
PROTOKÓŁ  NR  VII / 07

z  VII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  24 kwietnia 2007r. godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 VII  /  78  /  2007  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  Budżetu 

Powiatu Raciborskiego za  2006 rok oraz udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego,

 VII / 79 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

 VII / 80 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

 VII / 81 / 2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami,

 VII  /  82  /  2007  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  dotyczącej  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 późniejszą zmianą. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

i wniosków Rady Powiatu. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  Budżetu 

Powiatu Raciborskiego za  2006 rok oraz udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego.

6. Podjecie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2007 r. 

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

na 2007 r. 
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8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

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  21 radnych, co stanowi 

quorum,  przy  którym  Rada  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 VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, 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? 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  pisma  Starosty  Raciborskiego  

Nr OR.0714 – 15 / 07 z dnia 2007 r. (załącznik nr 3) oraz Nr OR.0714 – 16 / 07 z dnia 

24.04.2007r. (załącznik nr 4).

Ponadto  poinformował,  iż  zwrócił  się  do  Dyrektora  PPSSE  w  Raciborzu  

oraz Ordynatora Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

z  prośbą  o  przedstawienie  w  trakcie  obrad  zabezpieczenia  Powiatu  Raciborskiego  

na  wypadek  wystąpienia  sepsy.  Do  Biura  Rady  wpłynęło  pismo  ordynatora  I.  Olszok, 

informujące,  iż  ze  względu  na  obowiązki  służbowe  nie  będzie  mogła  wziąć  udziału  

w  dzisiejszych  obradach.  Dodał,  iż  po  wystąpieniu  Dyrektora  PPSSE  powyższe  pismo 

zostanie odczytane. 
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni wnoszą  uwagi  do proponowanych zmian

w porządku obrad?

W  związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  porządku  obrad  

wraz  z  przedstawionymi  poprawkami.  Nowy  porządek  obrad  został  przyjęty  

jednogłośnie - 21 głosami za.  

Ad. 4 Wystąpienie Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu. 

D. Foryś  Dyrektor  Państwowej  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu powiedział,  iż  istnieje  duży problem związany  z  używanym nazewnictwem. 

Sepsa nie jest jednostką chorobową, czy też chorobą zakaźną. Nie jest to jednak zjawisko 

zupełnie nowym. Jej  leczenie jest  domeną lecznictwa zamkniętego,  w zakresie oddziałów 

intensywnej terapii.

Zjawisko  to  bezpośrednio  wiąże  się  z  występowaniem  inwazyjnych  chorób  – 

meningokokowej,  której  występowanie  w okresie  ostatnich  lat  nasiliła  się.  Na  przełomie 

dwóch  ostatnich  lat  wystąpił  wzrost  zachorowalności  na  chorobę  meningokokową 

inwazyjną.  Choroba ta  objawia  się  dwojako – przejawia  się  pod postacią  zapalenia  opon 

mózgowo  –  rdzeniowych  czy  też  jednocześnie  jako  posocznica  –  zespół  uogólnionej 

odpowiedzi zapalanej organizmu indukowane najczęściej, zakażeniem. Niepokojący jest fakt, 

że  choroba  ta  dotyczy  młodych  pacjentów.  W  przypadku  posocznicy,  źródła  zakażeń  

są  przeważnie  pozaszpitalne.  Sepsa,  jako  zespół  objawów  klinicznych  jest  głównie 

problemem osób hospitalizowanych, przede wszystkim pacjentów oddziałów chirurgicznych. 

Odpowiadając na zadane przez Przewodniczącego Rady Powiatu pytanie, czy PPSSE 

jest przygotowana na wypadek wystąpienia zachorowań. przypomniał, iż stacje sanitarno – 

epidemiologiczne zostały powołane w celu sprawowania nadzoru nad zdrowiem publicznym 

w tym. m.in.  wczesnej  i  późnej prewencji  chorób zakaźnych. Stacja podejmuje działania  

o charakterze nadzorowo – restrykcyjnym, oświatowo – zdrowotnym czy też promocyjnym. 

W związku z powyższym zjawisko wzmożenia zachorowalności jest pod obserwacją m.in. 

Krajowej  Rady  ds.  Epidemiologii.  Zapewnił,  iż  zjawisko  to  jest  ściśle  monitorowane. 

Sytuacja,  o  których  w  ostatnich  miesiącach  informują  media  to  przypadki  z  Powiatu 

Brzeskiego,  gdzie  doszło  do  zachorowania  kilkunastu  osób.  Był  to  jedyny  przypadek, 

zakwalifikowany  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  jako  przypadek  ogniska 

epidemiologicznego,  na  taką  skalę,  że  po  analizie  którego  zlecono  wykonanie  szczepień 

ochronnych.
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Dodał, że choroba meningokokowa na dzień dzisiejszy jest pod obserwacją nie tylko 

w Polsce, ale także w pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie  jest  ok.  750  tys.  przypadków sepsy.  Powiedział,  iż  do  sepsy  doprowadzić  może  

nie  tylko  zakażenie  meningokokowe,  ale  także  każdy  innych  drobnoustrój.  Problemem  

jest  klasyfikacja  danego  przypadku,  a  także  ujęcie  sepsy  w  międzynarodowej  klasyfikacji 

zgonów. 

W  kwestii  szczepień  powiedział,  iż  odnośnie  choroby  meningokokowej  istnieje 

możliwość zakupu szczepionki w aptece. W chwili obecnej jest to utrudnione i najszybciej 

można  zakupić  taką  szczepionkę  w  Czechach  za  kwotę  ok.  40  –  60  zł.  Uważał,  że 

szczepienie jest jak najbardziej zasadne. Dodał¸ iż leczenie jest niezmiernie drogie.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  na  salę  obrad  wszedł  radny  

M. Klimanek. Od tej pory w obradach było obecnych 22 radnych. 

Radny  H.  Panek  powiedział,  iż  był  autorem  wniosku  z  poprzedniej  sesji,  

odnośnie  przedstawienia  informacji  nt.  ewentualnej  epidemii  sepsy,  gdyż  były  obawy 

zachorowań  na  terenie  województwa  śląskiego.  Zapytał  na  jak  długo  zabezpieczają 

szczepienia,  gdyż  media  podają  znacznie  wyższe  ceny?  Odnośnie  zakupu  szczepionek  

w Czechach powiedział, iż wielu lekarzy twierdzi, że niewłaściwe jej przechowywanie może 

prowadzić do jej niezdatności do użytku. Zapytał, czy pojawienie się nowych mutacji stanowi 

duże zagrożenie dla ludzi?

Dyrektor PPSSE odpowiedział, iż oprócz przypadków osób o obniżonej odporności, 

zachorowalność  odnotowano  u  osób zdrowych,  są  to  przypadki  o  bardzo  gwałtownym 

przebiegu. 

Niestety zmienność czy też mutacja drobnoustrojów jest ich cechą. W chwili obecnej 

najgroźniejszy jest typ C.  

Powiedział  także,  iż  szczepionka  nie  daje  trwałej  odporności.  W  przypadku 

zaszczepienia  dziecka,  a  możliwości  zaszczepienia  występuje  już  od  2  miesiąca  życia, 

gwarantuje ochronę, w najbardziej niebezpiecznym okresie  (11 – 19 lat). 

W  kwestii  cen  szczepionek  nie  jest  osobą  kompetentną  do  udzielania  takich 

informacji. Są różne rodzaje szczepionek – działające jedno lub wielokierunkowo. Warunki 

przechowywania i transportu każdorazowo określa producent. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  za  udzielone  informacje.  Następnie 

odczytał pismo podpisane przez I.  Olszok. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.   
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Powitał  J.  Wziontka  Starostę  Raciborskiego  II  kadencji  oraz  K.  Słotwnińską  –  radną  

II kadencji Rady Powiatu Raciborskiego oraz przedstawicieli mediów. 

Ad.  5  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 (29.03.2007 – 12.04.2007) stanowiącą 

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

dostarczenia radnym ww. informacji w okresie od 13.04.2007r. do 24.04.2007r. Informacja 

ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Poinformował ponadto, że realizacja 

uchwał oraz wniosków z ostatniej sesji Rady znajduje się do wglądu w Biurze Rady.   

Ad.  6  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  Budżetu  Powiatu 

Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika poprosił Starostę o zabranie 

głosu.

Starosta  stwierdził,  iż  ocena  wykonania  budżetu  jest  najważniejszym  tematem  

w roku  dla  Zarządu  Powiatu.  Dodał,  iż  obecnie  oceniany  jest  budżet  Zarządu  Powiatu 

poprzedniej kadencji.

Planowane przychody i dochody na zeszły rok,  po wszystkich zmianach wynosiły 

90.143.376 zł, wykonane zostały w wysokości 82.250.298 zł, co stanowi 91,24%. 

Wydatki  rozchody  kształtowały  się  następująco  –  planowane  wydatki  to  kwota  

90.143.376 zł, zaś wykonanie wyniosło 80.596.229 zł., co stanowi 89,41%.

Powiedział, iż powody stosunkowo niskiego wykonania nie leżą po stronie działań 

Zarządu,  czy  też  Rady  Powiatu  Raciborskiego.  Podstawowy  powód  to  konieczność 

poręczenia  dla  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu,  który  zaciągnął  kredyt  na  realizację 

programu związanego z restrukturyzacją (kwota 3.956.388zł). Zapisano, iż kwota ta będzie 

zrekompensowana  środkami  po  sprzedaży  budynku  po  byłym  Szpitalu  przy  ul.  Bema. 

Dodał,  iż  Szpital  regularnie  spłaca  miesięczne  zobowiązania  wynikające  z  zaciągnięcia 

kredytu, nigdy nie było zagrożenia, że Powiat będzie zmuszony przejąć jego zobowiązania. 

Nie było jednak możliwości wycofania z budżetu tej kwoty, pod koniec 2006 r. 

Kolejny  powód  to  realizacja  inwestycji  finansowanych  ze  środków publicznych.  

Umowa  na  realizację  budowy  szpitala  została  podpisana  dopiero  w miesiącu  listopadzie 
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2006r.  na kwotę 8 mln zł.  Równocześnie istniała możliwość niewydatkowania wszystkich 

środków i ujęcia ich jak środki niewygasające. Na dzień dzisiejszy środki te - 2.815 tys. zł, 

zostały  już  rozliczone.  Przypomniał¸  iż  procedury  przetargowe  są  zbyt  długie,  by 

wydatkować wszystkie środki w tak krótkim czasie. Wpłynęło to jednak na niewykonanie 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  

Podobna sytuacja wystąpiła w kwestii otrzymania środków na remont ul. Brzeskiej  

w  Raciborzu,  w  ramach  programu  łagodzenia  skutków  bezrobocia  związanych  

z restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie.  Jednym z warunków umowy tego programu 

był zakaz rozpoczęcia procedur przetargowych do czasu podpisania umowy z wojewodą. 

Pomimo pozytywnego przyjęcia w miesiącu marcu 2006r. , Wojewoda Śląski, w lipcu 2006r., 

mimo  braku  umowy,  wyraził  zgodę  na  rozpoczęcie  realizacji  zadania,  przyrzekając 

uwzględnić  wydatki  poniesione  przed podpisaniem umowy.  Umowę podpisano  dopiero  

na przełomie września i października 2006r. Również w tym przypadku wynegocjowano  

tzw. środki niewygasające. 

W kwestii niewykonania dochodów, wpływ na wykonanie miała zmiana wysokości 

opłat  za  wydanie  karty  pojazdu  sprowadzonych  z  zagranicy.  Planowano  kwotę  500  zł,  

zaś w trakcie roku zmieniono tą opłatę na 75zł, co spowodowało niewykonanie w wysokości 

408 tys. zł. 

Zdaniem Starosty, gdyby nie wystąpiły wcześniej omówione sytuacje to wykonanie  

z pewnością byłoby w wysokości  99% po stronie dochodów i  przychodów, a po stronie 

wydatków 97%. 

Podkreślił,  iż  inne  dochody  i  wydatki  wykonano  niemal  w  100% np.  subwencję 

oświatową,  co  stanowi  największą  pozycję  w  budżecie.  Również  zadania  zlecane  

przez wojewodę oraz marszałka wykonano w 100%. 

Przypomniał,  iż  w  trackie  posiedzeń  poszczególnych  komisji  stałych  udzielał 

odpowiedzi  na  pytania  radnych.  Jeśli  byłaby  konieczność  doprecyzowania  którejkolwiek, 

wraz ze Skarbnikiem Powiatu pozostają do dyspozycji radnych. 

Na  zakończenie  zwrócił  się  z  prośbą  o  pozytywne  zaopiniowanie  sprawozdania  

z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2006r.  oraz  udzielenie  absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiemu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  

i Finansów, czy zamierza zabrać głos w ww. punkcie porządku obrad?

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki zabrał głos. Wystąpienie  

jego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  przedmówcy  za  wystąpienie. 

Poinformował,  iż  na  jego  ręce  wpłynęła  Uchwała  Nr  4100  /  IV /  77  /  2007 z  dnia  

16  kwietnia  2007  roku  IV  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w  Katowicach  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Raciborskiego. Odczytał ww. uchwałę stanowiącą załącznik nr  9 do protokołu. 

Po odczytaniu Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  W.  Gumieniak  stwierdził,  iż  radni  wysłuchali 

wystąpienia Starosty, Komisji Budżetu i Finansów i stanowiska RIO, stąd też ograniczy się 

jedynie  do  odczytania  uchwały  Komisji  Rewizyjnej.  Przewodniczący  Komisji  odczytał 

Uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 1 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 

2007 r.  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2006 rok, stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej 

oraz oddał głos radnemu H. Pankowi.  

Radny  H.  Panek  zabrał  głos  w  imieniu  Klubu  Prawo  i  Sprawiedliwość.  

Wystąpienie radnego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnemu za wystąpienie oraz poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o zabranie głosu. 

Do dalszej dyskusji zgłosili się jeszcze: Starosta oraz Przewodniczący Rady Powiatu, 

po czym Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę mówców. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki stwierdził, iż posiedzenie 

Komisji  Budżetu  i  Finansów  jest  najlepszym  miejscem  na  szczegółowe  analizowanie 

budżetu.  Cenne  są  uwagi  Klubu  Radnych  PiS,  ale  miejscem  na  zgłoszenie  uwag  było 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które omawiało szczegółowo wykonanie budżetu 

za  rok  2006.  Nikt  z  Klubu  PiS  nie  zabrał  wówczas  głosu  i  nie  zgłosił  żadnych uwag  

do budżetu. Budżet za rok 2006 na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty 

przez aklamację, pozytywnie. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie miał pretensji 

do zgłoszonych uwag, ale poprosił radnych, aby na przyszłość zgłaszać uwagi na Komisjach. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź  

oraz poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta stwierdził, iż budżet z pewnością nie jest idealny, starał się wyjaśniać tego 

powody. W wypowiedziach radnego H. Panka był przedział czasowy 2002, a radni otrzymali 

sprawozdanie w wykonania budżetu za rok 2006. Budżet za rok 2002 oceniany był wcześniej, 

stąd  też  należałoby  odnieść  się  do  roku  2006.  Zwiększone  subwencje  oświatowe  były  

7



na  koniec  roku  2005  oraz  rok  temu  przy  ocenie  budżetu  powiatu.  Subwencji  

nie przeznaczono na zwiększenie pensji nauczycielom, czy w Starostwie, ale na inwestycje  

w oświacie. 

Odnośnie zatrudnienia powiedział, że urzędy to nie przedsiębiorstwa transportowe, 

zakłady rolnicze ale instytucje, gdzie pracuje się ludźmi, ich wiedzą. Zadaniem samorządów 

jest  najlepsze  świadczenie  usług  społeczeństwu.  W Starostwie  rozprowadzane  są  ankiety 

odnośnie satysfakcji klienta ze świadczonych usług w Starostwie. Nie spotkał się w ostatnich 

latach  z  negatywnymi  ocenami,  są  pojedyncze  sprawy,  które  dotyczą  pojedynczych 

pracowników. Zarobki pracowników Starostwa nie są najlepsze, gdyż średnie wynagrodzenie 

w Starostwie odbiega od średniej w innych samorządach sąsiednich powiatach. W ubiegłym 

roku zatrudnienia nie miały miejsca,  gdyż zatrudnienia, o których mówił radny H. Panek 

dotyczą roku 2007. Wykonanie, gdy chodzi o wynagrodzenia nie przekracza 100%, tylko  

97 %. 

Odniósł się także do stwierdzenia radnego H. Panka w sprawie starego szpitala, aby 

można  było  zadbać  o  dobre  zapisy  w  planie  (zagospodarowania  przestrzennego).  

Starosta   powiedział,  że  nie  było  naglących  powodów,  aby  sprzedać  ww.  nieruchomość. 

Biorąc pod uwagę bardzo duży wzrost cen nieruchomości, dobrze jest, iż szpital nie został 

sprzedany, gdyż jest to korzystna rzecz, gdyż w 2007 czy w 2008 r. ceny nieruchomości będą 

jeszcze droższe. Gdyby ww. nieruchomość została sprzedana, to byłaby nadwyżka 5 mln zł 

lub 7 mln zł., którą by nieruszano przez kilka miesięcy, a wartość nieruchomości co miesiąc 

idzie do góry. 

W kwestii filmu na koniec kadencji powiedział, że są różne formy podsumowania 

kadencji w postaci gazety, filmów. Od paru lat robi się filmy. W budżecie były zaplanowane 

środki na ten cel  i  zostały  one wydane zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli  środki  byłyby  

i nie zostałyby wydatkowane, to jest to niewykonanie budżetu. O zasadności wprowadzenia 

do budżetu mówi się przy przyjmowaniu uchwały budżetowej, a nie przy ocenie wykonania 

budżetu. 

Odnośnie  czasopism,  książek  powiedział,  że  jak  pracownik  czytać  czasopisma 

branżowe  i  na  bieżąco  się  dokształcać.  Kwota  20.000  zł  w  skali  roku  na  dokształcanie 

pracowników nie jest dużą kwotę, w porównaniu z innymi Starostwami. Powiedział także, iż

ze względu na niskie zarobki np.  w ubiegłym tygodniu złożył  zwolnienie z pracy jeden  

z pracowników Starostwa , w dniu dzisiejszym kolejny.  

Radny H. Panek wyjaśnił, że nie jest jego stanowisko ale stanowisko Klubu PiS.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Staroście  oraz  radnemu H.  Pankowi. 

Powiedział, że każdy ma prawo do swojego zdania. Rada ma jednak swoje organy, w których 
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można  wcześniej  zgłaszać  swoje  wątpliwości.  Już  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  

i Finansów G. Utracki mówił, iż swoje uwagi Klub PiS mógł przedstawić na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto – jak stwierdził Przewodniczący Rady  Powiatu – jeżeli 

rzeczywiście  było  krytyczne  stanowisko  w  sprawie  uchwały  o  przyjęciu  rocznego 

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2006  r.   to  można  je  było  zgłosić  w  Komisji 

Rewizyjnej,  gdzie  Klub  PiS  ma  swojego  przedstawiciela.  Przewodniczący  Rady  Powiatu 

dowiedział  się  z  protokołu  Komisji  Rewizyjnej,  iż  przedstawiciel  Klubu  PiS  głosował  

za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu i nie zgłosił wcześniej żadnych uwag, stąd 

też osobiście jest zdziwiony ww. sytuacją.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  z  wykonania  Budżetu  Powiatu 

Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

Uchwała została podjęta większością głosów – 18 głosów za, 0 głosów przeciw,  

4 wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  imieniu  Rady  pogratulował  z  udzielonego 

absolutorium Zarządowi.

Starosta  w  imieniu  poprzedniego  Zarządu  Powiatu,  w  imieniu  byłego  Starosty  

J. Wziontka, obecnego Zarządu Powiatu i w imieniu własnym podziękował Radzie Powiatu  

za  przyjęcie  sprawozdania  i  udzielenia  absolutorium.  Podziękował  również  pracownikom 

Starostwa,  którzy  realizowali  budżet  oraz  radnym,  którzy  merytorycznie  pracowali  

przy budżecie.  

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2006r.  stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Radni otrzymali na sesji Rady autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym. Autopoprawka 

stanowi załącznik nr 14, zaś tekst jednolity stanowi załącznik nr 15. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że autopoprawka oraz tekst jednolity były 

omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Poprosił, aby głos w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów zabrał  głos jej Przewodniczący - radny G. Utracki.  

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  powiedział,  że  

ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały oraz przeznaczenie 

kwoty 12 tys. zł na realizację dnia rodzicielstwa zastępczego, realizowanego przez Powiatowe 

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu,  warunkując  jej  wydatkowanie  uzyskaniem 
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pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa,  

na kolejnym posiedzeniu ww. Komisji. 

W celu wyjaśnienia powyższej kwestii głos zabrał Wicestarosta A. Chroboczek.

Wicestarosta stwierdził, żeby nie wstrzymywać realizacji i nie odwlekać ww. decyzji  

do następnej sesji Rady, to zostanie przygotowany odpowiedni harmonogram wspomnianej 

imprezy  z  planowanymi  wydatkami.  Ww.  informacja  zostanie  przedstawiona  wszystkim 

członkom Komisji do akceptacji. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  przyjął  przedstawioną  

przez Wicestarostę informację. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy inni radni pragną zabrać głos? 

Nikt z radnych nie zgłosił się. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8 Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Radni otrzymali na sesji Rady autopoprawkę wraz z tekstem jednolitym. Autopoprawka 

stanowi załącznik nr 17, zaś tekst jednolity stanowi załącznik nr 18. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnego  G.  Utrackiego  o  zabranie  głosu  

w imieniu Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  poinformował,  iż  

ww. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź.  Zapytał 

również, czy inni radni pragną zabrać głos w ww. punkcie porządku obrad? 

Nikt z radnych nie zgłosił się. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. wraz ze zmianami.

Uchwała  została  podjęta  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  19  

do niniejszego protokołu.
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Ad. 9 Podjęcie  uchwały  w sprawie  trybu postępowania  o  udzielenie  dotacji,  sposobu jej  rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Starosta stwierdził, iż informował już na Komisjach w kwestii dokonania poprawki  

do ww. projektu uchwały, ze względu na występujące rozbieżności w interpretacji pewnych 

zapisów pomiędzy służbami finansowymi i służbami organizacyjnymi Starostwa. W związku 

z powyższym wniósł następujące zmiany: 

 organem władnym do udzielenia dotacji nie jest Zarząd Powiatu a Rada Powiatu,

 wpisanie do projektu uchwały poprawki radnego H. Panka odnośnie przydzielania dotacji 

w wysokości 80 % kosztów netto. 

Ponadto poinformował, iż w  §  5 pkt 4 dokonuje się następującej zmiany: „Zarząd Powiatu 

dokonuje kwalifikacji złożonych wniosków”. „§ 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Zarząd Powiatu w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy rozpatruje celowość realizacji 

określonego zadania publicznego oraz powiadamia na piśmie wnioskodawcę o podjętym 

rozstrzygnięciu.

2. W  przypadku  pozytywnego  zakwalifikowania  wniosku  Zarząd  Powiatu  przygotowuje 

projekt uchwały i przedkłada Radzie Powiatu w celu jej podjęcia”. 

Ponadto w § 9 dokonuje się następującej zmiany: „Dotacja może być udzielana do wysokości 

80% kosztów netto  dotowanego zadania  na  podstawie  odrębnej  uchwały  Rady  Powiatu. 

Górna granica udzielonej dotacji uzależniona będzie od możliwości finansowych Powiatu”. 

Z  kolei  w  10  otrzymuje  brzmienie:  „Podmioty  otrzymują  dotację  na  realizację  zadania  

na podstawie umowy zawartej  w formie pisemnej,  pod rygorem nieważności w terminie  

do 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Powiatu”. 

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

Zgłosił się radny J. Strachota.

Radny J. Strachota zapytał, czy w ogóle powinno przeznaczać się dodatkowe środki 

na takie cele, gdyż niewiele jest dochodów własnych. Radnemu wydaje się, że mieszkańcy 

gmin ościennych oczekują jakiegokolwiek działania w kierunku poprawy dróg. W związku 

z  powyższym  radny  zaproponował  zastanowić  się  nad  podjęciem  ww.  uchwały  

i  nie  przeznaczyć pieniędzy na  drobne remonty.  Radny zapytał,  o  jakiej  sumie  pieniędzy 

mówi się i ile jest zabezpieczonych środków w budżecie, skoro dotacja może być udzielana 

do wysokości 80 % kosztów?
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Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnemu za wypowiedź oraz poprosił 

Starostę o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnego.

Starosta  wyjaśnił,  że  ww.  kwestie  przypisane  są  ustawowo  powiatowi.  Została 

przygotowana  uchwała  w  sprawie  trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji,  sposobu  

jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, lecz  nie można przeznaczyć dużych kwot na ww. cel, gdyż 

powiat nie ma takich dochodów jak samorządy gminne. W 2007 r. została zaplanowana kwota 

25.000  zł  i  co  roku  taka  kwota  będzie  planowana  w budżecie,  chyba,  że  kwota  zostanie 

zwiększona. W poprzedniej kadencji Rada Powiatu podjęła uchwałę w identycznej treści lecz 

została  ona  uchylona  przez  Wojewodę.  Rada  Powiatu  podjęła  również  w  ubiegłym roku 

uchwałę  o  przyznaniu  dotacji  dla  WNMP  w  Raciborzu.  Poinformował  radnych,  iż  

Zarząd Powiatu  po przyjęciu  uchwały  i  wejściu  jej  w życie,  uchwała o przyznaniu  dotacji 

zostanie powtórzona. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Staroście za wypowiedź oraz poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z przedstawionymi poprawkami. 

Uchwała została podjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i 0 głosami przeciw. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

dotyczącej 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 późniejszą zmianą. 

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do radnych o wyrażenie opinii negatywnej (zgodnie 

z  zapisem  w  treści  projektu  uchwały).  Spowodowane  jest  to  kłopotami  Powiatu 

Wodzisławskiego z kompletowaniem składu obsady lekarskiej i prośbą Zarządu tego Powiatu 

o ponowną opinię przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanym brzmieniu. 

Uchwała została podjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i 0 głosami przeciw. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.

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

Radny Jan Matyja wyraził obawy o prawidłowy przebieg remontu mostu na Kanale 

Ulga. Z obserwacji mieszkańców pracuje tam jedynie 7 osób. Proponują oni wprowadzenie 

dwuzmianowości  pracy  przy  remoncie.  Radny,  w  imieniu  mieszkańców  dzielnicy  Obora 

wnioskował  o  założenie  oświetlenia  w  godzinach  nocnych  na  przejściu  dla  pieszych  

przy remontowanym moście na Kanale Ulga.

Ponadto,  na  prośbę  mieszkańca  Powiatu  zamieszkałego  przy  ul.  Eichendorffa  

zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej budowy zatoczki przy ul. Kościuszki 

w Raciborzu. Osoba ta  w dniach 20.11.2006r.  oraz 05.02.2007r.  zwróciła  się  do Starosty

z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie rozwiązania komunikacyjnego, polegającego  

na budowie zatoczki przy ul. Kościuszki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. 

Stwierdził, iż przy takiej rozbudowie personalnej urzędu Starostwa Powiatowego, powstałe 

uchybienia szybko zostaną sprostowane.  

Radny W. Gumieniak zwrócił uwagę na sytuację osób zajmujących się na co dzień 

uprawianiem sportu. Osoby te nie mają specjalistycznej opieki lekarskiej. Na terenie Powiatu 

Raciborskiego od lat nie istnieje poradnia sportowa. Dodał, iż na terenie Powiatu istnieje 

wiele  klubów  sportowych.  Zdaniem  radnego  osoby  uprawiające  sport  winny  zostać 

przebadane.  Zdarzają  się  przypadki,  gdy  dzieci  biorą  udział  w  zawodach,  w  których  

nie  powinny  uczestniczyć,  ze  względu  na  stan  zdrowia.  Niepokojący  jest  także  sposób 

załatwiania podpisu lekarza potwierdzającego zdolność zawodnika do udziału w zawodach. 

Wielokrotnie  tymi  kwestiami  zajmuje  się  kierownik  drużyny.  Jako  przykład  podał,  iż  

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego,  w  samej  piłce  nożnej  w  57  drużynach  

jest  zarejestrowanych 3700 zawodników w różnych grupach wiekowych.  Ponadto dzieci  

i  młodzież  skupiona  jest  min.  wokół  2  klubów  zapaśniczych,  szkoły  mistrzostwa 

sportowego,  TKKF „Belfer”  –  80  zawodników oraz 250 zawodników II  ligi  siatkówki.  

W związku z powyższym radny wnioskował o rozważenie możliwości utworzenia na terenie 

Powiatu Raciborskiego przychodni sportowo – lekarskiej dla młodych ludzi uprawiających 

sport wyczynowo i amatorsko. 
Na zakończenie radny dodał, iż koszty wykonywanych badań, w ramach podpisanego 

kontraktu z placówką medyczną z zakresu medycyny sportowej ponosi Narodowy Fundusz 

Zdrowia (na podstawie artykułu wydawnictwa „Zdrowie dla każdego”).
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Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  w  kwestii  remontu  mostu  przy  ul.  Rybnickiej  poinformował,  iż  remont 

prowadzi  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich.  Zapewnił,  iż  Zarząd  Powiatu  wystąpi  pisemnie,  

z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii poruszanych przez radnego J. Matyję. 

Odnośnie  zarzutu,  iż  mieszkaniec  powiatu  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  złożone 

pisma, powiedział, iż osobiście przedstawił wyjaśnienia tej osobie. Przedmiotowa zatoczka, 

służyłaby głównie Przedsiębiorstwu Komunalnego i nie jest niezbędnym elementem drogi 

+powiatowej. Zatoczka ta w głównej mierze ma służyć pojazdom komunikacji miejskiej.  

W związku z tym inicjatywa powinna należeć do w/w Przedsiębiorstwa lub władz Miasta 

Racibórz.   Informacja  o zaistniałym fakcie  wraz  z  deklaracją  wspófinansowania  budowy 

zatoczki  ze  środków  Powiatu  Raciborskiego  została  przekazana  Prezydentowi  Miasta 

Racibórz. Dodał, że jeśli wolą Rady będzie podjęcie tego zadania, to zostanie ono wpisane 

do realizacji ze środków budżetu przyszłego roku (ok. 200 tys. zł). Zwrócił jednak uwagę  

na inne ważne potrzeby remontowe na drogach powiatowych. 

Radny  J.  Matyja  powiedział,  iż  w  chwili  obecnej  trwają  prace  nad  podziałem 

nadwyżki  budżetowej  i  Rada  Miasta  Racibórz,  gdyby  otrzymała  pismo  

dot. partycypowania w kosztach budowy zatoczki, to z pewnością wzięłaby to pod uwagę. 

Jeśli nie w tym roku to zaplanowałaby to na rok następny. Zdaniem radnego nie można  

tej  sprawy  pozostawić  bez  rozwiązania  –  jest  to  powiatowa  droga,  a  natężenie  ruchu,  

w związku z  otwarciem hipermarketu „Kaufland” wzrasta. 

Starosta  powiedział,  iż  raz  jeszcze  wystąpi  z  pismem do władz  Miasta  Racibórz. 

Zaproponował, aby kwestię tą zgłosili na sesji radni miejscy. 

Odnośnie utworzenia poradni sportowej Starosta wyjaśnił, iż temat ten poruszało  

na  spotkaniach  kilku  prezesów  klubów  sportowych  z  terenu  powiatu.   Z  rozmowy  

z  dyrektorem  ds.  medycznych  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  wynika,  iż  środki  

z kontraktu nie pokrywają kosztów utrzymania takiej poradni. Żaden niepubliczny zakład 

opieki  zdrowotnej,  nie  podejmuje  się  uruchomienia  takiej  poradni  ze  względów 

ekonomicznych.  Dodał¸  iż  istnieje  możliwość  zobligowania  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu do prowadzenia takiej poradni, ale należałaby zastanowić się nad rekompensatą 

poniesionych  strat.  Zaproponował,  aby  część  środków  z  budżetu  powiatu  dotychczas 

zaplanowanych na działalność sportową przeznaczyć na prowadzenie poradni sportowej.  

W chwili obecnej nie widzi innej możliwości. Dodał, iż teoretycznie istnieje także możliwość 

współfinansowania  działalności  poradni  sportowej  z  poszczególnymi  samorządami 

gminnymi powiatu. 
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Radny  J.  Matyja  uważał,  iż  warto  byłoby  nawiązać  współpracę  z  gabinetami 

medycyny pracy – są one odpowiednio wyposażone. 

Starosta stwierdził, iż jest to raczej niemożliwe. Raz jeszcze powtórzył, iż kontrakt 

podpisany  z  NFZ  pokrywa  zaledwie  koszty  działalności  tej  poradni.  Gdyby  usługi  

te przynosiły zysk to z pewnością zakontraktowałby je jeden z niepublicznych zakładów. 

Ad. 13 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków radna K. Mandrysz odczytała wnioski, 

zgłoszone w trakcie obrad:

Radny  J.  Matyja  wnioskował  o  założenie  oświetlenia  w  godzinach  nocnych  

na przejściu dla pieszych przy remontowanym moście na Kanale Ulga.

Radny  W.  Gumieniak  wnioskował  o  rozważenie  możliwości  utworzenia  

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  przychodni  sportowo  –  lekarskiej  dla  młodych  ludzi 

uprawiających sport wyczynowo i amatorsko.   

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  zgłaszane  kwestie  należałoby  uznać  

raczej za interpelacje, aniżeli wnioski. Ponadto przypomniał, iż Starosta udzielił zgłaszającym 

odpowiedzi w powyższych tematach. 

Ad. 14 Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał  o  obowiązku  złożenia  oświadczenia 

majątkowego  za  2006r.  do  dnia  30.04.2007r.  Powiedział,  że  w  kwestii  oświadczeń 

lustracyjnych nie będzie zabierał głosu,  gdyż w temacie  tym wypowiedział się  Wojewoda 

Śląski, przesyłając każdemu z radnych odpowiednie pismo.  

Poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady  Powiatu  Raciborskiego  odbędzie  się  dnia 

29.05.2007r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

tematem będą: „Plany naborowe szkół na rok szkolny 2007 / 2008.”

Starosta  przypomniał,  iż  każdy  radny  ma  obowiązek  pracować  na  rzecz  lokalnej 

społeczności.  Aby  dobrze  wykonywać  swój  mandat  musi  mieć  pełną  wiedzę  w  sprawie 

podejmowanych  decyzji.  Do  podjęcia  właściwej  decyzji  Zarządowi  Powiatu  potrzebna  

jest informacja czego radnym brakuje. Często zdarzają się przypadki, że w trakcie posiedzeń 

Komisji  ze  strony  radnych  nie  padają  żadne  pytania,  nie  żąda  się  żadnych  wyjaśnień.  

Zwrócił  się  z  apelem  do  radnych  o  zadawanie  w  przyszłości  konkretnych  pytań,  by 

odpowiedzi na nie mogły stanowić pełną wiedzę w danym temacie. 
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Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  w  kwestii  obowiązku 

złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  zapytała,  czy  jest  przyjęta  gradacja  ich  składania,  

w przepadku osób, które zobowiązane są do złożenia oświadczeń w kilku miejscach?

O  zabranie  głosu  w  tej  sprawie  poproszono  Radcę  Prawnego  Starostwa 

Powiatowego.  

B. Kowalska Radca Prawny powiedziała, iż niektóre osoby mogą otrzymać wezwania 

do  złożeniu  oświadczenia  lustracyjnego  z  różnych  instytucji.  Oświadczenie  o  pracy  

lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w kresie od dnia  

22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 19990r. (zał. nr 1 do ustawy tzw. lustracyjnej) składa się tylko 

i wyłącznie raz, do jednej instytucji. Osobiście oświadczenie wyśle do instytucji, z której jako 

pierwsze otrzymała wezwanie. Do następnych instytucji, zgodnie z zał. nr 2 wspomnianej 

ustawy  należy  przedłożyć  informację  o  złożeniu  oświadczenia  o  pracy  lub  służbie  

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. 

do dnia 31 lipca 19990r. Dodała, iż w Dzienniki Ustaw nr 63 ukazały się teksty jednolite - 

ustawy o instytucie pamięci narodowej oraz ustawa o ujawnieniu informacji o dokumentów 

organów bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. 

do dnia 31 lipca 19990r. 

Kserokopię załączników, o których wspominała, dostarczy do wglądu w Biurze Rady. 

Radny  K.  Ciszek  zapytał,  czy  praca  w  Radzie  Społecznej  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu  może  być  traktowana  jako  praca  w  ramach  mandatu  radnego  Powiatu 

Raciborskiego? 

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił,  iż radny K. Ciszek jest członkiem dwóch 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, na posiedzenia których jest zwalniany z miejsca 

pracy. Radny, jest także członkiem Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, która 

nie jest komisją stałą Rady. 

B. Kowalska zapytała radego K. Ciszka, czy jego udział w pracach Rady Społecznej 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu jest związany z pełnieniem mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że tak. 

B. Kowalska stwierdziła, że skoro jest to związane z pełnieniem mandatu radnego to 

powinien  korzystać  ze  zwolnienia.  Dodała,  iż  należałoby  to  jeszcze  sprawdzić. 

Zadeklarowała, iż przygotuje pisemną opinię prawną w powyższym temacie. 

Radny  P.  Olender  poinformował,  iż  do  dnia  dzisiejszego  nie  otrzymał  żadnego 

zawiadomienia  o  złożeniu  oświadczenia  lustracyjnego.  Zapytał,  czy  jest  ustalony, 

nieprzekraczalny termin złożenia takiego oświadczenia?
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B.  Kowalska  wyjaśniła,  iż  każdego  obowiązuje  miesięczny  termin  do  złożenia 

oświadczenia  lustracyjnego,  liczący  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  od  uprawnionego 

organu.  Dodała,  iż  jest  to  jedyny  obowiązujący  termin.  Ponadto  w  dniu  8  maja  br. 

rozpocznie się proces Trybunału Konstytucyjnego w powyższej kwestii. 

Ad. 15 Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17:15

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 Starosty Raciborskiego Nr OR.0714 – 15 / 07 z dnia 18.04.2007 r.

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR.0714 – 16 / 07 z dnia 24.04.2007 r.

5. Pismo  Olszok  w  sprawie  przedstawienia  informacji  nt.  przygotowania  Oddziału 

Obserwacyjno  –  Zakaźnego  w  Raciborzu  do  szczepień  oraz  ewentualnych  przyjęć 

chorych na sepsę. 

6. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(29.03.2007 – 12.04.2007).

7. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(13.04.2007  –  24.04.2007)  -  uzupełnienie  do  informacji  za  okres  

29.03.2007 – 12.04.2007.

8. Wystąpienie  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Grzegorza  Utrackiego  

na sesji Rady Powiatu w dniu 24.04.2007 r.  

9. Uchwała  IV  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  obrachunkowej  w  Katowicach  

Nr 4100 / IV / 77 / 2007 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

10.Uchwała  Komisji  Rewizyjnej  Nr  1  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

23 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego na 2006 rok. 

11.Wystąpienie radnego Henryka Panka na sesji Rady Powiatu w dniu 24.04.2007 r.  

12.Uchwała nr VII / 78 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006r. 

14.Autopoprawka do projektu uchwały  w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. 

15.Tekst  jednolity  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. 

16.Uchwała nr VII / 79 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 
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17.Autopoprawka do projektu uchwały  w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. 

18.Tekst  jednolity  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. 

19.Uchwała nr VII / 80 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

20.Uchwała nr VII / 81 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 

kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  w  dziedzinie  ochrony  zabytków  i  opieki  

nad zabytkami 

21.Uchwała nr VII / 82 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącej 

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 późniejszą zmianą.
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