
PROTOKÓŁ  NR  VI / 07
z  VI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  28  marca 2007 r.  godz.  15ºº
Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 
- VI /  65 /  2007 -  w sprawie założenia Szkoły Policealnej  Nr 3 dla  Dorosłych w 

Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  z  siedzibą  w  Raciborzu  przy  ul. 

Zamkowej 1,

- VI / 66 /  2007 -  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego,

- VI / 67 / 2007 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007r. w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

„Ku  nowoczesnej  administracji  samorządowej  –  program  szkoleń  w  gminach  

i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,

- VI / 68 /  2007 -  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007 r.,

- VI / 69 /  2007 -  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2007 r., 

- VI / 70 / 2007 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego 

na  realizację  zadania  pn:  „Modernizacja  źródła  ciepła  i  instalacji  wewnętrznych 

centralnego  ogrzewania  wraz  z  termoizolacją  budynków  w  Zespole  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”,

- / 71 / 2007 -  w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego  

na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole 

Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Stefana  

Wyszyńskiego 3”,

- VI / 72 / 2007 - w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu 

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów,

- VI / 73 / 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,

- VI  /  74  /  2007  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  IV/46/2007  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  30  stycznia  2007r.  dotyczącej  powołania  Rady Społecznej 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. 

dr. Józefa Rostka w Raciborzu,

- VI  /  75  /  2007  -  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych oraz  wielkości  środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  w roku 2007,

- VI / 76 / 2007 - w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego,

- VI / 77 / 2007 - w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia 

oświadczenia lustracyjnego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z V 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. Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Szkoły  Policealnej  Nr  3  dla  Dorosłych  

w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

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

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

na 2007r. w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

„Ku  nowoczesnej  administracji  samorządowej  –  program  szkoleń  w  gminach  

i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

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

na 2007 r. 

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

na 2007 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego 

na  realizację  zadania  pn:  „Modernizacja  źródła  ciepła  i  instalacji  wewnętrznych 

centralnego  ogrzewania  wraz  z  termoizolacją  budynków  w  Zespole  Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego 

na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole 

Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Stefana  

Wyszyńskiego 3”.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  

pn.:  ”Wykonanie  boiska  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Wyszyńskiego  3”  

oraz  zabezpieczenie  prawidłowego  wydatkowania  środków  w  formie  weksla  

„in blanco”. 

14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu 

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. 

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  Sekretarza  Powiatu  o  obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  Skarbnika  Powiatu  o  obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego.

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:

Ad. 1 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 23 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 V sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Przewodniczący Rady Powiatu  odczytał  §  44  Statutu  Powiatu  Raciborskiego  

dotyczący sposobu wnoszenia uwag do protokołu z obrad. 

Poinformował  również,  że  protokół  z  poprzedniej  sesji  Rady  znajdował  się  

do  wglądu  w  Biurze  Rady,  a  osoby  zainteresowane  otrzymały  protokół  w  wersji 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  pismo  Starosty  Raciborskiego  

Nr OR.0714 – 11 / 07 z dnia 27.03.2007 r. (załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie odczytanych projektów uchwał 

po punkcie 14. Pozostały porządek obrad sesji pozostałby bez zmian. 

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

W  związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  porządku  obrad  

wraz  z  przedstawionymi  poprawkami.  Nowy  porządek  obrad  został  przyjęty  

23 głosami za. 

Ad. 4 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  (28.02.2007  –  16.03.2007) 

stanowiącą załącznik nr 4. Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały 

miejsce  od  dnia  dostarczenia  radnym  ww.  informacji  w  okresie  od  16.03.2007r.  

do 28.03.2007r. Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Poinformował, iż dnia 16.03.2007r. w Komendzie Powiatowej Policji odbyła się 

odprawa  roczna,  podsumowująca  mijający  rok.  KPP  w  Raciborzu  znajduje  się  na 

wysokich  pozycjach  w  rankingu  jednostek  w  województwie  śląskim.  Zdaniem 

Komendanta,  wyniki  statystyczne  rosną,  gdyż  zaobserwować  można  wyższy  procent 

wykrywalności  przestępstw.  Komendant  stwierdził  ponadto,  że  z  uwagi  

na bezpieczeństwo należałoby zastanowić się nad montażem masztów, na których mogą 

być umieszczone są fotoradary i zadeklarował dopłatę na ten cel w wysokości 1 tys. zł. 

Koszt masztu wynosi w granicach od 5.000 zł do 7.000 zł. Jeżeli będzie taka potrzeba, to 

na Radzie Powiatu zostaną dokonane przesunięcia w budżecie, w celu stworzenia takiej 
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możliwości.  W dniu 27.03.br.  gościł  w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu Konsultant 

Wojewódzki  

ds. kardiologii prof. Poloński. W tej kadencji Rady mówi się o ewentualnej możliwości 

utworzenia  w  Raciborzu  Oddziału  Kariologicznego.  Po  wizytacji  oddziału 

internistycznego o profilu kardiologicznym stwierdził, że niewielkie wyposażenie tego 

oddziału może spowodować, iż będzie spełniał wszystkie wymogi jakie są potrzebne  

do  funkcjonowania  oddziału  kardiologicznego.  Konsultant  nie  jest  w  stanie  załatwić 

kontraktu na otwarcie oddziału kardiologicznego i  planowane jest  przekwalifikowanie 

oddziału internistycznego na Oddział  Kardiologiczny.  W dniu dzisiejszym przebywał  

w szpitalu Dyrektora NFZ z Katowic Pan Szewczyk. Rozmowy dotyczyły kontraktu  

na  2  nowe  oddziały:  neurologiczny  i  geriatryczny.  Rozmawiano  także  nt.  oddziału 

kardiologicznego.  Dyrektor  powiedział,  że  w  przyszłym  roku  widzi  możliwości 

otrzymania kontraktu na dwa ww. oddziały, a odnośnie Oddziału Kardiologicznego będą 

trwały negocjacje. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zachowanie spokoju.  

Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie pomieszczeń obiektów kuchni. Jest oferta firmy z Warszawy, która 

chce wydzierżawić obiekt kuchni szpitala i dostarczać posiłki do okolicznych szpitali,  

w tym do raciborskiego szpitala.  Dyrektor  Szpitala będzie mógł  w drodze przetargu  

tą  nieruchomość  wydzierżawić.  Przekazał,  że  informacja  nt.  realizacji  uchwał  Rady 

Powiatu została złożona w formie pisemnej w Biurze Rady. 

Ad. 5 Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  radni  otrzymali  materiał  dotyczący 

„Polityki  inwestycyjnej  Powiatu  Raciborskiego  –  plany  inwestycyjne”.  W związku  

z  powyższym  poprosił  radnych  o  zabranie  głosu  w  ww.  punkcie  porządku  obrad.  

Zgłosił się radny J. Kusy. 

Radny J. Kusy poprosił o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wieloletnim planem 

inwestycyjnym  przekazanym  radnym  w  miesiącu  listopadzie  2006r.,  a  obecnie 

przedstawionym  projektem  planu  dotyczącym  termomodernizacji  wraz  z  wymianą 

stolarki  okiennej  oraz modernizacją  sali  gimnastycznej  z zapleczem w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr  2 w Raciborzu przy ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 3.  

W uchwale z listopada ubiegłego roku podano np., że koszty remontu (ogółem) miały 

wynosić 900 tys zł, a koszty poniesione 420.000 zł, zaś w uchwale, którą radni otrzymali 
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w dniu dzisiejszym jest 1.043.096 zł, a koszty poniesione – 237.542 zł. Radny poprosił 

o wyjaśnienie rozbieżności i pisemną odpowiedź. 

Starosta przypomniał, iż od 2 lat wieloletni plan inwestycyjny jest załącznikiem 

do uchwały budżetowej. Przedkładając Radzie Powiatu w projekcie uchwały budżetowej 

na  rok  2007,  którą  trzeba  złożyć  do  końca  listopada  roku  ubiegłego,  znajdował  się 

załącznik w postaci wieloletniego planu. Informacje, które przedstawił radny nie zostały 

przyjęte uchwałą Rady, tylko zostało przedłożone Radzie Powiatu łącznie z projektem 

budżetu na rok 2007. Stąd nastąpiły rozbieżności w kwotach. Wzrost bierze się z tego, iż 

szacuje  się  koszty  do  planu.  Po  wykonaniu  kosztorysu  wpisuje  się  realne  kwoty.  

W chwili  obecnej  kwoty będą zmieniały się,  gdyż będą robione przetargi  i  w drodze 

przetargu kwota ulegnie zmianie. Plan inwestycyjny będzie zmieniał się bardzo często, 

gdyż trzeba go dostosowywać do realnych wartości. Starosta zadeklarował, że zostanie 

udzielona rademu pisemna odpowiedź. 

Radny J. Kusy zapytał o kwotę 120.000 zł, która została wydatkowana?

Starosta  wyjaśnił,  że  planowano,  iż  do  końca  roku  kwota  taka  zostanie 

wydatkowana. Kwota ta nie została wydatkowana, stąd też trzeba było ją uaktualnić.  

W  momencie  przyjmowania  budżetu  na  sesji  grudniowej  było  wiadomo  jakie  

jest wykonanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych zachowanie spokoju. 

Starosta  stwierdził,  że  materiał  dotyczący  „Polityki  inwestycyjnej  Powiatu 

Raciborskiego – plany inwestycyjne” nie jest programem inwestycyjnym czy remontowym 

przyjętym przez Zarząd Powiatu. W materiale przedstawiono informację, która składa się 

z potrzeb, jakie wykazali dyrektorzy szkół i jakie określił dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg.  Zarząd Powiatu chciał,  aby materiał  stanowił  potrzebę  do dyskusji,  radni  mogli 

wnosić pewne uwagi  na sesji  czy po sesji  Rady i  wówczas na podstawie tego Zarząd 

Powiatu przygotuje materiał, który będzie załącznikiem do uchwały.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Przewodniczących  Komisji  o  zabranie 

głosu w imieniu Komisji. Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki powiedział, że dokument 

nie  zawiera  wszystkich  rzeczy.  Na  Komisji  Budżetu  i  Finansów  zostało  jednak 

powiedziane, iż materiał nie jest dokumentem zamkniętym. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie materiału. 

Radny G. Utracki stwierdził, iż nie należy głosować jako przyjęcie materiału ale 

jako przyjęcie informacji. 
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Przewodniczący Rady Powiatu nie zgodził się z sugestią radnego G. Utrackiego  

i poprosił o przegłosowanie materiału. 

Materiał  został  przyjęty  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi.  

Materiał  dotyczący  polityki  inwestycyjnej  Powiatu  Raciborskiego  –  plany 

inwestycyjne stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych  

w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  z  siedzibą  w  Raciborzu

przy ul. Zamkowej 1. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  zabranie  głosu  Przewodniczącego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olendra.

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

poinformował, iż Komisja nie wniosła zastrzeżeń do projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  Przewodniczący  poszczególnych 

Komisji oraz radni zamierzają zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.

  Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za.  Na  sali  obrad  nieobecny był  radny  

L. Malcharczyk. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

Radni  otrzymali  na  sesji  Rady  nową  wersję  załącznika  do  projektu  uchwały, 

stanowiącą załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Starostę i Przewodniczących Komisji, czy 

pragną zabrać głos? Zapytał również radnych, czy pragną zabrać głos?

Zgłosił się Starosta.

Starosta  powiedział,  że  zgodnie  z  wolą  Komisji  Budżetu  i  Finansów  została 

przedłożona nowa wersja załącznika do projektu uchwały. Postanowił omówić wszystkie 

zmiany, jakie pojawiły się w załączniku. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  nie  widział  konieczności  omówienia  zmian  

i poprosił o przegłosowanie nowej wersji projektu uchwały.
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Uchwała  została  przyjęta  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Na salę obrad przybył 

radny L. Malcharczyk. 

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

na  2007r.  w związku  z  przystąpieniem Powiatu  Raciborskiego do realizacji  projektu  

„Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach  

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  pragną  zabrać  głos  

w ww. punkcie porządku obrad?

Nikt nie zgłosił się.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanej wersji?

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

nr 10 do protokołu. 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś pragnie zabrać głos w imieniu 

Komisji?

Zgłosili się: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki powiedział, że Komisja 

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała uchwały budżetowe. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  R.  Winiarski 

przedstawił  wniosek  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  odnośnie  wyjaśnienia 

kwoty 14.000 zł, przeznaczonej na adaptację pomieszczeń na parterze budynku MOS  

w Raciborzu. 

Starosta  przypomniał,  iż  w  ubiegłym  roku  przesunięto  środki   na  remont 

rowerowni. Ta ostatnia, to pomieszczenie w piwnicach MOS, nie jest to sklep ale jest to 

pomieszczenie obok.  Pieniądze były przeznaczone na remont  pomieszczenia i  zostały 
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wyremontowane,  zaś  za  pieniądze  Urzędu  Miasta  zostało  wyposażone  (tj.  gabinet 

rehabilitacji). Pieniądze zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Radny  J.  Kusy  przypomniał,  iż  23  radnych  przegłosowało  projekt.  Wówczas 

zapytał  się  Skarbnika  Powiatu,  czy  potrzebna  jest  ta  inwestycja  w  pomieszczeniu  

po sklepie  rowerowym. Otrzymał  wówczas  odpowiedź  Skarbnika Powiatu,  iż  remont 

będzie robiony we wspomnianym pomieszczeniu. Radny ww. pytanie zadał na II sesji 

Rady Powiatu. W obecnym projekcie uchwały zapisano, że zwiększa się plan wydatków 

rzeczowych  MOS  o  adaptację  pomieszczeń  po  sklepie  rowerowym.  W  związku  

z powyższym radny poprosił o pisemną odpowiedź, że 14.000 zł zostało wydatkowane 

po sklepie rowerowym.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Starostę,  aby  ustosunkował  się  

do wypowiedzi radnego J. Kusego na piśmie.  

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny J. Matyja.

Radny J. Matyja stwierdził, iż osobiście wizytował te pomieszczenia. Pan Leks 

osobiście montował drabinki i ławki pochylne w pomieszczeniu, które jest adoptowane 

do  rehabilitacji  dzieci  z  wadami  postawami.  Radny  stwierdził,  iż  środki  finansowe 

zostały wykorzystane, zaś radni zostali wprowadzeni w błąd poprzednią sugestią radnego 

Kusego. Radny J. Matyja zobaczył – jak stwierdził – pomieszczenie i jest ono należycie 

przystosowane.  Otwarcie  pomieszczenia nastąpiło w marcu.  Miasto Racibórz również 

partycypowało w kosztach. Można byłoby poprosić o kosztorys robót do proponowanej 

kwoty. 

Radny J. Kusy przypomniał, iż na II sesji Rady osobiście zapytał się o sklep.  

W tym przypadku zaś w błąd wprowadziły go nieprecyzyjny zapis zawarty w materiale. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podzielił  pogląd  radnego  J.  Kusego.  

Poprosił  Starostę,  aby  na  przyszłość  w  przygotowywanych  materiałach  dokonywano 

precyzyjnych zapisów. 

Starosta  stwierdził,  że  jest  to  wina Starostwa,  stąd  też przeprosił  za zaistniałą 

pomyłkę.  Powiedział,  że odpowiedź radnemu J. Kusemu zostanie udzielona w formie 

pisemnej. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  tekstu  jednolitego 

projektu uchwały. 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały wprowadzono dwie zmiany odnośnie 

środków  z  WFOŚiGW  na  dwie  szkoły.  Zmieniają  się  kwoty,  stąd  też  w  dwóch 

załącznikach zostanie dokonana korekta, tj. w załączniku Nr 2 i 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju.
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Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady,  Starosta  poprosił  Skarbnika  Powiatu  

o przedstawienie zmian. 

Skarbnik Powiatu E. Tapper wyjaśniła, że w zał. Nr 2 w dziale 801, rozdziale 

80120  w  wydatkach  majątkowych  będzie  kwota  1.017.017  zł.  Kwota  1.245.827  zł 

zmienia się na kwotę 1.017.017 zł. W rozdziale 80130 kwota 840.861 zł zmienia się  

na  kwotę  536.612  zł.  W sumie  budżet  po  stronie  wydatków  zmniejszy  się  o  kwotę 

533.059 zł, a po stronie przychodów również zmniejszy się o tę kwotę zał. Nr 7. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  tekstu  jednolitego  projektu 

uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Przewodniczący Komisji bądź radni 

pragną zabrać głos w ww. punkcie porządku obrad? 

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu.  

Ad.  11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Radę  Powiatu 

Raciborskiego  na  realizację  zadania  pn:  „Modernizacja  źródła  ciepła  i  instalacji  

wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół  

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3” .

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Starosta wyjaśnił, że kwoty, które ujęte są w planie wieloletnim są łącznie z dotacją 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanej wersji. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu.  
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 Ad.  12  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Radę  Powiatu  

Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej  

w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Stefana  

Wyszyńskiego 3” 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik 

nr 14 do protokołu.  

Ad.  13  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  

pn.:  ”Wykonanie  boiska  o  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  w  Zespole  Szkół  

Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu  przy  ul.  Kardynała  Wyszyńskiego  3”  oraz  

zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”. 

Starosta poinformował, iż będzie wnioskował o wycofanie ww. projektu uchwały. 

Od  kilku  miesięcy  Starostwo  Powiatowe  szuka  możliwości  dotyczącej  modernizacji 

boisk  szkolnych.  Istnieje  możliwość  finansowania  boisk  o  powierzchni  

nie  mniejszej  jak  30  m  na  60  do  70  %  z  Funduszu  Ministra  Sportu  oraz  PZU. 

Dofinansowanie to nie może być większe kwotowo jak 320.000 zł. Wszystkie samorządy 

wzięły zaprojektowanie  boisk,  licząc,  iż  powinno zmieścić  się  w kwocie  500.000 zł. 

Starostwo  Powiatowe  przygotowało  dokumentację  na  boisko  przy  LO  Nr  2,  kwota 

wyniosła 800.000 zł. Ww. kwestię porównano z innymi samorządami. Okazało się, iż 

żaden samorząd nie może zejść poniżej tej kwoty. W związku z powyższym Starostwo 

Powiatowe  zaczęło  szukać  oszczędności  i  kwota  zmniejszyła  się  do  600.000  zł. 

Zastanawiano się, czy nie należałoby stworzyć z Gminą Racibórz jednego wspólnego 

boiska dla Raciborza. Starostwo Powiatowe musiałoby zerwać nawierzchnię asfaltową 

przy LO Nr 2, wykorygować to, zrobić podbudowę i wyłożyć znaczną ilość środków. 

Kwota w wysokości 140.000 zł, którą zabezpieczono, z pewnością okazałaby się za mała. 

W związku z powyższym pojawiła się propozycja Zarządu Powiatu, aby nie podejmować 

uchwały. Środki w wysokości 140.000 zł zostały przyjęte w dniu dzisiejszym do budżetu 

i ewentualnie Starostwo dofinansowałoby wspólnie z miastem jedne boisko. Boisko to 
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znajdowałoby  się  na  OSIR  na  bocznej  płycie.  Bliski  dostęp  do  boiska  miałyby  

3  szkoły,  tj.  ZSOMS,  ZSM i  ZSE.  Drugim miejscem,  gdzie  mogłoby znajdować  się 

boisko  byłaby  Szkoła  Nr  15  od  strony  PWSZ.  Z  boiska  mogłyby  korzystać  przede 

wszystkim dzieci znajdujące się na tymże osiedlu. Jeżeli radni by wyrazili zgodę, aby 

Starostwo  Powiatowe  podjęło  rozmowy z  Prezydentem Miasta  w  kwestii  lokalizacji 

boiska,  to  w  dalszej  kolejności  zostałby  przygotowany  stosowny  projekt  uchwały  

w sprawie przekazania pomocy miastu Racibórz na wspólną realizację boiska z kwoty 

140.000 zł, która została zapisana w budżecie powiatu na ww. cel. Boisko miałoby służyć 

nie miastu ale również młodzieży szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu. Miasto 

Racibórz uważa, iż boisko powinno znajdować się na OSIR. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  odczytał  osoby,  które  zamierzały  zabrać  głos  

w ww. punkcie porządku obrad: M. Klimanek, H. Panek i K. Ciszek.

Radny M. Klimanek zapytał Starostę i Zarząd Powiatu, jaka większa impreza  

w ostatnich latach została zorganizowana na OSIR?

Radny H. Panek stwierdził, że w momencie zatwierdzania porządku obrad sesji 

Rady,  Zarząd  Powiatu  ma  prawo  wycofać  projekt  uchwały,  lecz  tego  nie  uczynił.  

W  chwili  obecnej  radni  znajdują  się  w  nietypowej  sytuacji,  gdyż  projekt  uchwały 

znajduje się w porządku obrad sesji i radni mogą jedynie głosować przeciw projektowi 

uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,  że projekt  uchwały można wycofać  

w każdej chwili i regulamin działalności Rady nie określa kiedy można wycofać projekt 

uchwały. 

Radny K. Ciszek powiedział, że zachowałby trawiaste boiska, gdyż są one tanie 

w utrzymaniu i spełniają swoją  rolę. Przypomniał, iż na jednej z Komisji mówiono, że 

jeden rowerzysta może zniszczyć całą inwestycję.

Wicestarosta stwierdził, iż planowane do budowy boisko będzie miało sztuczną 

trawę. Na tym boisku można grać tylko w piłkę nożną. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  o  zachowanie  spokoju.  Powiedział,  że 

ZSOMS w statucie nie ma  klasy sportowej o profilu piłka nożna. Stwierdził, że Zarząd 

Powiatu  ma  prawo  wycofać  uchwałę,  lecz  wątpliwości  jego  budzi  sama  propozycja 

Starosty.  Stwierdził,  iż  ten  ostatni  przed  zgłoszeniem propozycji  powinien  zasięgnąć 

opinii Rady w powyższym temacie.

Starosta odniósł się do uwagi radnego H. Panka. Powiedział, że Zarząd Powiatu 

nie  wycofał  projektu  uchwały,  gdyż  chciał,  aby  była  ona  przedmiotem  dyskusji.  

Radni mogą podjąć uchwałę i zmniejszyć koszty inwestycji, złożyć wniosek i Starostwo 
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Powiatowe może otrzymać wnioski, zostanie zrobiony przetarg i kwota może wynieść  

nie  460.000  zł  ale  660.000  zł  i  potem  trzeba  byłoby  jeszcze  dołożyć  200.000  zł.  

Taka sytuacja mogłaby pojawić się. Są trzy opcje robienia boiska: Starostwo Powiatowe 

będzie  robiło  go  samo,  albo  razem z  miastem,  albo  nie  będzie  go  robiło  w ogóle.  

Powołał się przy tym na opinię Prezydenta Miasta, który twierdzi, że boisko powinno być 

na OSIR z uwagi na to, iż ośrodek ten jest dozorowany. Ponadto w pobliskim Zespole 

Szkół Mechanicznych prowadzone są klasy piłkarskie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  konkretnie  wycofuje  ww.  projekt 

uchwały z dzisiejszej sesji Rady?

Starosta  nie  chciał,  aby Zarząd Powiatu sam decydował  o wycofaniu projektu 

uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  kolejne  osoby,  które  zgłosiły  się  

do dyskusji: G. Utracki, P. Olender oraz zamknął dyskusję w tym temacie. 

Radny  G.  Utracki  zabrał  głos  w  imieniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  która 

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  pod  warunkiem,  że  nie  zostanie  zerwana 

nawierzchnia  asfaltowa.  Uzyskano  wówczas  informację,  iż  może  to  zostać  na  tej 

nawierzchni. W chwili obecnej okazuje się, że trzeba zerwać nawierzchnię asfaltową.  

W imieniu Komisji  Budżetu i  Finansów wnioskował o wycofanie ww. uchwały i  nie 

budowanie tam boiska. W dniu dzisiejszym kwestia dotycząca zasadności budowy boiska 

nie zostanie rozstrzygnięta, gdyż jest za mało informacji. 

Starosta dodał, że piątek jest ostatnim dniem składania wniosków. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  że  ZSM  z  pewnością  wykorzystałby  boisko  

na OSIR na swoich zajęciach wychowania fizycznego, tym bardziej, że jest tam klasa  

o profilu piłkarskim. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  w  kwestii  boiska  powinna  być 

decyzja całej Rady, która powinna zgłosić ewentualne uwagi w tej sprawie, natomiast – 

jego  zdaniem –  a  Zarząd  Powiatu  zawłaszczył  sobie  prawo  do  podejmowania  takiej 

decyzji.  

Radny  P.  Olender  stwierdził,  że  z  tego  co  orientuje  się,  to  projekt  będzie 

dofinansowany pod warunkiem, że boisko będzie dostępne cały czas. Pojęcie pilnowania 

może ograniczać się tylko do tego, aby nikt nie wjechał albo wszedł w nieodpowiednich 

butach. Odnośnie klas piłkarskich powiedział, że nie został zrobiony nabór do klas, gdyż 

klub zerwał umowę ze szkołą. OSIR byłby najlepszym miejscem na stworzenie boiska. 

Boisko  to  będzie  wykorzystane  na  okrągło.  Pomysł  na  stworzenie  jednego 

profesjonalnego boisko do piłki nożnej nie jest złe. Z tego co wie, to dozór na OSIR 
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byłby  najlepszy.  Piłkarskich  klas  nie  ma,  lecz  boisko  byłoby  wykorzystane.  

Nie wyobrażał sobie, aby duże boisko budował tylko powiat.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  otworzył  dalszą  listę  mówców.  Do  dyskusji  

zgłosił  się: M. Klimanek.

Radny  M.  Klimanek  stwierdził,  iż  radni  nie  mogą  pracować  pod  pręgierzem 

czasu.  Radny jest  przeciwny boiskowi szkolnemu.  Uznał  ponadto,  że płyta  tak droga 

(chodzi o boisko ze sztuczną trawą ) musi być regenerowana, pielęgnowana i utrzymanie 

tego obiektu nie będzie łatwe i tanie. Zapytał, gdzie miasto organizuje swoje imprezy 

kulturalne czy inne? Przypomniał, iż kilka lat wstecz odbył się mecz piłki nożnej: lekarze 

kontra księża. Impreza zrodziła się w dzielnicy Studzienna. Impreza była bardzo wielka, 

nie  było  możliwości  zaparkowania  samochodu.  Po  paru  latach  impreza  została 

przeniesiona na OSIR i odbyła się tylko jeden raz. Nawet próbowano zmienić formułę 

imprezy:  księża  kontra  policjanci.  Jeżeli  planuje  się  zrobić  boisko  piłkarskie,  to 

należałoby to zrobić w klubie piłkarskim, który wykazuje osiągnięcia. Radny zaprosił  

do  Studziennej,  gdzie  na  boisku  jest  dozorca,  piłkarze  są  zadowoleni,  przyjeżdżają 

trenerzy. 

Radny G. Utracki stwierdził,  iż dobrą lokalizacją w tej sytuacji  byłaby Gmina 

Krzyżanowice,  bo  w  tym  sezonie  będą  3  kluby w  klasie  okręgowej:  w  Tworkowie, 

Krzyżanowicach i Chałupkach. 

Przewodniczący Rady Powiatu zauważył, iż sprawa nie dotyczy lokalizacji ale  

samej  zasady  zgłaszania  propozycji  przez  Starostę.  Co  więcej  –  jak  stwierdził  –  

za wnioskiem Starosty idzie zobowiązanie finansowe. Na zobowiązanie finansowe zaś 

powinna być akceptacja Rady. 

Starosta stwierdził, że przed chwilą radni przegłosowali uchwałę budżetową. 

Przewodniczący Rady Powiatu  powiedział,  że  w uchwale  nie  zostało  wpisane 

żadne konkretne boisko.

Starosta  stwierdził,  iż  jest  kwota  140.000  zł  na  boisko.  Przyznał  rację 

Przewodniczącemu  Rady,  iż  nie  zostało  wpisane  konkretne  boisko,  gdyż  zgłaszana 

obecnie propozycja zmienia uchwałę budżetową. Jego zdaniem jednak, nie można mieć 

pretensji  do Starosty,  czy tez całego Zarządu, że ww. kwestię  zgłasza się w ostatniej 

chwili, bo termin złożenia wniosku jest do końca marca, lecz Zarząd Powiatu pragnie 

podjąć jak najlepszą decyzję. Zarząd Powiatu uznał, że boisko byłoby potrzebne i można 

zrobić to z miastem Racibórz. Przeprosił, że dyskusja w tej kwestii przeniosła się na sesję 

Rady, gdyż nie było innej żadnej możliwości. Złożył formalny wniosek Zarządu Powiatu 

odnośnie  wycofania  projektu  uchwały,  równocześnie  miałby  mieć  przyzwolenie  
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od radnych i  przekazać  Prezydentowi,  że  Rada Powiatu  nie  wyklucza  dofinansowania 

budowy wspólnego boiska, ponieważ jest to długi proces. Nie ma pewności czy otrzyma 

dofinansowanie, a jeżeli otrzyma musi zostać przygotowana kolejna uchwała Rady, żeby 

środki wziąć z tego boiska i przeznaczyć na dofinansowanie gminy. Poprosił o wpisanie 

do  protokołu,  że  Rada  Powiatu  przez  aklamację  przyjęła  i  dopuszcza  możliwość 

dofinansowania wspólnej realizacji boiska kwotą nie większą niż 140.000 zł. 

Radny R. Winiarski poprosił o 15 – minutą przerwę, w celu uzgodnienia z Klubem 

ww. kwestii. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  zarządził  10  –  minutową  przerwę.  Po  przerwie 

wznowił obrady sesji. 

W  imieniu  Zarządu  Powiatu  głos  zabrał  Starosta.  Stwierdził,  że  w  związku  

z  wątpliwościami  prawnymi,  Zarząd  Powiatu  zwraca  się  z  prośbą  o  negatywne 

przegłosowanie projektu uchwały. Ponadto poprosił o zanotowanie w protokole, iż Rada 

Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu do rozmów z Urzędem Miastem Racibórz w sprawie 

wspólnej realizacji boiska o nawierzchni trawiastej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Raciborzu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu. 

Uchwała nie została przyjęta – 23 radnych głosowało przeciw. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  powtórzenie  wniosku  formalnego 

zgłoszonego przez Starostę. 

Starosta powtórzył wniosek następującej treści: „Rada Powiatu upoważnia Zarząd 

do  podjęcia  rozmów  z  Urzędem Miasta  Racibórz  w  celu  wspólnej  realizacji  boiska  

o nawierzchni trawiastej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu”.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż ww. wniosek zostanie przegłosowany 

w punkcie 22.  

 

Ad.  14  Podjecie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

dotyczącej  zatwierdzenia  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  Szpitala  Miejskiego  

w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów. 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  M.  Klimanek  odczytał 

następujące punkty znajdujące się w ww. projekcie uchwały: 
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 pkt  3  -  dokonanie  zmian  w  układzie  funkcjonalnym  pomieszczeń  rehabilitacji  

na  II  piętrze  bloku  diagnostyczno –  zabiegowego „1B”.  Przewodniczący Komisji 

zapytał, co zostało przewidziane ww. pomieszczeniach? 

 pkt  4  –  przewidziano  8  stanowisk  garażowych  dla  samochodów  pogotowia 

ratunkowego.  Przewodniczący  Komisji  zapytał,  w  których  miejscach  zostało  

one przewidziane?

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Starostę  o  ustosunkowanie  się  

do wypowiedzi przedmówcy.  

Starosta wyjaśnił, że w pierwotnym projekcie budowy szpitala był przewidziany 

Oddział Rehabilitacji. Oddział Rehabilitacji nie był realizowany i nie ma go w planie, 

część  pomieszczeń  tego  oddziału  została  zaadaptowana  na  potrzeby  Oddziału 

Ginekologii i Położnictwa. 

Następnie  Starosta  powiedział,  że  nikt  nie  przewidywał  karetek  o  dużych 

gabarytach, które są w chwili  obecnej,  a zaprojektowane i wykonane garaże obecnie  

są takie, że duże karetki „R” stoją na podwórzu pod estakadą, gdyż nie mieszczą się  

w garażach. Zostało uwzględnione wykonanie pod estakadą garaży dla dużych karetek. 

Radny M.  Klimanek  uznał,  że  pomieszczenia  dla  rehabilitacji  jest  to  odcinek 

między anestezją a salą cięć cesarskich.  

Starosta  wyjaśnił,  że  są  to  pomieszczenia,  gdzie  obecnie  ginekologia  

ma  pomieszczenia  od  korytarza  w  prawo,  łącznie  z  częścią  niewykończoną  

i  anestezjologią.  Wszystkie  te  pomieszczenia  były  przewidziane  na  Oddział 

Rehabilitacyjny. 

Radny M. Klimanek stwierdził, że ginekologia nie ma żadnych pomieszczeń.

Z wypowiedzią przedmówcy nie zgodził się Starosta. 

Radny  M.  Klimanek  zapytał,  czy  rehabilitacja  dalej  jest  w  planie,  

w dotychczasowych pomieszczeniach?    

Starosta odpowiedział, że w chwili obecnej rehabilitacja w tych pomieszczeniach 

nie  mieściłaby  się.  Jeżeli  będzie  rozsądna  propozycja  ze  strony  szpitala,  a  zostanie 

zaakceptowana przez Wojewodę, będzie można pomieszczenia na coś przeznaczyć, gdyż 

w  chwili  obecnej  nie  można  wydać  żadnych  pieniędzy,  dopóki  Wojewoda  

nie  zaakceptuje  nowej  funkcji  dla  tych  pomieszczeń.  Z  ww.  rzeczą  trzeba  będzie 

poczekać do czasu budowy bloku operacyjnego,  bo dopóki nie ma bloku, nie można 

mówić o jakimkolwiek inwestowaniu, gdyż część pomieszczeń zajmuje w chwili obecnej 

anestezjologia.  
16



Radny J. Kusy stwierdził, że skoro dwie karetki są duże, to czy nie należałoby 

dobudować dwóch dużych garaży, a nie 8 garaży. 

Starosta  odpowiedział,  że  szpital  dysponuje  8  karetkami  (większe  i  małe)  

i z czasem małe karetki będą wymieniane na większe karetki. Jeżeli można to wpisać  

w koszty i Wojewoda uwzględni ww. zmiany, to będzie to już uwzględnione. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały? 

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

przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Ad. 15 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. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi 

i 0 głosami przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Ad.  16  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  IV/46/2007  Rady  Powiatu  

Raciborskiego  z  dnia  30  stycznia  2007r.  dotyczącej  powołania  Rady  Społecznej  

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi 

i 0 głosami przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

17



Ad.  17  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  w roku 2007. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu.  

Ad.  18 Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku  

złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad.  19 Podjęcie uchwały  w sprawie  powiadomienia Skarbnika Powiatu  o obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  pragnie  zabrać  głos  

w ww. punkcie porządku obrad?
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Zgłosili się następujący radni: Z. Barto, H. Panek i K. Ciszek, W. Gumieniak  

i M. Kurpis. 

Radny  Z.  Barto  ze  zdziwieniem  przyjął  informację,  iż  posiedzenia  Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz  Bezpieczeństwa  odbywają  się  w  godzinach  pracy  czyli  przed  godz.  15.00,  

w  przeciwieństwie  do  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji.  W  związku  

z powyższym osobiście jest pozbawiony możliwości brania udziału w Komisji Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, gdyż nie może opuścić swojego miejsca pracy. Radny uważał, iż 

sesje  czy  posiedzenia  Komisji  nie  powinny  odbywać  się  w  czasie  zatrudnienia 

podstawowego tylko w innym terminie. Radny poprosił o wyjaśnienie, czy ww. Komisja 

będzie mogła odbywa się po godzinach pracy.

Radny  H.  Panek  przypomniał,  iż  w  ubiegłym  roku  w  obecności  Dyrektora 

Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  Dyrektora  Sanepidu  i  innych  osób  dyskutowano  

nt. ptasiej grypy. W chwili obecnej mówi się nt. sepsy. W woj. opolskim zmarło 12 osób 

na sepsę.  Radny,  w obawie przed sepsą – jak stwierdził  – nie  pozwala nawet  swoim 

własnym dzieciom spotykać się z innymi osobami. W związku z powyższym zapytał, czy 

w Powiecie Raciborskim poczyniono działania w kierunku doinformowania nauczycieli, 

dzieci w szkołach lub w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu na wypadek 

wystąpienia  sepsy?  Radny  uważał,  iż  w  placówkach  żywienia  należałoby  zrobić 

specjalny nadzór.  Ponadto  zdziwił  się,  iż  firma cateringowa w Szpitalu  Rejonowym  

w  Raciborzu  nie  ma  zezwolenia  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  na  prowadzenie 

działalności  żywieniowej,  a  zdaniem  jego  warunki  te  powinny  być  sprawdzane  

w momencie podpisywania umów czy specyfikacji przetargowej. Zapytał również, jak 

przygotowany  jest  SP ZOZ  Szpital  Rejonowy  im  dr  Józefa  Rostka  w  Raciborzu   

do szczepień czy przyjęcia chorych na sepsę? 

Radny  K.  Ciszek  w  imieniu  mieszkańców  Raciborza  zapytał,  czy  budynek 

przeznaczony  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Raciborzu  przy  ul.  Bosackiej  

jest  jej  własnością,  a  jeżeli  tak,  to,  zwrócił  się  z  prośbą  o  jego  zabezpieczenie  

i  ogrodzenie  ze  względu  na  znaczne  śmieci  (szkła,  odpady budowlane,  brak  okien,  

a z resztek okien zwisają kawałki szyb) pojawiające się przy budynku. 

Radny W.  Gumieniak  przypomniał,  iż  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów został 

zgłoszony wniosek  odnośnie  zatrudnienia  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

psychologa.  PCPR  jest  wielką  jednostką,  w  której  opieką  objęte  są  rodziny,  gdzie 
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przebywają  dzieci  z  różnych  środowisk,  a  pojawiają  się  sygnały  od  nauczycieli,  że 

niezbędna jest taka pomoc. Radny stwierdził, iż konieczna jest pomoc psychologiczna  

w tych rodzinach. W związku z powyższym zapytał, czy psycholog został zatrudniony? 

Radny  M.  Kurpis  poinformował,  iż  w  dni  07.03.br.  odbyło  się  seminarium 

związane z wadami postawy. W seminarium udział brało wielu nauczycieli wychowania 

fizycznego  oraz  przedstawiciele  ościennych  gmin.  Jednym  z  głównych  inicjatorów 

seminarium był MOS. Na seminarium zostały podjęte tezy oraz poprosił, aby dać zielone 

światło do realizacji tez i wnioskował o rozważenie możliwości współpracy z ZOZ – em 

lub  zatrudnienie  w MOS –  ie  lekarza  rehabilitanta  lub  lekarza  ortopedy na  potrzeby 

diagnozy  wad  postawy.  Radny  stwierdził,  iż  należałoby  kilka  słów  o  ww.  kwestii 

powiedzieć na Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji.  Przypomniał,  iż  tydzień 

temu ukazało się  NSA w sprawie wynagradzania nauczycieli  za egzaminy maturalne, 

które jednoznacznie mówi, iż przysługuje nauczycielom wynagrodzenie w określonych 

przypadkach.  W  związku  z  powyższym  zapytał,  czy  skala  problemów  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych  jest  duża  i  czy z  tego  tytułu  będzie  skutek  finansowy budżecie 

powiatu na rok 2007?

Radny J. Matyja wnioskował o podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia 

przejścia  dla  pieszych  w  miejscowości  Markowice  przy  skrzyżowaniu  dróg   

ul. Gliwickiej – Powstańców Śl. – Arki Bożka i Olimpijczyka. Przygotowanie objazdu 

nie zostało dobrze rozwiązane, gdyż krzyżują się cztery ścieżki drogowe i na żadnej  

z  nich  nie  ma  oznakowania  dla  pieszych.  W związku  z  powyższym  poprosił,  aby  

ww.  wniosek  został  skierowany  do  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu,  jako  radny,  zapytał,  na  jakim  etapie  

są prowadzone negocjacje lub ewentualne działania, zmierzające do odbudowy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu?  

Ad. 21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  stwierdził,  iż  zapytanie  radnego  Z.  Barto  zostało  skierowane  

do  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspieranie Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, stąd też nie ustosunkuje się 

do niego.
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Odnośnie  sepsy  powiedział,  iż  zostanie  wystosowane  pismo  do  Sanepidu  

i  do  Dyrektora  Szpitala  ds.  medycznych  z  prośbą  o  przedstawienie  ww.  informacji  

na następnej sesji oraz zostanie przygotowana pisemna informacja dla radnych. 

Radny H. Panek dopowiedział, iż chodziło mu głównie o zwrócenie uwagi na ten 

problem w szkołach. 

Starosta  stwierdził,  że  dobrze  byłoby  aby  radni  mieli  wiedzę,  jakie  kroki 

podejmuje Sanepid w powyższym temacie.    

W  uzupełnieniu  do  wypowiedzi  przedmówcy  Wiceprzewodniczący  Rady 

Powiatu  A.  Plura powiedział,  że  Sanepid  przeprowadził  akcję  w szkołach,  skierował 

komplet  materiałów  informacyjnych  do  dyrektorów  szkół  z  prośbą  o  wykorzystanie 

otrzymanej informacji na lekcjach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami.

Odnośnie  nieruchomości  przy  ul.  Bosackiej  Starosta  powiedział,  że  jest  to 

nieruchomość  Skarbu  Państwa  w  Zarządzie  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  

w  Katowicach.  Pieczę  nad  dozorowaniem  i  pilnowaniem  obiektu  zostało  zlecone 

Komendowi  Powiatowemu  w  Raciborzu  przez  Komendanta  Wojewódzkiego.  

KPP w  Raciborzu  powinna  pilnować  swoje  obiekty.  W powyższej  sprawie  zostanie 

wystosowane pismo do KPP w Raciborzu odnośnie dozorowania obiektu. 

Starosta poinformował radnego W. Gumieniaka, iż został zatrudniony psycholog 

w PCPR. 

Zobowiązał się rozeznać, czy istnieje możliwość uzyskania kontraktu w NFZ  

na lekarza rehabilitanta w MOS - ie. 

Odnośnie  wynagradzania  nauczycieli  za  matury  powiedział,  że  Starostwo 

Powiatowe  jest  na  etapie  opracowania  sprawozdania,  jaka  jest  skala  tego  zjawiska  

w całym powiecie. W przypadku uzyskania ww. informacji, zostanie ona przedstawiona 

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Ponadto  Starostwo  Powiatowe  wystąpi  z  pismem  o  wyznaczenie  przejścia  

dla  pieszych  w  miejscowości  Markowice  u  skrzyżowania  dróg   ul.  Gliwickiej  – 

Powstańców Śl. – Arki Bożka i Olimpijczyka. Ponadto polecił dyrektorowi PZD, aby 

zajął się ww. kwestią.

Starosta  odniósł  się również do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu 

odnośnie  Zamku  Piastowskiego.  Przekazał,  że  Starostwo  Powiatowe  będzie  sięgało  

po środki finansowe z instrumentu norweskiego jak również będą czynione starania, aby 

inwestycja była sfinansowana ze środków europejskich ZPORR (czyli ze środków bez 

konkursowych).  Ważne  jest  jak  samorządy  Powiatu  Raciborskiego  ustosunkują  się.  

Jeżeli wszystkie samorządy będą popierały inwestycję, to przedsięwzięcie te może zostać 
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przyjęte przez cały subregion jako przedsięwzięcie do sfinansowania poza konkursem.  

W chwili obecnej Starostwo jest na etapie sprawdzania dokumentacji na I etap i zostanie 

złożony  ponowny  wniosek  do  instrumentu  norweskiego.  Termin  składania  wniosku  

na  I  etap przypada  na  16.04.br.,  natomiast  do  Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego składane są poszerzone (na pozostałe dwa etapy), jak również 

podejmowane są rozmowy z miastem Racibórz odnośnie tych rzeczy, które miasto miało 

w swoich planach.  Radni  będą informowani na sesjach,  Komisjach odnośnie  nowych 

informacji w tej sprawie. 

Ad. 22 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu. 

Przewodnicząca Komisji  Uchwał  i  Wniosków K.  Mandrysz odczytała  wnioski 

zgłoszone na sesji Rady:

 Wnioskuje  się  o  upoważnienie  Zarządu  Powiatu  do  rozmów z  Gminą  Racibórz  

w celu  wspólnej  realizacji  boiska  sportowego  o  sztucznej  nawierzchni  na  terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej w Raciborzu.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku.

Wniosek  został  przyjęty  18  głosami  za,  5  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi.  

 radnego J. Matyji:

O wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscowości Markowice u skrzyżowania 

dróg   ul.  Gliwickiej  –  Powstańców Śl.  –  Arki  Bożka  i  Olimpijczyka.  Wniosek  

jest  skierowany  do  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  wniosek  powinien  być  kierowany  

do  Zarządu Powiatu  oraz  poprosił  o  jego przeredagowanie,  tj.  cyt:  „podjęcie  działań 

zmierzających do …”

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  ponownie  odczytała  wniosek 

„Wnioskuje się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia 
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przejścia dla pieszych w miejscowości Markowice u skrzyżowania dróg  ul. Gliwickiej – 

Powstańców Śl. – Arki Bożka i Olimpijczyka”. 

Ww. wniosek został przyjęty 23 głosami za.

 NSA wydało  orzeczenie  w sprawie  dodatkowego  wynagradzania  dla  nauczycieli  

za pracę w komisjach maturalnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  w  tej  kwestii  została  udzielona 

odpowiedź  Starosty.  Wicestarosta  dodał,  że  zostanie  przygotowana  informacja  

na komisjach. 

 radnego M. Kurpisa: 

Wnioskuje  się  do  Zarządu  Powiatu  o  wsparcie  możliwości  realizacji  wniosków 

przyjętych  w  dniu  07.03.2007  r.  na  seminarium wad  postawy dotyczący  rozważenia 

zatrudnienia w MOS – ie lekarza o specjalności ortopeda lub rehabilitacji medycznej. 

Starosta stwierdził, iż radni nie znają wszystkich wniosków, które zostały przyjęte  

na seminarium. 

Radny  G.  Utracki  zapytał  wnioskodawcę,  komu  lekarz  miałby  służyć  oraz  kogo 

miałby obsługiwać?

Radny  M.  Kurpis  wyjaśnił,  że  MOS  jako  jednostka  powiatu  nie  wyręcza  zadań 

własnych gminy, lecz jest idealną formą, która może wspinać pewne rzeczy. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  kolejne  osoby,  które  zgłosiły  się  

do dalszej dyskusji: Starosta, G. Utracki i Wicestarosta.

Starosta  powiedział,  że  jeżeli  wystąpić  o  kontrakt,  to  MOS musiałby być  NZOZ  

albo  PZOZ,  lecz  Zarząd  Powiatu  będzie  szukał  przez  szpital,  PZOZ.  Ponownie 

powiedział, że MOS nie może wystąpić o kontrakt. 

Radny  M.  Kurpis  powiedział,  że  głównie  chodziło  o  rozważenie  możliwości 

współdziałania, jeżeli chodzi o działania w kierunku niwelowania wad postawy, lekarza 

ortopedy albo rehabilitacji medycznej. 

Radny G. Utracki poparł tezę i ideę zatrudnienia lekarza. Zapytał, w jaki sposób będą 

korzystały dzieci w Rudach, Pietrowicach, Chałupkach, jaka będzie dostępność, gdyż  

jest to problem ważny dla całego powiatu, ale rozwiąże problem dla dzieci miejskich? 

Dostępność dzieci z gmin Powiatu Raciborskiego będzie mała. Jeżeli placówka miałaby 

powstać, to na zasadzie takiej, że lekarz będzie dojeżdżał w uzgodnionych terminach  
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do  gmin  Powiatu  Raciborskiego,  gdyż  żadna  osoba  z  Rud  czy  Kuźni  Raciborskiej  

nie dojedzie do Raciborza. 

Wicestarosta  zaproponował,  aby  na  właściwej  Komisji  Resortowej  ww.  temat 

wnioskodawca  przedstawił  i  komisja  ta  może  zająć  stanowisko  i  do  tematu  podejść 

rzeczowo. 

Radny M. Kurpis zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. 

Ad. 23 Wolne wnioski i informacje. 

Radny M. Klimanek wnioskował do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zobligowanie 

policji  czy  właściciela  drogi  w  kwestii  zainteresowania  się  wzmożonym  ruchem 

samochodów ciężarowych przez most w Bierkowicach, którego nośność jest do 12 ton.

Radny G. Utracki popierał wniosek przedmówcy. Droga oraz most będzie wymagał 

remontu generalnego, gdy nie będzie już objazdu. 

Radny Ł. Kocur stwierdził, że nie był zamknięty most w Raciborzu to policja miała 

większy wgląd na samochody przejeżdżające przez most, a jak został zamknięty most to 

policja nie dokonuje kontroli. 

Radny  J.  Matyja  powiedział,  że  mieszkańcy  dzielnicy  Płonia  chcieliby  poznać 

swojego dzielnicowego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnych  o  zachowanie  spokoju. 

Poinformował,  iż  zgodnie  z  art.  56  ust.  2a  ustawy o  zmianie  ustawy  o  ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści 

tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko  Narodowi  Polskiemu  organem  właściwym  do  dokonania  czynności  

tj. powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest wojewoda. 

Poinformował  również,  iż  oświadczenia  majątkowe  należy  złożyć  w  Biurze  Rady 

Powiatu  w  terminie  do  30  kwietnia  2007  r.  Zaprosił  na  Międzynarodowe  Targi 

Turystyczne Silesia Tour Glob – SPODEK Katowice – 30 marzec – 01 kwiecień 2007 r. – 

informacja o ww. targach znajduje się w Biurze Rady. 

Kolejna  sesja  Rady  odbędzie  się  dnia  24.04.2007  r.  o  godz.  15:00.  Zgodnie  

z przyjętym planem pracy Rady Powiatu tematem sesji będzie: 

1. Wykonanie   budżetu   Powiatu   Raciborskiego   za   2006r.    oraz   udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił  wszystkich radnych po sesji  Rady do biura 

Przewodniczącego. 

Ad. 24 Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17.40. 

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jolanta Długosz                               Norbert Mika
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)

1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości.

3. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR.0714 – 11 / 07 z dnia 27.03.2007 r.

4. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(28.02.2007 – 16.03.2007).

5. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (16.03.2007  – 

28.03.2007) – uzupełnienie do informacji za okres 28.02.2007 – 15.03.2007.

6. Materiał  dotyczący  polityki  inwestycyjnej  Powiatu  Raciborskiego  –  plany 

inwestycyjne.

7. Uchwała Nr VI / 65 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Szkoły 

Policealnej  Nr  3  dla  Dorosłych  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 z dnia 28 marca 2007 r. 

8. Nowa wersja załącznika do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu  Raciborskiego  na  2007  r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

9. Uchwała Nr VI / 66 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.  dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego 1 z dnia 28 marca 2007 r. 

10. Uchwała Nr VI / 67 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. w związku z przystąpieniem Powiatu 

Raciborskiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – 

program szkoleń  w  gminach  i  powiatach  Subregionu  Zachodniego  Województwa 

Śląskiego” z dnia 28 marca 2007 r.

11. Uchwała Nr VI / 68 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. z dnia 28 marca 2007 r.

12. Uchwała Nr VI / 69 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. z dnia 28 marca 2007 r.

13. Uchwała  Nr  VI  /  70  /  2007 Rady Powiatu  Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn: „Modernizacja 

źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją 

budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3”  

z dnia 28 marca 2007 r.
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14. Uchwała  Nr  VI  /  71  /  2007 Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja 

wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  

w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3” z dnia 28 marca 2007 r.

15. Uchwała Nr VI / 72 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2007 r.  

w sprawie  zmiany uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zatwierdzenia 

programu  funkcjonalno  –  użytkowego  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu  

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.

16. Uchwała Nr VI / 73 / 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 28 marca 2007 r. 

17. Uchwała Nr VI / 74 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

nr  IV/46/2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  30 stycznia  2007r.  dotyczącej 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 28 marca 2007 r. 

18. Uchwała Nr VI / 75 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  

tych zadań  w roku 2007 z dnia 28 marca 2007 r. 

19. Uchwała Nr VI / 76 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiadomienia 

Sekretarza  Powiatu  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  z  dnia  28 

marca 2007 r. 

20. Uchwała Nr VI / 77 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiadomienia 

Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego z dnia 28 marca 

2007 r. 
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