
PROTOKÓŁ  NR  V / 07
z  V sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  27  lutego 2007 r.  godz.  15ºº
Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 V /  55  /  2007  –  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r.,

 V / 56 / 2007 – w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 15 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania  członków Komisji  Budżetu i  Finansów,

 V / 57 / 2007 – w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 16 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

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

i Rekreacji,

 V / 58 / 2007 – w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 17 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska,

 V / 59 / 2007 – w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 19 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  6  grudnia  2006  r.  w  sprawie  powołania  członków  Komisji  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa,

 V / 60 / 2007 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 

w  sprawie  kształcenia  w  Rybnickim  Centrum  Edukacji  Zawodowej  –  Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  oraz  Praktycznego  w  Rybniku,  dla  którego  organem 

prowadzącym  jest  Miasto  Rybnik,  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,

 V  /  61  /  2007  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  604  /  2006  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dnia  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, 
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 V /  62  /  2007  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  605  /  2006  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dnia  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, 

 V / 63 /  2007 – w sprawie zmiany trójstronnej  współpracy Miasta Racibórz,  Powiatu 

Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu,

 V / 64 / 2007 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV 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. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  15  /  2006  Rady  Powiatu 

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

i  Finansów.

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

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

Kultury, Sportu i Rekreacji.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  17  /  2006  Rady  Powiatu 

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

i Ochrony Środowiska. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  19  /  2006  Rady  Powiatu 

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

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa.  
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11.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem 

Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 

Kształcenia  Ustawicznego  oraz  Praktycznego  w  Rybniku,  dla  którego  organem 

prowadzącym  jest  Miasto  Rybnik,  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  604  /  2006  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dnia  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. 

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  605  /  2006  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  z  dnia  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. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trójstronnej  współpracy  Miasta  Racibórz,  Powiatu 

Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu.

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

na 2007 r. 

16. Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  V /  78  /  2003  Rady Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. 

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  N.  Mika  otworzył  obrady  sesji.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obrad znajduje się 22 radnych, co stanowi 
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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. 

Ad2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że protokół z poprzedniej sesji  Rady 

znajdował się do wglądu w Biurze Rady. Osoby zainteresowane otrzymały protokół w wersji 

elektronicznej. W związku z powyższym zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu? 

Radny  J.  Matyja  odczytał  ze  strony  9  następujące  zdanie,  cyt.:  „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”. W związku z powyższym 

radny wniósł o uzupełnienie, w jakich dniach w roku został podpisany kontrakt. Przekazał, że 

w Polsce znajdują się 2 takie urządzenia, tj. w Bydgoszczy i w Gliwicach.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  zaproponowany  przez  radnego  zapis 

wnosi cokolwiek istotnego do treści protokołu?

Radny J. Matyja odpowiedział, że podpisanie protokołu z NFZ kontraktu na 2 dni  

jest dwuznaczne. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  właśnie  taka  wypowiedź  została 

przedstawiona na sesji Rady przez Panią D. Piecha. 

Radny J. Matyja wyraził przypuszczenie, iż NFZ nie będzie podpisywał umowy na 2 

dni, gdyż wzmiankowane przez D. Piechę urządzenie jest wysokiej klasy i tyko 2 znajdują się 

takie w Polsce, zaś zawarty nań kontrakt powinien  być wyraźnie określony.  

Przewodniczący  Rady Powiatu  przyjął  uwagę  zgłoszoną  przez  radnego  J.  Matyję. 

Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z IV sesji?

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  na  salę  obrad  przybył  radny  

L. Malcharczyk. Od tej chwili na sali było 23 radnych.   

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał następujące pisma: 

 pismo Nr OR.0714 – 6 / 07 z dnia 21.02.2007 r. (załącznik nr 3),

 pismo Nr OR.0714 – 7 / 07 z dnia 27.02.2007 r. (załącznik nr 4).
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Przewodniczący  Rady  zaproponował  wprowadzenie  odczytanych  projektów  uchwał  

po punkcie 15. Pozostały porządek obrad sesji pozostałby bez zmian. 

Starosta A. Hajduk poprosił, aby po informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami głos zabrał Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu w kwestii szpitala.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi?

W związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  nowego  porządku  obrad  wraz  

z zaproponowanymi poprawkami. Nowy porządek obrad został przyjęty 23 głosami za. 

Ad4.  Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami,  w  tym  realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

Starosta  poinformował,  iż  radni  otrzymali  w materiałach na sesję  Rady informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (31.01.2007 – 15.02.2007) stanowiącą 

załącznik nr 5. Ponadto przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od dnia 

dostarczenia radnym ww. informacji w okresie od 16.02.2007r. do 27.02.2007r.  Uzupełnienie 

do informacji, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta poinformował, iż w dniu 28.02.2007 r.  

gościć  będzie  w  Raciborzu  Marszałek  Województwa  Śląskiego  Janusz  Moszyński.  

O godz. 15.00 Marszałek spotka się z samorządowcami w Muzeum w Raciborzu. Starosta 

zaprosił  wszystkich radnych na  ww. spotkanie.  Na spotkaniu będą prezentowane zadania, 

które były i mogą być zgłaszane w ramach subregionu do ZPORR. Ze strony Powiatu będzie 

prezentowana  koncepcja  finansowania  odbudowy Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu,  ze 

strony gmin Powiatu Raciborskiego sprawa budowy kanalizacji sanitarnej, ze strony miasta 

Racibórz i PWSZ program, który jest przedmiotem jednej z uchwał, zaś powiat wodzisławski 

będzie prezentował zadanie pn. „Droga południowa”. 

Ponadto  Starosta  poinformował  odnośnie  obowiązków lustracyjnych  pracownika  – 

pracodawcy. W gazecie prawnej ukazała się ustawa mówiąca, iż uchwała wchodzi w życie  

z dniem 15.03.br. W ciągu 30 dni odpowiednie organy będą zwracały się z prośbą o złożenie 

oświadczeń. Państwowa Komisja Wyborcza w ciągu 30 dni zwróci się w sprawie złożenia 

oświadczeń  lustracyjnych  przez  radnych.  Osoby  te  mają  30  dni  na  złożenie  oświadczeń 

lustracyjnych  i  oświadczenia  te  będą  składane  w  IPN.  Starosta  będzie  zobligowany  do 

złożenia  oświadczenia  Wojewodzie  Śląskiemu.  Do  złożenia  oświadczeń  zobowiązani  są 

ponadto: audytorzy, skarbnik i sekretarz.     
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Starosta poinformował, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków Rady Powiatu 

znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  Poprosił o oddanie głosu dyrektorowi szpitala. 

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  R.  Rudnik  przedstawił  w  wersji 

multimedialnej  informację  nt.  działalności  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu,  stanowiącą 

załącznik nr 7 do protokołu. Poinformował, iż przygotował ww. informację na płytach CD, 

które pozostawi w Biurze Rady. 

Radny J. Kusy zadał pytanie nt. inwestycji Szpitala.

Dyrektor Szpitala R. Rudnik zaproponował, aby w sprawach inwestycji  głos zabrał 

Starosta.

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował dyrektorowi za przestawienie informacji. 

A5. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  radni  zapoznali  się  z  otrzymanym 

materiałem.  W związku  z  powyższym  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  bądź  radni 

pragną zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  informacji  nt.  zadań 

Referatu Architektury i Budownictwa.

Ww.  informacja  została  przyjęta  jednogłośnie  23  głosami  za.  Informacja  stanowi 

załącznik nr 8.  

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2006 r. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  bądź  radni 

pragną zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanym 

brzmieniu. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 9. 
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Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  15  /  2006  Rady  Powiatu  

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

i  Finansów.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni pragną zabrać głos w ww. punkcie 

porządku obrad? Zgłosił się radny A. Wajda.

Radny A. Wajda zwrócił się z prośbą o wykreślenie jego nazwisko z projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu  odczytał  §1:  ”W Uchwale Nr II  /  15 /  2006 Rady 

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

Budżetu  i  Finansów zmienia się treść § l poprzez dopisanie nazwiska radnego Norberta 

Miki”.  W  związku  z  powyższym  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanej wersji.

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 10.  

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  16  /  2006  Rady  Powiatu  

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

Kultury, Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni pragną zabrać głos w ww. punkcie 

porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 11.  

Ad9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  17  /  2006  Rady  Powiatu  

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

Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni pragną zabrać głos w ww. punkcie 

porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 12.  

Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  II  /  19  /  2006  Rady  Powiatu  

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

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni pragną zabrać głos w ww. punkcie 

porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 13.  

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Rybnik  w  sprawie  kształcenia  w  Rybnickim  Centrum  Edukacji  Zawodowej  –  Centrum 

Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym 

jest  Miasto  Rybnik,  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś spośród Przewodniczących Komisji 

pragnie zabrać głos? Zgłosił się radny P. Olender. 

Radny P.  Olender  poinformował,  iż  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 14.  
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Ad12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  604  /  2006  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego  z  dnia  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. 

Wicestarosta  A.  Chroboczek  stwierdził,  iż  temat  ten  omawiany  był  szeroko  

na  Komisjach,  zaś  obecny  projekt  uchwały  Rady  różni  się  merytorycznie  od  projektu 

opiniowanego  w  styczniu  br.  innym  wykazem  lekarzy  przejmujących  świadczenie  usług 

medycznych  w  miejsce  likwidowanych  w  Radlinie  działalności  oraz  dodatkową  uchwałę 

Rady Społecznej ZOZ w Rydułtowach. Głosowanie nad uchwałami będzie identyczne, jakie 

było głosowane w styczniu br. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Wicestaroście  za  wypowiedź  

oraz poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 15.  

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLIX  /  605  /  2006  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego  z  dnia  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. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 16.  

Ad14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  trójstronnej  współpracy  Miasta  Racibórz,  Powiatu  

Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz rozwoju regionu.

W  dniu  sesji  radni  otrzymali  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie trójstronnej współpracy Miasta Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej 
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Wyższej  Szkoły  Zawodowej  na  rzecz  rozwoju  regionu,  stanowiący  załącznik  nr  17  

do protokołu.

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

w ww. punkcie porządku obrad? Zgłosił się Wicestarosta.

Wicestarosta  przekazał,  iż  projekt  uchwały  łączy  wiele  zadań  oraz  łączy  ze  sobą 

samorządy: Miasto Racibórz, Powiat Raciborski i  PWSZ. Od 1,5 miesiąca podejmowana  

jest  wspólna  współpraca.  Został  przygotowany  dokument,  którym  jest  porozumienie. 

Porozumienie rozpoczyna szeroko idącą współpracę pomiędzy wymienionymi samorządami. 

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny H. Panek.

Radny H. Panek wysoko ocenił wolę współpracy wspomnianych trzech podmiotów. 

Stwierdził, iż przedstawione porozumienie nie mówi o większym planie, tj. rozwoju uczelni 

na najbliższe lata. Na Komisjach mówiono, iż PWSZ ma otworzyć kierunki techniczne, lecz 

w  porozumieniu  brak  jest  woli  i  informacji  nt.  kierunków  technicznych.  Porozumienie 

dotyczy  wyłącznie  rozwoju  bazy  sportowej,  związanej  z  dotychczasowymi  kierunkami 

kształcenia.  Jeden  kierunek  techniczny  został  otwarty,  lecz  wolą  Komisji  Rolnictwa  

i  Ochrony  Środowiska  jest  otwarcie  2  kierunków  rolniczych.  Przypomniał,  iż  Starosta 

powołał  zespół  ds.  modyfikacji  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego.  Stąd  też 

wnioskował  do  Starosty  o  zaproszenie  liderów  zakładów  pracy  na  spotkanie  w  sprawie 

strategii. Stwierdził, iż PWSZ jest największym zakładem pracy. Radny odczytał § 2 pkt 2 

mówiący, iż cyt.: „Lider i Partnerzy Porozumienia zobowiązują się do stałej i wszechstronnej 

współpracy na  rzecz  rozwoju  Ziemi  Raciborskiej  oraz  do  zaniechania  wszelkich  praktyk, 

które  miałyby  na  celu  utrudnienie  wykonywania  Porozumienia”. Radny  uznał,  iż  zdanie 

powinno  zakończyć  się  po  słowie  „Ziemi  Raciborskiej”,  gdyż  dalsza  część  zdania,  dla 

radnego jest nielogiczna. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego czy jest to wniosek do wykreślenia 

odnośnego zapisu, czy też tylko drobna uwaga?

Radny  H.  Panek  nie  potrafił  powiedzieć,  czy  w  gestii  radnych  jest  wykreślenie  

ww. zapisu, gdyż porozumienie konsultowane było z 3 samorządami. Jeżeli  Wicestarosta  

A.  Chroboczek  jest  autorem projektu  uchwały  i  widzi  możliwość  wykreślenia  zapisu,  to 

osobiście wnioskowałby o jego wykreślenie. 

Starosta  przypomniał,  iż  nad  porozumieniem  pracowały  3  podmioty  i  można 

dyskutować  co  do  zasadności  wykreślenia  jakiegoś  zapisu,  ale  wówczas  by  postawiono  

w  trudnej  sytuacji  pozostałych  partnerów.  Starosta  powiedział,  że  wysyłając  uchwałę  do 

partnerów,  w piśmie  przewodnim zostałaby zamieszczona informacja  o  podjęciu  uchwały 
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przez Radę Powiatu oraz zostałyby zapisane wszelkie kwestie, które podniósł radny H. Panek 

odnośnie utworzenia kierunków rolniczych w PWSZ. Starosta poprosił radnego o wspólne 

sformułowanie uwag. 

Radny P. Olender powiedział radnym, iż w chwili obecnej zostały otwarte w PWSZ 

2 kierunki ścisłe: automatyka z robotyką i matematyka. Są prowadzone działania zmierzające 

do otwarcia kierunków rolniczych,  które planuje się  otworzyć od 1 października 2008 r.  

Powiedział,  że radny H. Panek zwrócił  uwagę na następujące słowa ”oraz do zaniechania 

wszelkich  praktyk,  które  miałyby  na  celu  utrudnienie  wykonywania  Porozumienia”.  

W związku z powyższym radny złożył apel, aby nie wyważać otwartych drzwi, gdyż rzeczy, o 

których mówił radny H. Panek są już podejmowane. Stwierdził,  iż na kierunki techniczne 

nabór jest mniejszy niż na inne kierunki. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zamknął  dyskusję  i  poprosił  o  przegłosowanie  

ww. projektu uchwały bez żadnych poprawek.

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 18.  

Starosta  zapytał,  czy  radni  przyjmują  jego  odpowiedź  odnośnie  zamieszczenia  

w piśmie przewodnim sugestii radnego H. Panka?

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odpowiedział,  że  uchwała  została  przyjęta  

w niezmienionej wersji. Sugestia radnego H. Panka zawarta w odrębnym piśmie będzie jak 

najbardziej zasadna. 

Radny  G.  Utracki  dodał,  iż  kwestia  podniesiona  przez  radnego  H.  Panka  

została ujęta jako wniosek Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad15.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007 r. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  

i Finansów o zabranie głosu w imieniu Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  przekazał,  iż  Komisja 

przeanalizowała  projekt  uchwały w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  i  nie  wniosła  

do niego uwag. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  pozostałych  Przewodniczących  Komisji  

oraz radnych o zabranie głosu.

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.
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W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnych  

o przegłosowanie projektu uchwały.

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie 23 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 19.  

Ad16. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V / 78 / 2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. 

W  dniu  sesji  radni  otrzymali  materiał  dotyczący  najistotniejszych  nieruchomości 

wchodzących do zasobu Skarbu Państwa, stanowiący załącznik nr 20. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni pragną zabrać głos w ww. punkcie 

porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnych  o  przegłosowanie  sprawozdania  

w proponowanej wersji. 

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie  23  głosami  za.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik nr 21.  

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  pragnie  zabrać  głos  

w ww. punkcie porządku obrad? Zgłosił się radny: K. Ciszek

Radny  K.  Ciszek  poinformował,  iż  mieszkańcy  Powiatu  Raciborskiego  

są  okradani  w supermarkecie  Kaufland,  a  Kaufland nic  nie  robi  w tej  sprawie.  Złodzieje 

kradną  z  samochodów  np.  kołpaki,  radiomagnetofony.  W  supermarkecie  brak  

jest monitoringu i ochroniarzy. W związku z powyższym radny wniósł o zainteresowanie się 

kwestią  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  pozostawionych  na  parkingu  samochodów,  na  terenie 

supermarketu Kaufland.

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny J. Strachota.

Radny  J.  Strachota  stwierdził,  iż  na  zebraniach,  które  odbywają  się  w  gminach, 

poruszane  są  kwestie  związane  z  drogami  powiatowymi.  Sprawy,  które  poruszy  w  dniu 

dzisiejszym były zgłaszane w Powiatowym Zarządzie Dróg, ale interwencje nie przyniosły 

żadnego  efektu,  stąd  też  zwraca  się  z  prośbą  o  wsparcie  wniosków  i  przyśpieszenie  

ich realizacji. Radny podniósł następujące kwestie:

12



 remont chodnika w miejscowości Wojnowice, ok. 200 m w kierunku cmentarza; niedawno 

wydarzył się tam niebezpieczny wypadek,

 szczegółowe oznakowanie drogi w miejscowości Wojnowice – dawnej drogi rowerowej.; 

kilkakrotnie w tej kwestii interweniowano,

 remont drogi w miejscowości Krzanowice przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,

 oznakowanie  (postawienie  znaku)  zjazdu  z  drogi  krajowej  w  kierunku  Pietraszyna  

na wysokości  CPN Pietraszyn;  jadąc nocą  bądź przy niesprzyjającej  aurze,  kierowcy  

nie  wiedzą,  w  którym  miejscu  mają  skręcić;  mieszkańcy  zaproponowali  postawienie 

znaku  „sierżant”;  prawdopodobnie  odbyła  się  tam  wizytacja,  ale  nie  przyniosła  

ona żadnego efektu. 

Radna  K.  Mandrysz  poparła  wystąpienie  radnego  J.  Strachoty  oraz  wniosła  

o  wykonanie  w  miejscowości  Krzanowice  chodnika  od  ul.  Kolejowej  do  mostu  

w kierunku miejscowości Borucin. Chodnik obiecany był do wykonania w ubiegłym roku, ale 

inwestycja ta nie została zrealizowana. 

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny H. Panek.

Radny H. Panek stwierdził, że bolączką powiatu jest sprawa nielegalnego targowiska 

w  Raciborzu.  W  tej  kwestii  miało  odbyć  się  spotkanie  w  miesiącu  lutym,  ale  

nie doszło do skutku.  W związku z powyższym ponowił wniosek i  zwrócił  się z prośbą  

do Starosty o zorganizowanie w miesiącu marcu spotkania z udziałem Powiatowego Lekarza 

Weterynarii,  Dyrektora  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej,  Prezydenta  bądź 

przedstawiciela Urzędu Miasta Racibórz w sprawie targowiska rolniczego w Raciborzu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił,  aby  wniosek  zgłoszony  przez  radnego  

H. Panka został zanotowany i odczytany przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta poinformował, iż na interpelację zgłoszoną przez radnego K. Ciszka zostanie 

wystosowane  stosowne  pismo  do  dyrektora  Kauflandu  oraz  poprosi  Prezydenta  Miasta 

Racibórz, aby również podpisał się pod pismem.

Starosta  przypomniał,  iż  ilość  środków  przeznaczonych  na  remonty  na  drogach 

powiatowych jest ograniczona. Zaniedbania na drogach powiatowych są wieloletnie. W lutym 

1999  r.  Powiat  przejął  drogi,  które  dawniej  należały  do  województwa  i  najgorsze  drogi 
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wojewódzkie stały się drogami powiatowymi. W pierwszej kolejności powiat wykonuje drogi 

zagrażające bezpieczeństwu przejeżdżających.

Odnośnie  chodników  powiedział,  że  przyjęto  zasadę,  iż  chodniki  wykonuje  się 

wspólnie  z gminami. Każdego roku planuje się  zakres  prac i  jest  to  ustalane z  gminami. 

Gmina dofinansowuje w 50 % budowę chodników. Przygotowywany jest wstępny plan prac 

na  rok  2007  i  zostanie  to  ustalone  wspólnie  z  wszystkimi  samorządami  gminnymi.  

Jeżeli  Burmistrz  miasta  Krzanowice  uzna,  iż  chodnik,  o  którym  wspomniał  radny  

jest priorytetem i dofinansuje go, to chodnik zostanie zrobiony.

Następnie Starosta odniósł się do sprawy dotyczącej ścieżki rowerowej. Powiedział, iż 

było porozumienie między Miastem Krzanowice i Miastem Racibórz. Pieniądze w 75 % były 

zewnętrzne,  25 % obie  gminy sfinansowały i  zobowiązały się  do utrzymywania  ścieżki.  

Z tego co dowiedział się, to pojawiły się problemy, gdyż ścieżka nie odpowiada wszystkim 

przepisom. W kwestii ścieżki rowerowej Starosta zobowiązał się wystąpić do władz miasta 

Racibórz i miasta Krzanowice. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Odnośnie oznakowania (postawienie znaku) zjazdu z drogi wojewódzkiej w kierunku 

Pietraszyna na wysokości  CPN Pietraszyn, Starosta powiedział,  że zostanie złożony w tej 

kwestii stosowny wniosek.

Radna  B.  Abrahamczyk  wypowiadając  się  w  sprawie  wykonania  w  miejscowości 

Krzanowice  chodnika  od  ul.  Kolejowej  do  mostu  w  kierunku  miejscowości  Borucin 

przekazała, że Dyrektor PZD obiecał wykonanie odcinka drogi do mostu do Borucina.

Starosta  odpowiedział,  że  gdy  kwestia  dotyczy  dróg  wojewódzkich,  to  gmina 

wnioskuje  i  deklaruje  kwotę  partycypacji.  Są  wyjątki,  że  bardzo  istotne  odcinki  dróg 

wykonuje  się  w ramach bieżącego utrzymania.  Powiat  ma zapisane w umowie,  że środki 

może wykorzystać na bieżące utrzymanie, tj.  łatanie dziur, malowanie i stawianie znaków, 

koszenie, itd., lecz żadnej budowy chodników, za wyjątkiem małych odcinków.     

Radna K. Mandrysz odniosła się do interpelacji, którą wcześniej zgłosiła. Stwierdziła, 

iż radni gminy Krzanowice wnioskowali kilkakrotnie w kwestii wykonania w miejscowości 

Krzanowice chodnika od ul.  Kolejowej do mostu w kierunku miejscowości Borucin.  PZD 

obiecał  wykonanie  drogi  do  30.09.2006  r.,  lecz  do  dnia  dzisiejszego  nie  została  ona 

wykonana. 

Starosta powiedział,  że pieniądze, które otrzymuje  się od Marszałka Województwa 

Śląskiego nie są na wykonywanie nowych zadań, ale na remonty. Jeżeli jest to skrzyżowanie 

drogi  powiatowej  i  wojewódzkiej,  to  jest  to  w kompetencji  zarządcy wyższej  kategorii,  
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a jeżeli będzie to skrzyżowanie drogi powiatowej, to wspólnie za zgodą burmistrza zostanie to 

wykonane w 2007 r. Środki przeznaczane są wyłącznie na remonty dróg i nigdy nie udało się, 

aby  gmina  dofinansowała  remont  nawierzchni  drogowej  w  danej  gminie.  W  kwestii 

chodników musi być partycypacja gminy. Jeżeli kwestia dotyczyć będzie dróg wojewódzkich, 

to  zostanie  wystosowane  pismo  do  burmistrza,  a  jeżeli  burmistrz  będzie  deklarować 

partycypację, to również przedstawi swoje propozycje w formie pisemnej, a powiat poprze tę 

inicjatywę w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i u Marszałka Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Odnośnie targowiska Starosta powiedział, że osobiście rozmawiał z Przewodniczącym 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który zamierza ww. temat podnieść na Komisji,  

a  posiedzenie  Komisji  może  odbyć  się  w  większym  gronie.  Osobiście  jest  w  stanie 

zorganizować  spotkanie,  o  którym  wspomniał  radny  H.  Panek,  ale  lepiej  gdy  temat  ten 

zostanie omówiony przez resortową komisję. 

Radny H. Panek zgodził się z wypowiedzią Starosty. 

A19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

  Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  K.  Mandrysz  odczytała  wnioski 

zgłoszone na sesji Rady w dniu dzisiejszym:

wniosek radnego H. Panka: 

 Wnioskuje  się,  aby  Zarząd  Powiatu  przesyłając  uchwałę  o  trójstronnej  współpracy  

do  podmiotów  porozumienia  zwrócił  uwagę  na  potrzeby  poszerzenia  kierunków 

kształcenia o nowe kierunki techniczne w tym rolnicze. 

wniosek radnego J. Strachoty:

 Wnioskuje się o wykonanie chodnika w przybliżeniu około 200 m w kierunku cmentarza 

w miejscowości Wojnowice.

 Wnioskuje się o usunięcie znaków pionowych dotyczących drogi rowerowej. 

 Wnioskuje  się  o  naprawienie  zapaści  na  drodze  Samborowie  na  wysokości  RSP 

Krzanowice.

 Wnioskuje się o oznakowanie (podkreślenie) zjazdu z drogi wojewódzkiej  w kierunku 

Pietraszyna na wysokości CPN Pietraszyn. 
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wniosek radnej K. Mandrysz:

 Wnioskuje  się  o  wykonanie  chodnika  przy drodze  powiatowej  Krzanowice  –  Borucin 

(obiecany termin wykonania minął 30.09.2006 r.). 

Wicestarosta stwierdził, iż jeżeli pojawiają się wnioski, które obligują Zarząd Powiatu 

do  wykonania  i  sfinansowania  zadania,  to  wymagane  jest  podjęcie  stosownej  uchwały 

budżetowej.  Stwierdził,  iż  wniosek  można  przyjąć,  ale  najpierw  Zarząd  Powiatu  musi 

przeanalizować  wniosek,  opracować  odpowiedni  projekt  uchwały  budżetowej  i  wskazać 

źródło sfinansowania. Zarząd Powiatu pragnie przedstawić konkretne plany dotyczące całości 

spraw związanych z tego typu inwestycjami. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą 

do wnioskodawców o wycofanie wniosków, których treść jednak Zarząd Powiatu zamierza 

osobno przeanalizować. 

Starosta  wyjaśnił,  iż  Rada  Powiatu  może  dokonać  zmian  w  uchwale  budżetowej, 

natomiast nie może wprowadzić żadnych zadań, które rodzą skutki finansowe, gdyż wówczas 

uchwała jest nieważna z mocy prawa. Jeżeli w dniu dzisiejszym Rada Powiatu przegłosuje 

wnioski  odnośnie  np.  wykonania  chodnika,  to  uchwała  będzie  nieważna  z  mocy prawa  

i Zarząd Powiatu ją nie wykona. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał  wnioskodawców, czy są  w stanie odstąpić  

od wniosków i uzgodnić je z Zarządem, czy też podtrzymują dalej swoje wnioski?

Radna K. Mandrysz wycofała swój wniosek.

Radny J. Strachota również wycofał wnioski. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku radnego H. Panka, 

który odczytała Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. 

Wniosek  został  przyjęty  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  1  głosem  

wstrzymującym się. 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  w Biurze  Rady  są  do  odbioru 

informacje o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych 

i obywatelskich. Informacji  tych nie umieszcza się w rocznym zeznaniu podatkowym, ale 

należy  je  wykazać  przy  wypełnianiu  oświadczenia  majątkowego  za  2006r.  Ponadto 

poinformował o otrzymaniu:
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 zaproszenia  na  seminarium  w  dniu  7  marca  2007r.  o  godz.  11.00  w  siedzibie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. Zakres tematyczny 

seminarium: „Wady postawy ciała dzieci i młodzieży” (załącznik nr 22),

 informacji nt. działalności parlamentarnej Posła H. Siedlaczka (załącznik nr 23). 

Powyższe informacje znajdują się do wglądu w Biurze Rady. 

Starosta poinformował, iż Zarządzeniem Starosty został powołany zespół roboczy 

ds. strategii. Zadaniem zespołu jest wypracowanie metody i głównych założeń, które powinny 

zostać wypracowane w gronie radnych. 

Następnie  Starosta  stwierdził,  iż  na  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  i  sesje  Rady 

przygotowuje  się  znaczną  ilość  materiałów.  Koszt  przygotowania  materiałów  w  ciągu 

kadencji wynosi  około 70.000 zł.  Jeżeli  radni uznają za konieczność usprawnienia jakości 

pracy Rady poprzez przesyłanie informacji drogą elektroniczną, to zostanie to rozwiązane. 

Radni  zaopatrzeni  zostaną  w  sprzęt  -  laptop.  Rozwiązanie  to  usprawni  pracę  Rady,  zaś 

samochód  osobowy  nie  będzie  musiał  rozwozić  materiałów  po  powiecie.  

Powyższa propozycja wymaga akceptacji radnych, stąd też poddał ją pod rozwagę radnych. 

Uważał,  iż  powinno  podejmować  się  takie  decyzje,  które  są  tańsze  dla  powiatu  

oraz usprawnią pracę Rady. 

Ad.21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady Powiatu  podziękował  wszystkim za  przybycie.  Zakończenie 

sesji nastąpiło o godz.16:30.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Ewa Mekeresz                               Norbert Mika
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)

1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości. 

3. Pismo Nr OR.0714 – 6 / 07 z dnia 21.02.2007 r. 

4. Pismo Nr OR.0714 – 7 / 07 z dnia 27.02.2007 r. 

5. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(31.01.2007 – 15.02.2007).

6. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(16.02.2007  –  27.02.2007)  –  uzupełnienie  do  informacji  za  okres  31.01.2007  – 

15.01.2007.

7. Informacja nt. działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

8. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa.

9. Uchwała Nr V / 55 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  

w Raciborzu za 2006 r.

10. Uchwała Nr  V / 56 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr  II  /  15  /  2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006r.  w  sprawie 

powołania  członków Komisji  Budżetu i  Finansów z dnia 27 lutego 2007 r. 

11. Uchwała Nr  V / 57 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr  II  /  16  /  2006  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  w sprawie 

powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 27 lutego 2007 

r. 

12. Uchwała Nr  V / 58 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

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

powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2007 r. 

13. Uchwała Nr  V / 59 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr  II  /  19  /  2006  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  6  grudnia  2006  r.  w sprawie 

powołania  członków  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 27 lutego 2007 r. 

14. Uchwała Nr  V / 60 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Rybnik  w  sprawie  kształcenia  w  Rybnickim 

Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 
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w  Rybniku,  dla  którego  organem  prowadzącym  jest  Miasto  Rybnik,  uczniów  klas 

wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu,  dla  którego  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z dnia 27 lutego 2007 r. 

15. Uchwała Nr V /  61 /  2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  

o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

nr  XLIX  /  604  /  2006  Rady Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  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 

27 lutego 2007 r. 

16. Uchwała Nr V /  62 /  2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

nr  XLIX  /  605  /  2006  Rady Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia  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 

27 lutego 2007 r. 

17. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trójstronnej współpracy Miasta 

Racibórz, Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na rzecz 

rozwoju regionu.

18. Uchwała Nr V / 63 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany trójstronnej 

współpracy Miasta Racibórz,  Powiatu Raciborskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej na rzecz rozwoju regionu z dnia 27 lutego 2007 r.

19. Uchwała Nr  V /  64 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. z dnia 27 lutego 2007 r. 

20. Materiał  dotyczący  najistotniejszych  nieruchomości  wchodzących  do  zasobu  Skarbu 

Państwa.

21. Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  V /  78  /  2003  Rady Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. 

22. Zaproszenie na seminarium w dniu 7 marca 2007r. dotyczące „Wad postaw ciała dzieci 

i młodzieży”

23. Informacja nt. działalności parlamentarnej Posła H. Siedlaczka.
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