji  mogą  zgłosić  się  do  lekarza 

ubezpieczenia  zdrowotnego i  muszą  zostać  obsłużone.  Jeżeli  osoba  nie  wyrobi  takiej 

karty,  istnieje  możliwość  zwrócenia  kosztów  leczenia  po  przedstawieniu  faktury  

czy rachunku wystawionego przez danego lekarza bądź świadczeniodawcy UE, u którego 

będzie  korzystał  ze  świadczeń  zdrowotnych.  Stwierdziła,  iż  do  tego  ubezpieczenia  

nie zalicza się kosztów transportu, dlatego osoba wyjeżdżając do krajów UE powinna 

zabezpieczyć się, że w razie wypadku, transport będzie pokrywany z własnej kieszeni. 

Ubezpieczenia takie załatwia się w PZU lub w każdej innej ubezpieczalni np. WARTA. 

Następnie podniosła  kwestię  leczenia  uzdrowiskowego.  Ww. sprawę przedstawiała  na 
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Uniwersytecie  Trzeciego  Wieku.  Każdy  lekarz  ubezpieczenia  zdrowotnego  może 

wystawić  skierowanie  na  leczenie  uzdrowiskowe  w  zależności  od  choroby  

czy schorzenia, które zamieszczone jest na skierowaniu. Wnioski kierowane są do NFZ, 

gdzie następnie są rejestrowane i przekazywane do wydziału sanatoryjnego, gdzie lekarz 

orzecznik proponuje termin i dane sanatorium do którego pacjent może udać się. Dawniej 

czas oczekiwania na sanatorium był do 12 miesięcy, a obecnie z racji zmiany przepisów, 

iż  każdy ubezpieczony,  który otrzyma skierowanie,  może  po  roku czasu  od  powrotu 

sanatorium, złożyć  kolejny wniosek,  czas oczekiwania wynosi  od 13 do 15 miesięcy. 

Czas turnusu sanatoryjnego przy leczeniu stacjonarnym uzdrowiskowym wynosi 21 dni. 

Do sanatorium ambulatoryjnego osoba ubezpieczona może jechać raz w roku i wybiera 

dogodny dla niej termin. Skierowanie trafia do NFZ, gdzie jest akceptowane a następnie 

dana  osoba,  kontaktuje  się  z  sanatorium,  gdzie  ustala  sobie  dowolny  termin.  

Czas  leczenia  ambulatoryjnego  wynosi  od  6  do  18  dni  zabiegowych.  W lecznictwie 

ambulatoryjnym pacjent pokrywa z własnych środków miejsce pobytu (zakwaterowanie 

i  wyżywienie),  natomiast  zabiegi  są  bezpłatne.  Z  kolei  w  lecznictwie  stacjonarnym 

pacjent  pokrywa tylko częściowo koszty,  które  maksymalnie  wynoszą  około 600 zł,  

a odpłatność zależy od rodzaju pokoju i terminu (są 2 terminy).

Następnie Pani D. Piecha podniosła kwestię postępowania w sprawie zawarcia 

umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższą sprawą zajmuje się Wydział 

Spraw Kontraktowania. W przypadku zainteresowania radnych ww. kwestią, spotkanie 

może zostać zorganizowane. Kontraktowania polega na tym, iż jest ogłaszany konkurs, 

są umowy wieloletnie. Umowy te najczęściej dotyczą PZOZ. Konkurs odbywa się co 

roku.  PZOZ -  ysą  na  innych zasadach,  gdyż w PZOZ jest  finansowanie  ze  środków 

publicznych na deklaracje. PZOZ może mieć 1 deklarację. Do NFZ zgłosi informację, iż 

takowy  PZOZ  istnieje  i  na  tę  deklarację  będą  przekazywane  środki.  

Lecznictwo ambulatoryjne, specjalista, szpitale to jest to sprawa konkursu bądź rokowań. 

Oferty są  składane przez świadczeniodawców czyli  publiczne i  niepubliczne zakłady, 

które spełniają odpowiednie wymogi i taka oferta powinna zawierać 3 zasadnicze rzeczy: 

• dokumenty rejestrowe zakładu,

• oferta musi być składana w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Oferty te są składane, jest wyznaczony termin, później jest komisja, która otwiera,  

w  miarę  możliwości  są  negocjacje  i  są  zawierane  umowy  z  poszczególnymi 

świadczeniodawcami.  Często  pojawia  się  wiele  uwag,  gdy  kwestia  dotyczy 

finansowania świadczeń. NFZ w zależności od ilości ofert finansuje dane procedury. 
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Na zakończenie powiedziała, że wszystkie uwagi zgłoszone na sesji Rady w dniu 

dzisiejszym  osobiście  przekaże  do  dyrektora  Szewczyka.  Pan  dyrektor  Szewczyk  

jest  osobą,  która pragnie współpracować ze wszystkimi i  będzie  zadowolony z takiej 

współpracy, o ile będzie wyrażona wola ze strony radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych pytań. 

Radny Z. Barto zapytał,  czy jest  możliwość wystawienia skierowania na leczenie 

sanatoryjne przez gabinet prywatny?

Pani D. Piecha odpowiedziała, iż nie ma takiej możliwości,  gdyż taką możliwość 

mają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. 

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż wiele osób z terenu Powiatu Raciborskiego 

przebywa za granicą.  Zazwyczaj  osoby te przebywają tam kilka lat.  W Polsce nie są 

ubezpieczeni,  gdyż  nie  odprowadzają  składek,  zaś  co  stanie  się  z  tą  osobą  

w przypadku zachorowania?  

Pani D. Piecha odpowiedziała, iż osoby, które wyjechały do Niemiec mają prawo 

do  świadczenia  usług  w  Polsce  na  podstawie  kart  ubezpieczenia  zdrowotnego,  które 

również wydawane są w Niemczech, natomiast NFZ w Polsce rozlicza się z odnośnym 

Funduszem w Niemczech. 

Radny  L.  Malcharczyk  powiedział,  iż  miał  na  uwadze  osobę  pracującą  

w Niemczech, która nie posiada ww. karty. 

Pani  D.  Piecha  odpowiedziała,  iż  jest  to  osoba  ubezpieczona,  gdyż  pracuje  

w  Niemczech  i  w  Niemczech  ma  odprowadzane  składki.  Każdy  z  zakładów  opieki 

zdrowotnej  ma  obowiązek  udzielania  pomocy  takiej  osobie,  a  następnie  osoba 

zobowiązana  jest  do  przedstawienia  dokumentu,  iż  jest  ubezpieczona  i  wówczas 

następuje rozliczenie. 

Radny G. Utracki zapytał,  czy NFZ zauważył,  iż w ramach kontraktacji  coraz 

mniej  jest  zakontraktowanych  usług  na  gabinety  stomatologiczne?  Coraz  więcej 

stomatologii  do  których  ludzie  chodzili  w  ramach  ośrodków  zdrowia,  stały  się 

prywatnymi  gabinetami.  Ponadto  stwierdził,  iż  bardziej  stawia  się  na „obwarowanie” 

statystykami, dokumentami, zaś inwencja powinna iść w kierunku leczenia. Uważał, iż 

NFZ w powyższym kierunku powinien poczynić działania. 

Pani  D.  Piecha  odniosła  się  do  kwestii  dotyczącej  stomatologii.  W Rybniku 

otwarto gabinet stomatologiczny prywatny, zaciągnięto duży kredyt i w chwili obecnej 

nie ma kontraktu. W szpitalach brakuje pieniędzy na zabiegi kardiologiczne i  zabiegi 

ratujące życie. 
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Odnośnie  do  biurokracji,  która  istnieje,  powiedziała,  iż  NFZ  zasypywany  

jest  papierami.  Na  Śląsku  jest  to  lepiej  rozwiązane,  gdyż  są  karty  ubezpieczenia 

zdrowotnego,  z  których  wynika,  ile  wykonano  usług.  W  innych  województwach 

sprawozdawczość  pozostawia  wiele  do  życzenia.  W  momencie,  kiedy  karty  będą 

upowszechniane  w  całej  Polsce,  możliwe  będzie  postawienie  diagnozy,  lecz  bez 

prawdziwych danych, NFZ nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. W dużej mierze 

polega to na uszczelnieniu systemu i finansowaniu ze środków publicznych. Dopóki nie 

będzie wiadomo na co pieniądze są przeznaczane, to zawsze będą niedociągnięcia.

Przewodniczący  Rady  oddał  głos  następującym  radnym:  H.  Pankowi,  

J. Strachocie, J. Kusemu i M. Klimankowi. 

Radny  H.  Panek  przekazał,  iż  Szpital  Rejonowy  w  Raciborzu  dysponuje 

nowoczesnym  urządzeniem  jakim  jest  tomograf  komputerowy.  Ilość  kontraktów  

na  tomograf  jest  znikoma.  Zdaniem  jego,  tomograf  powinien  być  więcej 

wykorzystywany.

W związku z cichą dyskusją, jaka wywiązała się na sali obrad, Przewodniczący 

Rady poprosił o zachowanie spokoju.   

Pani  D.  Piecha zobowiązała się przekazać poruszoną w wystąpieniu H. Panka 

kwestię dyrektorowi. W Gliwicach jest PET i kontrakt został podpisany tylko na 2 dni. 

Są 2 tylko urządzenie PET w Polsce, które znajdują się w Bydgoszczy i w Gliwicach. 

Urządzenie  te  wykrywa  najmniejsze  zmiany  nowotworowe,  których  nie  można 

zlokalizować,  przerzuty.  Życzyła  radnym,  aby  tomograf  w  Raciborzu  funkcjonował  

24 godziny na dobę i jest to ulga dla lekarzy leczących,  bo diagnoza bywa w niektórych 

przypadkach  natychmiastowa.  Jeżeli  samorządowcy  będą  monitowali  u  dyrektora,  

to z pewnością dyrektor ww. kwestii przyjrzy się i będzie możliwe większe wykonywanie 

badań tomograficznych.

Radny J. Strachota przypomniał, iż wspomniano o wielu programach profilaktyki. 

W  związku  z  powyższym  zapytał,  jak  to  ma  się  do  leczenia  doraźnego?  Często 

mieszkańcy Powiatu Raciborskiego chorują, konieczne jest udanie się do kardiochirurga 

czy  innego  specjalisty,  a  dostępność  do  nich  jest  bardzo  trudna.  Zapytał  również,  

od czego zależy wielkość podpisanego kontraktu? Często pacjenci z powiatu wyjeżdżają 

poza  Racibórz  w  celu  przeprowadzania  zabiegów,  bo  zabiegi  zostaną  wykonane  

w szybszym terminie. 
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Pani  D.  Piecha  odpowiedziała,  że  procedura  ratująca  życie  musi  zostać 

natychmiast  wykonana.  Ilość  kontraktu  i  cena  za  świadczone usługi  zależy od  ilości 

oferentów czyli od ilości świadczeniodawców, wykonujących świadczenia. 

Radny J. Kusy powiedział, iż w chwili obecnej okazuje się, że czas oczekiwania 

do  Poradni  Hepatologicznej  mieszczącej  się  przy  Szpitalu  Rejonowym  w  Raciborzu 

wynosi 9 miesięcy. Godziny przyjęć do poradni są od 10.00, a Pani doktor przyjmuje  

od  godz.  12.00.  Czas  oczekiwania  do  Poradni  Kardiologicznej  wynosi  6  miesięcy.  

Zapytał Dyrektora Szpitala, jak sprawa wygląda z zakontraktowaniem usług na poradnie 

specjalistyczne?  Osoby,  które  były  znane  pracownikowi  przychodni,  zmniejszono  im 

czas  oczekiwania  do  poradni.  Radny był  świadkiem sytuacji,  że  do  jednej  z  poradni 

przyszła osoba i  została poinformowana przez pielęgniarkę o wykonaniu konkretnych 

badań. Stwierdził, że jak dana osoba przyjdzie do lekarza za 3 miesięcy, to badania nie 

będą  już  aktualne.  Uważał,  że  skoro  istnieją  przy  szpitalu  poradnie  specjalistyczne,  

to powinny mieć większy kontrakt, w celu zmniejszenia czasu oczekiwania pacjenta na 

poradę. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na pytanie skierowane do dyrektora Szpitala, 

odpowiedzi udzieli Starosta,  może nie na dzisiejszej sesji Rady.

Pani D. Piecha stwierdziła, że skoro jest wywieszony harmonogram pracy danej 

poradni, to przy kontroli NFZ zostaną wyciągnięte konsekwencje, że nie odbywają się 

ustalone godziny przyjęć. Harmonogramy są dostarczane przy złożeniu ofert do NFZ  

i  harmonogramy  muszą  być  przestrzegane.  Pierwsze  konsekwencje  powinny  zostać 

wyciągnięte  przez  dyrektora  szpitala.  Pielęgniarka  nie  ma  możliwości  skierowania  

na  badania.  Są  pewne  badania,  które  może  zlecić,  ale  gdy kwestia  dotyczy  poradni 

specjalistycznych, to nie ma takich możliwości. Są badania na które lekarz podstawowej 

opieki  zdrowotnej  może  wystawić  skierowanie.  Zdarzają  się  kolejki  oczekujących  

do poradni specjalistycznych. Można poszukać innego lekarza specjalisty, gdzie kolejka 

ulegnie  zmniejszeniu  i  pacjent  zostanie  przyjęty  natychmiastowo.  Pani  D.  Piecha 

przekazała  informator,  w  którym  znajdują  się  poradnie,  szpitale  wraz  z  numerami 

telefonów. Niedopuszczalne jest to, że osoba znajoma zostanie przy okienku przyjęta  

w styczniu,  a  inna  osoba  w lutym.  Ww. problem można zgłosić  do  Rzecznika  Praw 

Pacjenta  do  Pani  Marii  Kukawskiej,  która  ma  swoją   siedzibę  w  Katowicach  

przy ul. Koszuta, tel. 031 / 735 – 17 - 07. Na stronie internetowej Śląskiego NFZ podano 

godziny przyjęć Pani M. Kukawskiej. 
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Przewodniczący Rady przekazał, iż do dyskusji  zgłosili się następujący radni:  

M.  Klimanek,  R.  Winiarski,  B.  Abrahamczyk  i  G.  Utracki.  Po  odczytaniu  ww.  osób 

zamknął listę osób. 

Radny  M.  Klimanek  zapytał,  kiedy  zostaną  wprowadzone  programy 

profilaktyczne  i  kiedy  wejdą  one  w  życie?  Ponadto  stwierdził,  iż  Europejska  Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest kartą kredytową i każdy musi uiścić opłatę, gdy nie 

jest dodatkowo ubezpieczony.

Pani D. Piecha odpowiedziała, że jeżeli osoba nie jest ubezpieczona nie otrzyma 

Europejskiej  Karty  Ubezpieczenia  Zdrowotnego.  Karta  jest  tylko  dla  osób 

ubezpieczonych. 

Radny M. Klimanek zapytał,  czy świadczeniodawca rozlicza się bezpośrednio  

z NFZ?

Pani D. Piecha odpowiedziała, iż świadczeniodawca rozlicza się bezpośrednio  

z NFZ i pacjent nie musi uiścić opłat. Podała przykład: pacjent jest w Niemczech  i każda 

osoba, która po raz pierwszy przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu zobowiązana 

jest do uiszczenia 10 EURO. Polak, który wyjeżdża z Kartą Europejską jest przyjmowany 

na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju UE. Za transport do szpitala  

w  Niemczech  (wypadek),  pacjent  musi  wówczas  uiścić  od  5  do  10  EURO.  Jest  to 

normalna procedura, która dotyczy wszystkich mieszkańców Niemiec i krajów UE. 

Radny  M.  Klimanek  przypomniał,  iż  dawniej  osoba  udała  się  do  PZU  

i  w  przypadku  konieczności  leczenia  wykonywało  się  telefon  do  Warszawy.  

W przypadku wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego radny zapytał, 

czy ww. procedura zostanie zachowana?

Pani  D.  Piecha odpowiedziała,  iż  procedura zostanie  zachowana,  gdyż później 

będzie rozliczenie między Kasą Niemiecką a NFZ w Polsce. 

Radny M. Klimanek zapytał,  czy są  limity dotyczące ustalonej  górnej  granicy 

świadczenia?

Pani D. Piecha stwierdziła, iż nie jest w stanie wypowiedzieć się nt. limitów, gdyż 

nic na ten temat nie wie. Jeżeli jest to zabieg ratujący życie, który musi zostać wykonany, 

to NFZ w Polsce za dane świadczenie zapłaci. 

Radny M. Klimanek zapytał, w jaki sposób NFZ monitoruje przeliczniki, gdyż  

z tego co orientuje się,  to część lekarzy wykorzystuje kontrakt zbyt  szybko, a część  

nie i nie ma w tym momencie korekty NFZ. 
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Pani  D.  Piecha  stwierdziła,  iż  z  pewnością  odbywają  się  renegocjacje.  

Wykonanie  kontraktu  przy następnym zawieraniu  umów zostanie  wzięte  pod  uwagę. 

Kontrakty zawierane są na cały rok i transze są wypłacane jako 1/12 danego kontraktu. 

W ramach 1/12 lekarz powinien mieścić się  zgodnie z  zapisami umowy.  Z tego co  

orientuje  się,  to  było  bardzo  duże  dofinansowanie  na  koniec  roku  na  wykonanie 

zabiegów ratujących życie w zakresie kardiologii i onkologii.

Radny  R.  Winiarski  stwierdził,  że  każde  urządzenie  elektroniczne  

jest urządzeniem, które przedstawia jakąś wartość na 3 – 4 lata i po tym okresie może 

stracić na wartości, gdyż wchodzą nowe i lepsze urządzenia. W związku z tym zapytał, 

czy nie byłoby lepiej prowadzić więcej badań i zapłacić za badania, aby urządzenie było 

więcej wykorzystane niż stało nieużywane? 

Następnie  radny  podniósł  kwestię  uruchomienia  gabinetu  stomatologicznego  

dla dzieci niepełnosprawnych. 

Pani D. Piecha obiecała, że w dniu jutrzejszym uda się do wydziału stomatologii 

w Katowicach i zgłosi ww. kwestię. Osobiście zajmie się sprawą utworzenia gabinetu 

stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych, gdyż uważała za konieczne utworzenie 

ww. gabinetu. Zdaniem jej gabinety dla dzieci i osób niepełnosprawnych powinny być 

jak najbliżej dla nich dostępne. 

Radny R. Winiarski zapytał, czy NFZ przymierza się do odpłatności za niektóre 

usługi medyczne?

Pani D. Piecha odpowiedziała, iż nic jej nie wiadomo na ww. temat. 

Radny  R.  Winiarski  zapytał,  czy  można  dostać  od  ręki  Europejską  Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego?              

Pani  D.  Piecha powiedziała,  że kartę  wyrabia  się  od ręki,  ale  trzeba posiadać 

pewne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne. 

W związku z cichą dyskusją, jaka wywiązała się na sali obrad, Przewodniczący 

Rady poprosił o zachowanie spokoju.   

Radny R. Winiarski poprosił, by przekonać dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ, 

aby było wykonywanych więcej badań tomograficznych. 

Pani D. Piecha obiecała ww. kwestię podnieść na jutrzejszym spotkaniu. 

Radna B. Abrahamczyk zapytała, czy nie warto w przypadku niewykorzystania 

tomografu  pobrać  opłatę  za  tomograf?  Czy  ww.  rzecz  mogłaby  być  realizowana  

i  mogłoby  to  być  wykorzystane  maksymalnie  i  czy  NFZ  w  tej  materii  zamierza 

cokolwiek zrobić? 
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Pani D. Piecha odpowiedziała,  iż jest  to w gestii  dyrektora szpitala.  Osobiście 

była zainteresowana prywatnym badaniem PET. W Bydgoszczy wykonanie badania na 

dzień dzisiejszy kosztuje  3500 zł  i  jest  wykonywane od ręki,  natomiast  w Gliwicach 

wstępna kalkulacja kosztów kształtuje się w granicach 5.000 zł. 

Radna B. Abrahamczyk zapytała, czy na dzień dzisiejszy szpital np. onkologiczny 

może prywatnie wykonywać tego typu badania? 

Pani  D.  Piecha  wyjaśniła,  iż  szpital  jest  samodzielnym,  publicznym  bądź 

niepublicznym zakładem i może wykonywać tego typu badania. 

Radny G. Utracki stwierdził, iż ww. kwestię, którą chciał poruszyć przedstawił  

radny R. Winiarski. Przypomniał, iż Pani D. Piecha mówiła o dokumentach potrzebnych 

do  wyrobienia  Europejskiej  Karty,  stąd  też  zapytał,  czy  karta  chipowa  nie  jest 

dostatecznym dokumentem?

Pani  D.  Piecha  odpowiedziała,  iż  karta  chipowa  nie  jest  dostatecznym 

dokumentem, gdyż karty chipowe były wydawane wszystkim, bez względu na to czy 

dana osoba była czy nie była ubezpieczona. W chwili  obecnej  wiele osób ma status 

osoby nieubezpieczonej, a koszty leczenia w krajach UE są drogie, zaś NFZ na to nie 

stać.

Radny G. Utracki zapytał, czy planuje się system centralnej rejestracji? 

Pani D. Piecha stwierdziła, iż na dzień dzisiejszy śląski system jest w miarę dobry, 

a jadąc na pomorze dana osoba musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie 

np. legitymację ubezpieczeniową. 

Przewodniczący  Rady  zamknął  dyskusję  w  ww.  temacie.  Podziękował  

Pani D. Piecha za kompetentne wypowiedzi. 

Pani  D.  Piecha  stwierdziła,  iż  w  dniu  jutrzejszym  poruszy  ww.  sprawę  

i  skontaktuje  się  ze  Starostą,  aby  spotkanie  zorganizować  na  terenie  Raciborza. 

Powiedziała,  że  bardzo  dobrze  współpracuje  jej  się  z  Raciborzem.  Podziękowała  

za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę.   

Ad. 6 Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

Po wznowieniu obrad, w związku z nieobecnością Starosty, Przewodniczący Rady 

zapytał  Wicestarostę,  czy  jest  w  stanie  w  imieniu  Starosty  wypowiedzieć  się  

na temat prac Zarządu Powiatu między sesjami?
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W związku z cichą dyskusją, jaka wywiązała się na sali obrad, Przewodniczący 

Rady poprosił o zachowanie spokoju.   

Na  salę  obrad  wszedł  Starosta  A.  Hajduk,  który  przeprosił  za  spóźnienie. 

Przekazał, iż radni otrzymali w materiałach na sesję Rady informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu między sesjami (29.12.2006 – 18.01.2007) stanowiącą załącznik nr 5, 

lecz skupi się wyłącznie na najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce od dnia 

dostarczenia  ww.  informacji.  Poinformował,  iż  odbyła  się  rozmowa  z  Wojewodą 

dotyczaca budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”. Temat dotyczył organizacji spotkania na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego w Gminie Lubomia. Spotkanie organizowane będzie 

wyłącznie  dla  mieszkańców  Nieboczów  i  Ligoty  Tworkowskiej,  a  dotyczyć  będzie 

kolejnych kroków postępowania związanych z  budową Zbiornika.  Sprawa Zbiornika  

„Racibórz  Dolny”  jest  już  przesądzona.  Są  pieniądze  na  budowę Zbiornika.  Ponadto 

pojawiła  się  informacja,  iż  Wojewoda  jest  skłonny  zaangażować  służby  prawne 

Wojewody w celu udzielenia pomocy rolnikom, którzy mają problemy z podpisaniem 

dokumentów z osobami, które gwarantowały załatwienie większych pieniędzy za grunty 

zajmowane. Przekazał również, że spotkanie z Wicemarszałkiem J. Kołodziejczykiem – 

Członkiem  Zarządu,  zajmującym  się  sprawami  inwestycyjnymi  dotyczyła  inwestycji 

dużych,  których  niemożliwe  będzie  zrealizowanie  bez  pomocy  Urzędu 

Marszałkowskiemu.  Do  inwestycji  tych  zalicza  się:  Szpital  w  Raciborzu,  Zamek 

Piastowski w Raciborzu i drogi wojewódzkie. Na dzień dzisiejszy finansowanie szpitala 

jest następujące: inwestycje wieloletnie powinny być finansowane z pieniędzy unijnych. 

Wiadomo,  iż  nie  ma  możliwości  finansowania  budowy szpitali  z  pieniędzy unijnych 

dlatego  w  ubiegłym  tygodniu  przygotowano  dokumenty,  które  mają  potwierdzać 

konieczność i  zasadność dokończenia budowy szpitala w Raciborzu. Z ww. pytaniem 

zwróciła się Pani Minister Wiercicka do Wojewody w celu przedstawienia argumentów 

i dowodów, iż szpital w Raciborzu powinien być  kontynuowany. Przygotowano takie 

dokumenty, które wraz z opinią Wojewody zostaną przekazane do Warszawy. Starosta 

powiedział,  że  remonty  budowlane  będą  finansowane  z  budżetu  państwa,  natomiast 

zakup  wyposażenia  zgodnie  ze  stanowiskiem  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego 

będzie finansowane ze środków unijnych. Starosta obawiał się, że w I półroczu br. nie 

będzie  żadnych  konkretnych  decyzji  co  do  finansowania  szpitala.  Przypomniał,  

iż w ubiegłym roku umowę na finansowanie szpitala z Wojewodą podpisano w końcu 

października 2006r. 

Odnośnie  dróg  wojewódzkich  powiedział,  że  priorytetem  jest  droga  919  

Racibórz  –  Rudy –  Gliwice  do  autostrady.  W bieżącym  roku  będzie  kontynuowany 
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remont  odcinka  od  Markowic  do  Babic  (do  tego  momentu,  który  został  wykonany  

w 2006 r.). 

W  dalszej kolejności będą wykonane drogi, które obciążane są ruchem. Do dróg 

tych  zalicza  się:  935  Racibórz  –  Rybnik.  Bardziej  obciążaną  drogą  jest  droga  

do  autostrady  przez  Rudy  niż  przez  Rybnik.  Sugestie  są  również  takie,  aby  podjąć 

wybudowanie  III  pasa  na  Lukasynę  (Brzezie  -  Dębicz).  Temat  ten  jest  podjęty  

i prawdopodobnie w tym roku będą zabezpieczone pieniądze na projekt. Drugą drogą  

o największym natężeniu jest droga 416 do Powiatu Głubczyckiego: Racibórz – Kietrz. 

Do niedawno drogą  najbardziej  obciążoną  była  droga od Opola.  Badania,  które  były 

przeprowadzone wykazały, że droga nie jest mocno obciążona. Trzecią drogą jest droga 

417,  prowadząca  na  Pawłów.  Na  ten  cel  w  tym  roku  są  zabezpieczone  w  budżecie 

Marszałka pieniądze na dokumentację i w przyszłym roku może być ona wykonana. 

Następnie  Starosta  podniósł  sprawę kuchni  w szpitalu,  która  kilkakrotnie  była 

podnoszona w poprzedniej  kadencji  Rady.  Wpłynęła oferta  firmy z Warszawy,  która  

jest zainteresowana wydzierżawieniem na dłuższy okres czasu niedokończonego obiektu 

kuchni.  Planują  zrobić  kuchnię,  wystartować  w  przetargu,  który  zostanie  ogłoszony  

i  ewentualnie  sprzedawać  posiłki  do  szpitala.  Firma  ta  od  2005 r.  dostarcza  posiłki  

również  do  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Rybniku.  Firma  planuje  dostarczać  posiłki  

do Wodzisławia Śl., Raciborza, Rybnika i Kędzierzyna Koźla. Jeżeli radni nie będą mieli 

nic przeciwko temu, aby podjąć działania w powyższym kierunku, to osobiście podejmie 

w ww. temacie negocjacje i zostanie podjęta uchwała Rady o wydzierżawieniu obiektu. 

Ponadto Starosta poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2007 r.  rozpoczął pracę 

nowy  Dyrektor  Szpitala,  który  otrzymał  od  Zarządu  Powiatu  2  miesiące  czasu  

na przyjrzenie się szpitalowi i zaproponowanie pewnych rozwiązań. Starosta zwrócił się 

z prośbą, aby Dyrektor Szpitala na przyszłej sesji Rady przedstawił plany i informację 

nt.  szpitala.  Jeżeli  radni  będą  życzyli  sobie,  aby  jakikolwiek  temat  był  rozwinięty  

przez Dyrektora czy będą też będą mieli pytania do Dyrektora, to poprosił o złożenie  

ich do Biura Rady, Starosty czy Dyrektora Szpitala.

Następnie  Starosta  poinformował,  iż  przyjęto  plany  naborowe  do  szkół 

ponadgimnazjlanych i przygotowano w szkołach 2164 miejsca. Absolwentów gimnazjów 

w powiecie będzie 1428, ale bardzo dużo uczniów korzysta z sąsiednich powiatów, stąd 

też  oferta  jest  większa.  W  I  klasach  będzie  69  oddziałów.  Dodatkowo  miejsca  

są  w  szkołach  specjalnych  np.  w  szkole  przysposobiającej  do  pracy  są  44  miejsca  

w 11 oddziałach, w liceum, technikum uzupełniającym jest 64 miejsc w 2 oddziałach,  
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we  wszystkich  szkołach  dla  dorosłych  są  352  miejsca  i  będzie  11  oddziałów,  zaś  

w szkołach  policealnych  dla  młodzieży i  dorosłych  są  352 miejsca  i  11  oddziałów.  

Ww. informacja szczegółowo zostanie omówiona na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i  Rekreacji.  Przygotowywany  jest  informator  naborowy,  który  otrzyma  każdy 

gimnazjalista. Gimnazjalista zgłosi swój akces do szkoły drogą elektroniczną. 

W dalszej  kolejności  Starosta przedstawił  uzupełnienie do informacji  Starosty  

o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (19.01.2007  –  30.01.2007),  stanowiące 

załącznik nr 6.

Odnośnie konferencji poświęconej projektowi pn.” Rekonstrukcja Pocysterskiego 

Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach” Starosta powiedział, że Diecezja Gliwicka 

otrzymała dofinansowanie ponad 13 mln zł na ww. projekt. 

Często  na  sesjach  Rady  podnoszono  temat  kierunku  rolniczego  i  PWSZ. 

Najwłaściwszym miejscem dla tego celu są zabudowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Rudach. Było zapytanie Rektorów PWSZ czy można rozpatrywać 

przeznaczenie  obiektów  na  ww.  cel.  Taka  możliwość  została  dopuszczona.  

Obiekt w Rudach zobaczyli przedstawiciele Akademii Rolniczej z Wrocławia i Rektorzy 

PWSZ.  W  dniu  wczorajszym  Rektorzy  przybyli  do  Starostwa  i  powiedzieli,  że  

nie  są  zainteresowani  obiektem  w  Rudach.  Powodami  były:  znaczne  nakłady,  aby 

dostosować obiekt do ich potrzeb, obawiają się, iż może nie być dużego zainteresowania 

kierunkiem  rolniczym  oraz  przytaczali  słowa  z  Internetu,  że  młodzież  nie  jest 

zainteresowana studiowaniem poza Raciborzem. W dalszym ciągu zamierzają otworzyć 

kierunek rolniczy. Zarząd Powiatu podejmie kolejne warianty ratowania zabudowań, aby 

nie stały i nie niszczyły się, tylko będzie szukał dla nich przeznaczenia. Jednym  z  takich 

przeznaczeń  jest  przeznaczenie  obiektów  szkoły  na  Młodzieżowy  Ośrodek 

Wychowawczy.  Subwencja  na  tego  typu  szkołę  jest  bardzo  wysoka.  Zarząd  Powiatu 

pragnie,  aby  nie  było  to  szkoła  dla  której  organem  prowadzącym  byłby  Powiat 

Raciborski, lecz planuje uniezależnić pracowników szkoły od decyzji  Rady. Za zgodą 

Rady Powiatu możliwe jest użyczenie czy wydzierżawienie obiektu w Rudach. 

Odnośnie  zatrudniania  w  Starostwie  Powiatowym  powiedział,  że  zostały 

ogłoszone  nabory  w  ramach  konkursu.  Odbyły  się  konkursy  m.in.  na  stanowisko 

inspektora  ds.  inwestycji.  NIK przeprowadzając  kontrolę  w  Starostwie  Powiatowym 

zaleciło przejęcie spraw od RPI związanych z obsługą inwestycji szpitalnej w zakresie 

sprawozdań oraz odbył  się konkurs do Wydziału Finansowego.  Osoba,  która zostanie 

zatrudniono  w  Wydziale  Finansowym będzie  prowadziła  wszystkie  sprawy księgowe 

dotyczące szpitala. Do tej pory wykonawcy wystawiali faktury na Starostwo Powiatowe, 
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ale płaciło je RPI.  Zdaniem kontrolujących jest  to nieprawidłowa forma. Do tej  pory 

sprawy były robione przez RPI, a wynagrodzenie RPI otrzymywało z pieniędzy budżetu 

państwa.  Kolejny konkurs został  ogłoszony do Wydziału Finansowego na stanowisko 

kasjerki. Zostało złożonych 47 podań na stanowisko kasjerki, z czego tylko 37 spełniło 

warunki. Osoby na ww. stanowisko musiały napisać test i odpowiedzieć na 4 pytania.  

Następnie Starostwo Powiatowe zatrudni osobę, która miałaby zająć się  sprawą regulacji 

stanu  prawnych  nieruchomości  powiatu,  szczególnie  pod  drogami.  Przypomniał,  

iż jest 170 km dróg powiatowych i stan prawny jest na różnym poziomie uregulowania. 

Konieczne jest otworzenie Biura Obsługi Klienta przy Pl. Okrzei, dlatego też musi zostać 

zatrudniona  osoba,  która  będzie  obsługiwała  klientów.  Pani  A.  Kolarz  pracuje  

w  Referacie  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  i  prosiła  

o  zatrudnienie  jej  na  1  /  2  etatu.  Doszły zadania  z  zakresu  geologii  i  za  pieniądze  

oraz  pozostałe  1  /  2  etatu,  które  Pani  A.  Kolarz  oddaje  planuje  się  zatrudnić  osobę  

do ww. referatu. Pani A. Kolarz w dalszym ciągu będzie wykonywała prace z zakresu 

rolnictwa, a wszystkie pozostałe zadania przekazuje. W sumie zostanie zatrudnionych  

6 osób. Powiedział, że nie powinno zabraknąć pieniędzy w budżecie na zatrudnienie  

ww.  osób.  Ponadto  poinformował,  iż  informacja  nt.  realizacji  uchwał  Rady  Powiatu 

podjętych  na  sesji  Rady  w  dniu  28.12.2006  r.  znajduje  się  w  Biurze  Rady.  

Poinformował również, iż Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym przyjął autopoprawkami 

wiele wniosków Komisji. W przypadku zgody Przewodniczącego Rady, Zarząd Powiatu 

przy  każdym  temacie  dokonana  wprowadzenie  i  rozdane  zostaną  przygotowane 

materiały. 

Przewodniczący Rady zapytał o realizację wniosków Rady Powiatu z poprzedniej 

sesji? 

Starosta  odpowiedział,  że  pisemna  informacja  nt.  realizacji  wniosków  

z poprzedniej sesji została złożona w Biurze Rady. 

Ad. 7 Informacja nt. zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  iż  radni  otrzymali  materiał  nt.  zasobu 

nieruchomości  Powiatu  Raciborskiego.  Informacja  na  temat  zasobu  nieruchomości 

Powiatu  Raciborskiego  –  materiały  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  

30 stycznia 2007 r. stanowią załącznik nr 7. W związku z powyższym poprosił Starostę 

o wprowadzenie do tematu.
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Starosta  stwierdził,  iż  na  Komisjach  były  zgłaszane  uwagi  do  materiału.  

Przeprosił  za  błąd,  który  pojawił  się  na  pierwszej  stronie  materiału,  ale  został  

on  poprawiony.  Na  Komisji  pojawiły  się  uwagi,  że  nie  były  w  nieruchomościach 

wymienione  wszystkie  rubryki.  W  dniu  dzisiejszym  radni  otrzymają  poprawiony 

materiał, stanowiący załącznik nr 8.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  pragną  

zabrać głos w ww. punkcie? Zgłosił się radny G. Utracki.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  w  imieniu  Komisji 

złożył  wniosek  odnośnie  uzupełnienia  materiałów  o  dane  z  zakresu  nieruchomości 

zarządzanych przez Starostę w imieniu Skarbu Państwa. Komisja Budżetu i Finansów 

zwraca  się  z  prośbą  o  dostarczenie  informacji  nt.  większych  nieruchomości  

w  formie  pisemnej  każdemu  z  radnych,  natomiast  pełny  zasób  informacji  

znajdowałby się do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie widzi potrzeby przegłosowania wniosku. 

Zobowiązał Starostę do przygotowania ww. informacji. 

W  imieniu  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  głos  zabrał  radny  

R.  Winiarski.  Przedstawił  3  wnioski,  które  złożyła  Komisja  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska, z czego jeden przedstawił już Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Kolejne 2 wnioski dotyczyły: 

 jak  najszybszego  uporządkowania  stanu  prawnego  gruntów  pod  drogami 

powiatowymi,

 urealnienia  (dostosowanie  do  cen  rynkowych)  stawek  czynszowych  za  wynajem 

garaży i mieszkań będących własnością powiatu.

W związku z cichą dyskusją, jaka wywiązała się na sali obrad, Przewodniczący 

Rady poprosił o zachowanie spokoju.   

Zapytał Starostę, czy przyjmuje wnioski do realizacji?

Starosta  odpowiedział,  że  Zarząd  Powiatu  omawiał  wnioski  i  przyjął  

je do realizacji. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w ww. punkcie porządku obrad?

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  informacji  nt.  zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego.
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Ww. informacja została przyjęta 17 głosami za, 1 głosem przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących. 

  

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej  

własność Powiatu Raciborskiego. 

Starosta  przekazał,  iż  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu 

dzisiejszym  zostały  przedstawione  uwagi  z  poszczególnych  Komisji.  W  pkt  2  §  1 

umieszczono  zapis,  który pozwala  powiatowi  domagać  się  zwrotu  nieruchomości,  

w przypadku, gdy szkoła będzie chciała przeznaczyć nieruchomość na inne cele. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Staroście  za  przedstawioną  informację.  

W związku z powyższym zapytał, czy radni pragną zabrać głos w tym punkcie porządku 

obrad? 

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  stąd  też  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.

Uchwała  została  przyjęta  23  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  

nr 9 do protokołu. 

Ad.  9  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego  

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.

Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  powiedział,  że  

po  uwzględnieniu  wniosków  Komisji  zostanie  wykreślone  nazwisko  J.  Wziontka  

a wpisane nazwisko A. Hajduka. Pozostałych osób do Rady Społecznej Szpitala wybrały 

Komisje. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  iż  osoby  wchodzące  w  skład  Rady  Społecznej 

wyraziły już zgodę na kandydowanie, na Komisjach.

Następnie Starosta odczytał  osoby wchodzące w skład nowej Rady Społecznej 

Szpitala. Do nowej Rady Społecznej zostało zgłoszone nazwisko radnego M. Klimanka. 

Przewodniczący Rady dodał, że zgodnie z zapisami art.  45 pkt 5 ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej członkiem rady społecznej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 
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nie  może  być  pracownik  danego  zakładu.  W  związku  z  tym  stwierdził,  iż  radny  

M. Klimanek nie może być członkiem Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze zabrać głos  

w ww. punkcie porządku obrad? Salę obrad opuścił jeden z radnych. 

Zgłosił się radny J. Kusy.

Radny J. Kusy zapytał, czy osoby wymienione w uchwale, a nieobecne na sesji 

w dniu dzisiejszym wyrażają zgodę do składu Rady Społecznej Szpitala? 

Przewodniczący  Rady  powiedział,  że  osoby  te  wyraziły  zgodę.  W związku  

z powyższym poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanym brzmieniu. 

Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  10  

do protokołu. 

Radny G. Utracki poprosił  Przewodniczącego Rady,  aby na każde posiedzenie 

Rady Społecznej zapraszany był Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa. 

Posiedzenia Rady Społecznej Szpitala odbywają się z udziałem związków zawodowych 

lekarzy, pielęgniarek i lekarzy.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż prośba taka jest jak najbardziej zasadna.

Starosta powiedział, że posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w godzinach 

pracy,  lecz  skoro  w posiedzeniu  Rady Społecznej  uczestniczą  osoby ze  szpitala,  to  

nie będzie z pewnością problemu, aby Przewodniczący Komisji również uczestniczył  

z głosem doradczym.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w  statucie oraz zatwierdzenia 

tekstu  jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Starosta przekazał, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  złożyła  wniosek  odnośnie 

wykreślenia w § 7 pkt 5 słowa „jej”. Ponadto na innych Komisjach były uwagi związane 

z zatrudnieniem dyrektora. Starosta wyjaśnił, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 

mówi,  ze  statut  szpitala  uchwala  Rada  Społeczna  i  daje  do  zatwierdzenia  organowi 

stanowiącemu jaką jest Rada Powiatu. Wszystkie uwagi radnych muszą wrócić do Rady 

Społecznej, która musi je przyjąć i wówczas może zostać to wprowadzone na sesję Rady. 

Rada Powiatu nie ma możliwości dokonania zmian czyli albo przyjmuje albo zwraca  
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je  do  poprawy.  Wszystkie  uwagi  zgłoszone  przez  radnych  na  Komisjach  zostaną 

przedstawione  na  najbliższym  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Szpitala.  Jeżeli  Rada 

Społeczna je uwzględni, zostanie przygotowana kolejna uchwała o zmianie statutu. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  że  skoro  przedmiotem  dyskusji  nie  będzie  

§ 10 statutu, to uważa, iż taka informacja na przyszłej Komisji będzie wystarczającym 

momentem na wyjaśnienie tej rozbieżności. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  pragną  zabrać  jeszcze  głos  

w ww. punkcie porządku obrad? 

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu.  W  związku  z  powyższym  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawkami?

Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr   11  

do protokołu. 

Ad.  11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  

pożytku publicznego na rok 2007.

Na prośbę Przewodniczącego Rady, Starosta odczytał dwa wnioski z posiedzeń 

Komisji, aby:

 została  przewidziana  pomoc  psychologiczna  dla  osób  pełniących  rolę  rodzin 

zastępczych. 

 dopuszczono do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Odnośnie wniosku nr 2 Starosta powiedział,  że Zarząd Powiatu Raciborskiego 

analizował  wniosek  i  zaproponował,  aby  porady te  były  wykonywane  przez  PCPR.  

Ponadto przekazał, iż beneficjenci nie mogą być członkami komisji konkursowych.

Radny  M.  Klimanek  stwierdził,  że  Komisja  złożyła  wniosek  o  obecność 

przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych.

Starosta powiedział, że po otwarciu ofert komisja rozstrzyga decyzje we własnym 

gronie.  Uważał,  iż  taka  obecność  do  niczego  nie  doprowadzi.  Członkami  komisji 

konkursowej  są  radni.  Stwierdził,  iż  jest  społeczny  nadzór  nad  pracami  komisji  

przez obecność radnych. 

Wicestarosta A. Chroboczek przypomniał,  iż  w ubiegłym roku przewodniczył  

w pracach komisji  konkursowych i  zapraszano stowarzyszenia,  które nie kolidowały  

z  zgłoszonymi  ofertami.  Kiedy Fundacja  na rzecz  Szpitala  Rejonowego w Raciborzu 

startowała  w  konkursie,  jej  członkowie  byli  wykluczeni  z  posiedzeń  komisji.  
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W międzyczasie  na  sali  obrad  pojawił  się  jeden  z  radnych,  który  wcześniej  opuścił 

obrady.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze zabrać głos  

w ww. punkcie posiedzenia? Nikt z radnych nie zabrał głosu. W związku z powyższym 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd 

Powiatu.

Uchwała  została  przyjęta  20  głosami  za,  2  głosami  przeciw  i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym

 jest Powiat Raciborski w roku 2007.

Przewodniczący Rady poprosił o zachowanie spokoju. 

W imieniu Zarządu Powiatu głos zabrał Wicestarosta stwierdzając, iż w wyniku 

zaproponowanych zmian komisji  stałych,  została przedstawiona nowa wersja  projektu 

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski w roku 2007, stanowiąca załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy nową wersję otrzymali radni, a jeżeli tak, to 

poprosił o jej omówienie?

Wicestarosta  odpowiedział,  że  radni  otrzymali  nową wersję  projektu  uchwały. 

Zmiana dotycząca zapisu 34 zł dodatku motywacyjnego znalazła się w części opisowej, 

która  mówi,  iż  zabezpiecza  się  na  poczet  budżetu  placówek  kwotę  wynikającą  

z  przemnożenia  etatu,  w  związku  z  tym  do  dyspozycji  pozostaje  ww.  kwota.  

Na  dzisiejszym  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  zostało  to  poprawione.  Pozostawiono  

w punkcie 3 nie przemnożone wielkości w stosunku do punktu 2, tylko wstawiono dane 

liczbowe.  W  związku  z  tym  §  5  pkt  2  otrzymuje  brzmienie:  „Kwota  dodatku 

motywacyjnego  może  wynosić  maksymalnie  dla  nauczyciela,  wicedyrektora  272  zł,  

a  dla  dyrektora  578  zł”.  Pozostałe  sugestie  radnych  zostały  w  tekście  ujęte 

wytłuszczonym drukiem i wprowadzone do regulaminu. Wielkości podane w tabelkach w 

ww.  uchwale,  są  wielkościami,  które  uległy  zmianie  w  porównaniu  do  regulaminu 

przyjętego przez Radę w poprzednim roku kalendarzowym.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji pragną zabrać głos 

w niniejszym punkcie posiedzenia?
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odczytał wniosek

Komisji dotyczący  sukcesywnego zwiększania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007, mając na uwadze jego podstawowy 

charakter.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  przedstawiony  przez  radnego  P.  Olendra 

wniosek ma zostać przegłosowany przez radnych we wnioskach?

Przewodniczący Komisji P. Olender poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą L.  Malcharczyk przypomniał,  iż  na posiedzeniu ww. Komisji  pojawił  się 

dylemat  związany  ze  skutkami  finansowymi  wprowadzenia  regulaminu  jak  również 

sprawa stanowiska Związków Zawodowych. W związku z powyższym zapytał, jaki jest 

skutek finansowy z tej uchwały? 

Wicestarosta wyjaśnił, że po rozmowach ze związkami zawodowymi ustalono, że 

pierwotna wersja, która była wyliczona (wersji było 4) opiewała na kwotę 300.000 zł, 

jeżeli chodzi o skutki finansowe. Wersja nowa opiewa na kwotę ok. 100.000 zł. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radnego  L.  Malcharczyka  satysfakcjonuje 

udzielona odpowiedź?

Przewodniczący Komisji  L.  Malcharczyk zapytał,  z czego 100.000 zł  zostanie 

pokryte? 

Wicestarosta  przekazał,  że  środki  są  zabezpieczone  w  subwencji  oświatowej  

jak i w budżecie powiatu. 

Radny  K.  Ciszek  powiedział,  że  dodatek  motywacyjny  jest  słuszny  z  punktu 

widzenia prawa, bo prawo uległo zmianie, nie mniej – jego zdaniem – jest on rażąco 

niski.  W  związku  z  powyższym  zaproponował  Staroście  porównanie  dodatków 

motywacyjnych  w  powiecie  z  dodatkami  w  mieście,  gdzie  dodatki  są  odpowiednio 

wyższe.  Zaproponował  urealnienie  dodatku  motywacyjnego,  aby  faktycznie  mógł 

spełniać swoją rolę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest to wniosek czy sugestia radnego?

Radny K. Ciszek odpowiedział, iż jest to wniosek. 

Przewodniczący Rady zapytał, na czym miałoby polegać urealnienie?

Radny K. Ciszek wyjaśnił,  że urealnienie miałoby polegać na tym, aby kwota 

34zł,  która  obecnie  jest  przewidziana  w  regulaminie  dodatków,  została  odpowiednio 

podniesiona i zbliżona do tej, którą przyznaje nauczycielom miasto Racibórz.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie można kierować się tym jak miasto płaci, 

gdyż  miasto  jest  tylko jedną z  gmin Powiatu Raciborskiego,  w pozostałych  gminach 

dodatki są inne. 

Radny  K.  Ciszek  powiedział,  że  nie  musi  to  być  identyczna  kwota  jaka  

jest w mieście Racibórz. 

Nawiązując  do  wystąpienia  radnego  K.  Ciszka,  Przewodniczący  Rady 

przypomniał, iż w roku 2003 dodatki motywacyjne zostały zamienione z procentowych 

na kwotowe. Dodatki te są sztywne i nie są rewaloryzowane z roku na rok. Każdego 

roku, gdy regulaminy dodatków miały być przegłosowywane przez Radę Powiatu,  on 

osobiście  był  temu  przeciwny,  gdyż  uważał,  że  kwoty  zaproponowane  przez  Zarząd 

Powiatu  są zbyt małe. Tak też zrobi w dzisiejszym głosowaniu.

Starosta  powiedział,  że  osobiście  będzie  głosował  za  przyjęciem  nowego 

regulaminu.  Przyjęto  zasadę,  że  całą  subwencję  przeznacza  się  na  cele  oświatowe.  

Po  dołożeniu  wszystkich  remontów  i  inwestycji  w  oświacie,  Starostwo  Powiatowe 

dopłaca  do  oświaty.  Większe  remonty  w  oświacie  ciągu  2  –  3  lat  powinny  zostać 

zakończone i  wówczas można będzie zwiększać kwoty.  Przez okres 2 – 3 lat  Zarząd 

Powiatu będzie chciał trzymać się wniosku, gdzie będzie sukcesywnie podnosić dodatku. 

Niełatwo będzie w tej kadencji Rady dojść do poziomu, który jest w mieście, gdyż budżet 

samorządów gminnych różni się od budżetu samorządów powiatowych. Gminy mają  

o wiele większe dochody własne. Budżet powiatu na starcie jest podzielony i Rada oraz 

Zarząd mają niewielkie możliwości przerzucania środków. 

Radny M. Klimanek przypomniał słowa Wicestarosty odnośnie pokrycia kwoty 

100.000 zł  z  subwencji.  Zapytał,  jaka  jest  na dzień dzisiejszy wysokość subwencji?  

Radny  miał  wątpliwości  do  słowa  „sukcesywne”.  W  Szpitalu  funkcjonuje  układ 

zbiorowy,  który został  przedstawiony dyrektorowi  i  nie  są  realizowane  uzgodnienia  

z ubiegłego roku, bo kwota jest mniejsza. W przypadku „galopowania” sukcesywnymi 

wyrównaniami, może pojawić się kolejny problem dla radnych.

Radny  P.  Olender  stwierdził,  iż  zwiększenie  sum przeznaczonych  na  dodatek 

motywacyjny  będzie  adekwatne  do  możliwości  finansowych  Starostwa,  a  intencja 

wniosku odwoływała się do możliwości finansowych Starostwa.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział  radnemu  M.  Klimankowi,  

iż nauczyciele nie są środowiskiem wyjątkowo rozżalonym i skłonnym do awantur, gdyż 

nie  odbył  się  żaden  strajk,  w  przeciwieństwie  do  lekarzy.  Przy  zamianie  dodatku 

motywacyjnego z procentowego na kwotowy, tak naprawdę nauczyciele kilka lat temu 
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zostali  pokrzywdzeni.  Stąd  jego  sprzeciw  wobec  nowego  regulaminu  dodatków, 

krzywdzącego środowisko nauczycielskie.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zauważyła,  że  

w  projekcie  uchwały  powinien  zostać  postawiony  przecinek  po  słowie  „Powiat 

Raciborski”.  Po  dokonaniu  ww.  korekty,  §  1otrzymałby  brzmienie:  „Przyjmuje  się 

Regulamin  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007”. 

Identyczna zmiana będzie w tytule projektu uchwały. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za 

przyjęciem regulaminu wraz ze zgłoszonymi poprawkami?

Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za,  1  głosem  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Ad.  13  Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r.

Starosta  powiedział,  że  sprawozdanie  z  działalności  Powiatowej  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dotyczy roku 2006. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Przewodniczących  Komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w ww. punkcie? 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  podjęta  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr  15 do  protokołu  

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  wyjaśnił,  iż  Komisję  Bezpieczeństwa  

i  Porządku  powołuje  zarządzeniem  Starosta,  natomiast  Rada  Powiatu  ma  prawo 

delegować  do  składu  tej  Komisji  dwie  osoby.  Pojawiły  się  sugestie,  aby w  składzie 

Komisji był Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa M. Klimanek oraz osoba  

z Klubu „Prawo i Sprawiedliwość”. 
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy ktoś w imieniu Klubu pragnie zabrać głos? 

Zgłosił się radny J. Matyja, który w imieniu Klubu PiS zaproponował, aby do Komisji 

włączono  radnego  H.  Panka,  który  jest  mieszkańcem  Powiatu  Raciborskiego  i  zna 

problematykę bezpieczeństwa. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury? Nie zgłoszono innych 

kandydatur, stąd też zamknął listę. W związku z powyższym poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały wraz z zaproponowanymi kandydaturami. W międzyczasie 1 z radnych 

opuścił salę obrad. 

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta  

22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr  16 do protokołu.

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. 

Przewodniczący Rady zapytał Starostę czy pragnie zabrać głos w imieniu Zarządu 

Powiatu w tym punkcie porządku obrad?

Starosta wyjaśnił, iż w ubiegłym roku zmniejszono budżet o kwoty, które decyzją 

Wojewody były przeniesione do środków niewygasających. Środki przyznane na dany 

rok muszą zostać wykorzystane w danym roku, ale są szczególne okoliczności,  które 

powodują, iż środki nie mogą zostać wykorzystane.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zachowanie spokoju.

Starosta  stwierdził,  iż  umowę  na  budowę  szpitala  w  Raciborzu  podpisano  

z Wojewodą pod koniec października, stąd też nie było możliwości wykorzystać pełnej 

kwoty zeszłego roku z  uwagi  na  przetargi.  Była  zgoda Wojewody i  znalazło  się  to  

w uchwale budżetowej państwa, że część środków przeszła na rok bieżący. W związku 

z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia ww. środków do budżetu. Dotyczy to 

2 mln 815 tys zł na budowę szpitala i 350 tys zł – pieniądze te są przyjęte do budżetu 

państwa, pochodzą ze środków unijnych i otrzymano je startując w konkursie na remont 

ul.  Brzeskiej.  Taka  była  zasada  i  wymagania  odnośnie  wykorzystania  środków 

pochodzących  na  likwidację  bezrobocia  związaną  z  restrukturyzacją  w  górnictwie  

i  był  to  taki  program unijny  z  którego  otrzymano  środki  na  remont  ul.  Brzeskiej.  

W programie obowiązywały zasady, iż nie można było żadnych procedur rozpoczynać, 

dopóki nie zostanie podpisana umowa z Wojewodą. Pojawiły się informacje, iż wniosek 

przeszedł i jest dofinansowanie w I kwartale roku ubiegłego, ale nie można było robić 
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żadnych  przetargów  na  wykonawstwo,  dopóki  nie  będzie  umowy.  Wojewoda  mógł 

podpisać  umowę  w  momencie  jak  podpisze  stosowne  umowy  na  całą  kwotę  

dla  województwa  z  Ministrem  Rozwoju  Regionalnego.  Pojawiły  się  opóźnienia.  

W miesiącu  lipcu  odbyło  się  spotkanie  w Urzędzie  Wojewódzkim i  powiedziano,  że 

skoro  nie  można  podpisać  umowę,  a  zachodzi  potrzeba  wykorzystania  środków,  to 

zostaną  uwzględnione  umowy  i  faktury,  mimo,  iż  nie  ma  umowy.  Zwrócono  się  

z prośbą do wszystkich samorządów, które otrzymały z tego źródła środki finansowe, aby 

rozpoczynały  procedury.  Rozpoczęto  procedury  pod  koniec  lipca.  Starostwo  wybrało 

firmę,  która  rozpoczęła  pracę  pod  koniec  września,  lecz  nie  było  możliwości 

wykorzystania pełnej kwoty,  ale była zgoda Wojewody, żeby 350 tys zł przeszło jako 

środki niewygasające. Do budżetu powiatu na rok 2007 wprowadza się dwie wspomniane 

kwoty. Starostwo Powiatowe zobowiązało się, że wykorzysta środki do końca kwietnia 

(gdy kwestia dotyczy szpitala), a jeżeli chodzi o drogę to do końca czerwca. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w imieniu Komisji pragnie zabrać głos?

Zgłosił  się  radny  G.  Utracki.  Przekazał,  iż  Komisja  Budżetu  i  Finansów 

przeanalizowała ww. projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy ktoś  jeszcze  w imieniu Komisji  oraz radni 

pragną zabrać głos? 

Nikt z radnych nie zgłosił się. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały w wersji, którą otrzymali radni?

Uchwała  została  przyjęta  23  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  17  

do protokołu.  

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  

Wodzisławskiego  dotyczącej  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  określonych  komórek  

organizacyjnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji pragną zabrać głos 

w powyższym punkcie?

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  M.  Klimanek  zapytał,  jak 
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będzie  skutkowała  ww.  uchwała,  gdy  chodzi  o  zabezpieczenie  pacjentów  na  terenie 

Powiatu Raciborskiego?

Starosta  wyjaśnił,  iż  dotyczy to służby zdrowia nie na terenie  powiatu oprócz 

Gminy Kornowac. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos?

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanej wersji?

Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  18  

do protokołu.

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu  

Wodzisławskiego  dotyczącej  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Pracowni Rtg przy Przychodni  

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 8. 

Wicestarosta przekazał, iż Zarząd Powiatu proponuje, aby Rada Powiatu podjęła 

uchwałę o pozytywnej opinii. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy ktoś w imieniu Komisji  oraz radny pragnie 

zabrać głos w ww. temacie? 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu.

Uchwała  została  przyjęta  23  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  19  

do protokołu.

Ad. 18 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: Ł. Kocur i M. Klimanek. 

Radny Ł.  Kocur poruszył  temat  drogi  krajowej  DK 45 odcinek Bieńkowice – 

Sudół. W roku 2006 na tym odcinku drogi została przeprowadzona akcja polegająca na 

wycięciu  topoli.  Wycięcie  topoli  miało  na celu  zminimalizowanie  ilości  śmiertelnych 

wypadków. W związku z powyższym radny zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma 
28



do Zarządu Dróg  Krajowych z  prośbą  o  uporządkowanie  pozostałości  (korzeni,  pni), 

jakie są przy ww. drodze.  

Ponadto radny podniósł  sprawę związaną z  odśnieżaniem na drogach E 3507  

i E 3511 tj Gmina Krzyżanowice. Drogi te nie są odpowiednio odśnieżane. W związku 

z powyższym wniósł o poprawę jakości odśnieżania na ww. drogach. 

Przewodniczący Rady poprosił o zachowanie spokoju. 

Do dalszej dyskusji zgłosili się radni: M. Klimanek, L. Malcharczyk i G. Utracki.

Radny M. Klimanek zapytał, dlaczego Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz  Bezpieczeństwa   nie  został  zaproszony  na  spotkanie  ze  Starostą,  Dyrektorem 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz przedstawicielami instytucji świadczącymi usługi 

zdrowotne na terenie powiatu?

Radny L.  Malcharczyk  nawiązał  do  wypowiedzi  radnego  Ł.  Kocura.  Wniósł  

o  uporządkowanie  stanu  drzew  (nadłamane,  zawieszone  gałęzie)  przy  drogach 

powiatowych, zwłaszcza po ostatnich wichurach, jakie miały miejsce w kraju. 

Radny G. Utracki stwierdził, iż miał okazję jechać odcinkiem drogi utrzymywanej 

przez  powiat  łączącej  Bolesław  i  Bojanów.  Na  terenie  Gminy  Krzyżanowice  było 

„dobrze”, zaś wjeżdżając do Gminy Krzanowice wielu kierowców miało kłopoty, gdyż 

droga była nieodśnieżona. Zwrócił się z prośbą, aby wszyscy radni otrzymali informację, 

jakie  podmioty  odpowiedzialne  są  za  zimowe  utrzymanie  poszczególnych  dróg 

powiatowych wraz z telefonami komórkowymi. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze zabrać głos?  

W kolejności zgłosili się radni: K. Ciszek i A. Plura.

Radny K. Ciszek zapytał, czy nie można doprowadzić do sytuacji, by pacjenci 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu,  którzy  wymagają  konsultacji  lub  leczenia 

kardiologicznego  nie  musieli  wyjeżdżać  do  Zabrza,  lecz  mieli  możliwość  wizyty  

w Poradni Kardiologicznej na terenie powiatu?

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  A.  Plura  wniósł,  aby  

w rozmowach na temat drogi do autostrady, w odcinku biegnącym przez miejscowość 

Rudy  zwrócić  uwagę  na  kwestię  bezpieczeństwa  na  tej  drodze,  zwłaszcza  dzieci 

dochodzące do przystanków autobusowych.

Przewodniczący Rady poprosił o zachowanie spokoju. 

Radny  J.  Matyja  przypomniał,  iż  w  poprzednich  latach  opady  śniegu  były 

większe, zaś dojazdy były trudniejsze. Ucieszył się nie tylko z tego, że PZD otrzymał 

znak ISO, ale i z tego, że znak wygasa 23.06.2007 r., ponieważ przyznanie certyfikatu 
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jakości  dla  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  przez  Polski  Rejestr  Statków  

nie przedkłada się na zadania, jakie powinien wykonywać Powiatowy Zarząd Dróg.   

Przewodniczący Rady zapytał,  czy są jeszcze osoby, które pragną zabrać głos  

w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”? Zgłosił się radny M. Klimanek. 

Radny  M.  Klimanek  uzupełnił  wypowiedź  Wiceprzewodniczącego  Rady  

A.  Plury.  Stwierdził,  iż  radni  powinni  walczyć  o  budowę  obwodnicy,  jeżeli  chodzi  

o Racibórz. Obwodnica jest ujęta w planach. Ww. temat radny kilkakrotnie podejmował 

w poprzedniej kadencji Rady, zaś głos Wiceprzewodniczącego Rady jest jak najbardziej 

zasadny. Radny wniósł  o wywarcie nacisku, aby nie modernizować dróg biegnących  

przez  miejscowości,  tylko  wytyczyć  nową  drogę  dojazdową.  Rada  Powiatu  powinna 

wywierać naciski, aby kontakt Raciborza z autostradą był jak najszybszy. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  uwaga  jest  subtelna,  ale  bardzo  treściwa

i sensowna.   

Ad. 19  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę, aby wypowiedział się w imieniu Zarządu 

Powiatu na niektóre interpelacje, zaś na pozostałe interpelacje, jeśli zażyczą sobie radni 

odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

Starosta  stwierdził,  iż  Powiatowy  Zarząd  Dróg  jest  jednym  z  najlepszych 

działających  Dróg  Powiatowych  w  województwie  śląskim,  o  czym  świadczą  opinie 

Marszałka, który co roku zwiększa nakłady. Powiedział radnemu J. Matyji, iż osobiście 

nie oceniałby tak ostro ISO, gdyż zostało ono przyznane za prawidłowe wykonywanie 

zadań. Starosta również zgłasza dyrektorowi wiele uwag na naradach. 

Następnie wspomniał o pewnych standardach utrzymania dróg. Drogi powiatowe 

obok dróg krajowych i wojewódzkich są najważniejszymi. Powiat liczy 170 km dróg.  

O najlepszym standardzie są wszystkie drogi przelotowe, następnie są drogi dojazdowe. 

Prawdą  jest,  że  dyrektor  wykonuje  prace  przez  różne  firmy i  po  stronie  np.  Gminy 

Krzanowice na jednym odcinku była droga lepiej odśnieżona, zaś  na innym odcinku była 

gorzej. 

Radny Ł. Kocur zgłaszał  informację nt.  drogi  Bieńkowice – Sudół. Wszystkie 

uwagi dotyczące utrzymania dróg w powiecie zostaną omówione na najbliższej naradzie 

z dyrektorem.   

Odnośnie kwestii podniesionej przez radnego L. Malcharczyka powiedział,  że  

utrzymanie  dróg  kojarzy  się  z  „Akcją  Zima”,  a  następnie  wyremontowaniem dziur  
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po  zimie  i  wykonaniem  nawierzchni.  PZD  bardzo  dużo  środków  przeznacza  

na utrzymanie zieleni i rowów przydrożnych. W przypadku katastrofy, gdy zawali się  

np.  drzewo,  to  odszkodowanie  idzie  ze  środków  powiatowych,  dlatego  też  powiat 

zajmuje  się  ww.  kwestiami.  Starosta  zobowiązał  się  porozmawiać  z  dyrektorem  

na tematy, które podniósł radny Ł. Kocur. 

Starosta odniósł się również do interpelacji radnego M. Klimanka. Stwierdził, iż 

spotkanie  dyrekcji  z  szefami  NZOZ  –  ów  było  z  inicjatywy Pana  R.  Winiarskiego. 

Pojawiły się głosy, że NZOZ – y chętnie by skorzystały z usług Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu jeżeli chodzi o laboratorium czy innych zabiegów, lecz stawki jakie szpital 

do tej  pory podejmował  były zbyt  wysokie.  W związku z  tym odbyło się  spotkanie  

z dyrektorem Szpitala, który miał przedstawić korzystniejszą ofertę. Powiedział, że jeżeli 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa życzy sobie, aby uczestniczyć w takich 

spotkaniach,  to  będzie  on  zapraszany,  lecz  cyt.:  „jak  będzie  wyglądało  zwolnienie  

z pracy, to już nie moja sprawa”.  

Następnie  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  K.  Ciszka.  Stwierdził,  iż 

problemem  byłoby  wożenie  osób  starszych  karetkami  ze  szpitala  za  których  trzeba 

byłoby zapłacić. Osobiście nie potrafi powiedzieć, czy byłaby taka formalna możliwość. 

Poinformował,  iż  jest  szansa,  iż  w  Raciborzu  powstanie  Oddział  Kardiologiczny  

z  prawdziwego  zdarzenia,  który  będzie  pracował  pod  nadzorem  Kliniki  z  Zabrza.  

Na ww. oddziale będą pracowali lekarze z Zabrza jak również będą prawdopodobnie  

przyjmowali  pacjentów  w  Przychodni  Kadriologicznej  w  Raciborzu.  Oddział 

Wewnętrzny  I,  który  częściowo  pełni  tę  funkcję  byłby  typowym  Oddziałem 

Kardiologicznym. W chwili obecnej zaczyna się walczyć o pacjenta, gdyż powstaje dużo 

prywatnych klinik specjalistycznych. 

Radny K.  Ciszek  stwierdził,  iż  pacjent  ten  czeka  na  przyjęcie  w Zabrzu  cały 

dzień. 

 Z wypowiedzią przedmówcy zgodził się Starosta.  Następnie Starosta powiedział, 

że w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest przyjęta taka zasada, że gminy finansują roboty 

na drogach wojewódzkich jak np. chodniki ale przy współfinansowaniu gminy i gmina 

musi  wystąpić  z  wnioskiem,  zadeklarować  swój  udział  finansowy i  wówczas  jest  to 

przyjmowane do planu przez Zarząd Województwa. W Polsce przyjęto tak, że chodnik 

przy drodze należy do zarządcy drogi, natomiast w Czechach chodniki są w gestii gmin. 

Odnośnie remontu dwóch mostów (w Rudach i Kuźni Raciborskiej) powiedział, 

że gmina 2 lata temu wystąpiła z wnioskiem i zadeklarowała partycypację w kosztach. 
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Starosta  stwierdził,  że  drogę  można  wyremontować  za  milion  zł  za  km,  

ale  budowa  nowej  drogi  to  jest  kilka  mln  zł.  W  przypadku  przekazania  środków 

finansowych na budowę obwodnicę, to by wybudowano tylko 5 km obwodnicy, a drogi 

byłyby nieprzejezdne. Nie należy liczyć, iż w najbliższych latach powstanie obwodnica 

Raciborza. 

Radny M. Klimanek stwierdził, iż każda miejscowość w Gminie Krzyżanowice 

posiada obwodnicę. Przypomniał, iż autostrada ma zostać ukończona pod koniec 2014 r. 

Jest gotowy plan obwodnicy Raciborza, który od kilku lat leży w Urzędzie Miejskim. 

Wspomniał również o obwodnicy Rud. Uważał, iż należy wyartykułować, iż konieczne 

jest budowanie autostrady. 

Starosta  powiedział,  że  argumentacja  przedmówcy  jest  tak  mocna,  iż  żadne 

wyjaśnienia do niczego nie doprowadzą. Jeśli gminy wpisują sobie w plany jakiekolwiek 

zadania, to powinny cokolwiek robić w tym kierunku. 

  

Ad. 20 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o odczytanie wniosków.

  Przewodnicząca Komisji  Uchwal  i  Wniosków K.  Mandrysz odczytała  wnioski 

zgłoszone na sesji Rady w dniu dzisiejszym:

1. radnego G.  Utrackiego:

„Wnioskuje  się  o  zaproszenie  na  posiedzenia  Rady Społecznej  SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego Pana M. Klimanka”.

2.  radnego P. Olendra:

„Wnioskuje się o sukcesywne zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w 2007 r., mając na uwadze jego podstawowy 

charakter.”

3. radnego K. Ciszka: 

„Wnioskuje  się,  aby w  przyszłym roku urealnić  kwotę  dodatku  motywacyjnego  

przez porównanie go z dodatkiem przyznawanym przez miasto Racibórz i dodatku, 

jaki  byłby  przy  zachowaniu  procentowego  na  licznika  tego  dodatku,  przez  to 

zwiększenie go tak, aby spełniał swoją funkcję”. 
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Radny G. Utracki wycofał swój wniosek. 

Starosta wniósł pewne uwagi do wniosku zgłaszanego przez radnego P. Olendra.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  Starosta  nie  ma  prawa  poprawiać 

wniosku zgłoszonego przez Komisję, gdyż wniosek z chwilą odczytania go na sesji stał 

się własnością Rady Powiatu. 

Radny G.  Utracki  zgłosił  propozycję  dopisania  do  wniosku  Komisji  Oświaty, 

Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  (zgłaszanego  przez  radnego  P.  Olendra)  słowa  

„w miarę możliwości”. 

Przewodniczący  Rady  zakończył  dyskusję.  Stwierdził,  iż  wnioski  zostały 

zgłoszone i zostaną przegłosowane. Poprosił o zachowanie spokoju. Następnie poprosił 

o  przegłosowanie wniosku radnego G.  Utrackiego dotyczącego dopisania do wniosku 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji słowa „w miarę możliwości finansowych”. 

Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przy  14  głosach  za,  3  głosach  przeciw  

i 6 głosach wstrzymujących. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego K. Ciszka czy zamierza wniosek wycofać, 

poprawić czy zmienić? 

Radny  K.  Ciszek  stwierdził,  iż  zgłoszony  przez  niego  wniosek  w  ogóle  

nie pokrywa się z wcześniejszym wnioskiem, stąd  radny nie zamierzał wycofać swojego 

wniosku.

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie wniosku radnego K. Ciszka.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała wniosek.   

Przewodniczący  Rady  uciął  próbę  dyskusji  i  poprosił  o  przegłosowanie  

ww. wniosku.

Wniosek nie został przyjęty: 4 głosy za, 14 przeciw i 4 wstrzymujące. 

Przewodniczący Rady podziękował Pani K. Mandrysz za odczytanie wniosków. 

      

Ad. 21 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju. Poinformował, iż 

w okresie międzysesyjnym wpłynęło do Biura Rady pismo Posła H. Siedlaczka odnośnie 

zorganizowania  spotkania  poświęconego  budowie  Zbiornika  „Racibórz  Dolny”.  

Pismo znajduje się w Biurze Rady. Ponadto odczytał zaproszenie otrzymane od Śląskiego 

Uniwersytetu  III  Wieku.  Poprosił  Wiceprzewodniczącego  Rady  o  przekazanie  

ww. informacji wszystkim radnym. 
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Ad. 22 Zakończenie sesji.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz.18:20.

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 Nr OR. 0714 – 3 / 07 z dnia 24.01.2007 r.

4. Uchwała Nr  IV /  44 /  2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia 

składu Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 stycznia 2007 r.

5. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(29.12.2006 – 18.01.2007).

6. Uzupełnienie  do  informacji  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami 

(19.01.2007 – 30.01.2007). 

7. Informacja  na  temat  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Raciborskiego  –  materiały  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 stycznia 2007 r.

8.  Poprawiona  wersja  informacji  na  temat  zasobu  nieruchomości  Powiatu 

Raciborskiego – materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 stycznia 

2007 r. 

9. Uchwała  Nr  IV /  45  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  darowizny 

nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej  własność Powiatu Raciborskiego z  dnia  

30 stycznia 2007 r.

10. Uchwała Nr IV / 46 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady 

Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 30 stycznia 2007 r.

11. Uchwała Nr  IV / 47 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian  w   statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu z dnia 30 stycznia 2007 r. 

12. Uchwała  Nr  IV  /  48  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  Programu 

współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
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podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego na  rok  2007 z  dnia  

30 stycznia 2006 r.

13. Nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku 2007.

14. Uchwala  Nr  IV  /  49  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 

oświatowych,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat  Raciborski,  w roku 

2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. 

15. Uchwała  Nr  IV  /  50  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia 

sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2006r. z dnia 30 stycznia 2007 r. 

16. Uchwała Nr  IV /  51 /  2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 30 stycznia 2007 r. 

17. Uchwała Nr  IV / 52 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. z dnia 30 stycznia 2007 r. 

18. Uchwała Nr IV / 53 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały  

Nr  XLIX/604/206  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dani  21  września  2006  r.  

w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego 

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegających na likwidacji określonych komórek organizacyjnych 

z dnia 30 stycznia 2007 r.

19. Uchwała Nr IV / 54 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały  

Nr  XLIX/605/206  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dani  21  września  2006  r.  

w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego 

publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  

w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  Rtg  przy  Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 3 w Radlinie, przy ul. Orkana 8 z dnia 30 stycznia 

2007 r.
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