
PROTOKÓŁ  NR  VIII / 07

z  VIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  29 maja  2007r. godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 VIII  /  83  /  2007  w sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  wynajmowania 

majątku  trwałego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,

 VIII / 84 / 2007  w sprawie  ustalenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego,  ustalanego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  Domu  Pomocy  Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu,

 VIII / 85 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wystąpienie Dyrektora Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynanda Morskiego  

w sprawie funkcjonowania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Plany naborowe na rok szkolny 2007 / 2008 dla szkół,  których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.  

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  wynajmowania 

majątku  trwałego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  

i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.
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11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  N.  Mika  otworzył  obrady  VIII  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego.  Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  iż  na  sali  obrad  obecnych  było  

20 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  Poinformował,  

iż międzyczasie na salę obrad weszli radni: A. Litewka - Kobyłka oraz L. Malcharczyk, aktualnie 

więc na sali obrad było 22 radnych.

Lista  obecności  radnych stanowi załącznik  nr  1,  zaś  lista  zaproszonych gości  stanowi 

załącznik nr 2.      

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 3.

Ad2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że protokół wystawiony był w Biurze Rady, 

osoby  zainteresowane  mogły  się  z  nim  zapoznać.  Protokół  został  przesłany  również  drogą 

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

z VII sesji Rady?

 W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu z ostatniej sesji Rady 

Powiatu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie, 22 głosami za.

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż na jego ręce wpłynęło pismo Starosty 

Raciborskiego w kwestii umożliwienia wystąpienia na sesji Rady w dniu dzisiejszym Dyrektorowi 

Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynandowi Morskiemu w sprawie funkcjonowania 

Śląskiego  Związku  Gmin  i  Powiatów.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zaproponował 

2



wprowadzenie w/w kwestii w punkcie 4. Następnie zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze 

wnieść cokolwiek do porządku obrad?

Zgłosił się radny M. Klimanek.

Radny M. Klimanek poprosił, aby do porządku obrad Starosta bądź Dyrektor Szpitala 

udzielił  informacji  nt.  zabezpieczenia  medycznego  mieszkańców  powiatu  w  czasie  akcji 

strajkowej. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby sugestia radnego M. Klimanka została 

wprowadzona w punkcie 5 tj. w informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, 

w  tym realizacja  uchwał  i  wniosków Rady  Powiatu.  Zapytał  również,  czy  są  inne  uwagi  do 

porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

porządku obrad w proponowanej wersji. 

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.

  

Ad4. Wystąpienie Dyrektora Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynanda Morskiego w sprawie  

funkcjonowania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przywitał  Pana  F.  Morskiego  oraz poprosił  o  zabranie 

głosu. Poprosił również radnych o zachowanie spokoju. 

Dyrektor  Biura  Śląskiego  Związku  Gmin i  Powiatów F.  Morski  ucieszył  się,  iż  może 

zabrać głos na dzisiejszej sesji Rady. Poinformował, iż w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 

z  Ministrem  Stanu.  Następnie  przedstawił  prezentację  multimedialną  nt.  funkcjonowania 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował dyrektorowi za prezentację oraz zapytał, czy 

są pytania do dyrektora?

Zgłosił się radny M. Klimanek.

Radny  M.  Klimanek  przypomniał,  że  dyrektor,  podczas  omawianiu  działu  zdrowie, 

wspomniał o przesunięciu szpitala. Radny zapytał o jakie terminy i przesunięcie chodziło? 

Pan  F.  Morski  odpowiedział,  że  chodziło  o  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia. 

Rozporządzenie to określa wymogi techniczne i sanitarno – zdrowotne. Problem polega na tym, 

iż  „schodząc”  na  Regionalny  Program  Operacyjny  można  zauważyć,  że  plan  środków  

na infrastrukturę społeczną, ochrony zdrowia jest bardzo mały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  dyrektorowi  za  wypowiedź.  Zapytał,  czy  

są inne pytania do zaproszonego gościa? 
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Radni nie zgłosili innych uwag.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  dyrektorowi  za  wyczerpujący,  konkretny 

wykład,  połączony  z  prezentacją  multimedialną  dla  radnych.  Poinformował,  iż  na  salę  obrad 

przybył  radny Z.  Barto.  Na sali  obrad było  więc  23 radnych.  Przewodniczący  Rady Powiatu 

powitał  obecną  na  sesji  Rady  radną  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz, 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Racibórz P. Klimę, przedstawicieli mediów, w osobie Pana 

G. Wawocznego z  „Nowin Raciborskich” oraz Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

R. Rudnika. Następnie ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków  

Rady Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Starostę  o  omówienie  sprawy  zabezpieczenia 

medycznego w Szpitalu Rejonowym im dr Józefa Rostka w Raciborzu  w czasie strajku.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  poinformował,  iż  radni  w  materiałach  na  sesję  Rady 

otrzymali  informację  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  w  okresie  

od 25.04.2007 r. do 17.05.2007 r., stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Starosta 

wspomniał  o najważniejszych wydarzeniach,  które  odbyły  się  po w/w okresie.  Uzupełnienie  

do  informacji  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  od  18.05.2007  r.  

do 29.06.2007 r.  stanowi załącznik  nr  6  do protokołu.   Poinformował  także,  iż  2  lata  temu 

wprowadzono ustawą Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zwrócił uwagę na osoby, które potrafią 

poświęcić  swój  czas,  pieniądze  dla  drugiego  człowieka  tj.  dla  dzieci.  W  związku  z  tym 

zorganizowano pierwszy  festyn,  na  który  zaproszono wszystkie  rodziny  zastępcze  z  dziećmi. 

Festyn odbył się w Szymocicach,  w którym uczestniczyło wiele osób. Była to taka okazja, aby 

rodziny zastępcze mogły poznać się i wymieniać się doświadczeniami i informacjami, stąd też 

podziękował  osobom,  które  stworzyły  rodziny  zastępcze.  Stwierdził,  że  rodzin  zastępczych  

na terenie powiatu jest za mało.  

Starosta poinformował również, iż w dniu dzisiejszym odbył się strajk, który organizował 

Związek  Nauczycielstwa  Polskiego.  Trzy  szkoły  podległe  Powiatowi  Raciborskiemu  

przyłączyły się do strajku, tj.: 

• Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu – strajk  ostrzegawczy trwał  między godz. 8:00  

a 9:35. W strajku udział wzięło 24 nauczycieli, a 37 popierało strajk. Osoby biorące czynny 

udział w strajku za 2 godziny nie otrzymają wynagrodzenia. 
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• Zespół  Szkół  Mechanicznych w Raciborzu – również 2  godzinny strajk.  Czynny udział  

w strajku wzięło 27 nauczycieli. Duża liczba nauczycieli popierała strajk. 

• Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu – 13 nauczycieli wzięło czynny udział w strajku,  

a 5 osób popierało akcję strajkową. 

Starosta  stwierdził,  że  w  Polsce  około  60  %  szkół  brało  udział  w  strajku.  

Nie orientuje się, jak w/w sytuacja wyglądała w szkołach gimnazjalnych czy podstawowych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział,  że  szkoły  gimnazjalne  nie  brały  udział  

w strajku. Ze szkół podstawowych tylko jedna szkoła wzięła udział w strajku. 

Następnie Starosta poinformował, iż od poniedziałku trwa strajk ogólnopolski w służbie 

zdrowia. W Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na Oddziale Chirurgicznym w normalnym okresie 

na 54 łóżka, średnie wykorzystanie było 45 – 48, w okresie strajkowym średnio wynosi 33 – 35. 

Przyjmowane  są  nadal  do  szpitala  osoby  w  stanach  ciężkich.  Planowane  przyjęcia  nie  są 

realizowane,  zaś  wszystkie  przypadki  wymagające  natychmiastowego  leczenia  są  realizowane. 

Około 25 % jest pacjentów mniej na Oddziale Chirurgicznym w okresie strajkowym. Z kolei na 

Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 46 łóżek, średnia była około 32, zaś w okresie strajku około 

24 – 25. Reasumując, stwierdzić należy, iż około 25 % pacjentów mniej jest na poszczególnych 

oddziałach.  Inaczej sytuacja kształtuje się w przychodniach, gdyż przychodnie nie przyjmują,  

z  wyjątkiem  następujących  poradni:  onkologicznej,  gruźlicy  chorób  płuc  i  ginekologicznej.  

W dniu  21.05.br.  w  Przychodni  Okulistycznej  zanotowano  jeden  przypadek.  W normalnych 

dniach  przyjmowano  w  przychodniach  ponad  560,  544  pacjentów,  natomiast  w  ubiegłym 

tygodniu,  średnia  kształtowała  się  w  graniach  59,  64,  24,  35.  Stwierdził,  że  w  tygodniu 

poprzedzającym strajk, w Izbie Przyjęć udzielono porad ogólnych 64, a w tygodniu strajkowym 

80, co stanowi 20 % porad ogólnych. Inaczej sytuacja wyglądała z udzielaniem porad urazowych. 

W tygodniu przed strajkowym udzielono 168 porad urazowym, zaś w tygodniu strajkowym liczba 

ta  wyniosła  238.  Następnie  poinformował,  iż  w  województwie  śląskim  ponad  80  %  łóżek 

szpitalnych objętych jest strajkiem. Kolejnych 7 szpitali 28.05.br. rozpoczęło strajk ogólnopolski. 

W  strajku  uczestniczy  w  granicach  80  %  lekarzy  zatrudnionych  w  szpitalach.  W  szpitalu  

w  Raciborzu  ordynatorzy  mieli  zapewnić  dyżury  na  oddziałach.  Przedstawił  również 

zabezpieczenie medyczne na oddziałach w okresie od 21.05. do 31.05.br.:

• Oddział Wewnętrzny I – 2 lekarzy,

• Oddział Chirurgiczny – 2 lekarzy,

• Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – 2 lekarzy,
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Na  Oddziale  Otolaryngologii,  Dziennego  Oddziału  Chemioterapii,  Oddziale  Dermatologii  

i Pulmonologii - 1 lekarz. Na 85 lekarzy zatrudnionych w szpitalu, 25 lekarzy pracuje, pełniąc 

dyżury. 

Starosta  poinformował  także,  że  w  dniu  21.05.  br.  strajkujących  lekarzy  było  

30,  4  przebywało  na  zwolnieniu  lekarskim,  7  na  urlopie  wypoczynkowym,  1  na  urlopie 

bezpłatnym, a 4 na stażach i kursach. W dniu 22.05.br. 34 lekarzy strajkowało, 4 na zwolnieniu 

lekarskim, 6 urlopie wypoczynkowym, 1 na urlopie bezpłatnym i 4 na stażach i kursach. Ilości  

te z niewielką różnicą powtarzają się do końca tygodnia. Średnio 31 na 85 lekarzy brało udział 

w strajku. Przypomniał, że samorząd powiatowy ma za zadanie zabezpieczyć lokum do leczenia. 

Za  leczenie  odpowiedzialne  jest  Ministerstwo  Zdrowia,  natomiast  leczenie  finansuje  NFZ.  

W Urzędzie  Wojewódzkim pełnione  są  dyżury,  gdzie  można  uzyskać  informacje  w  nagłych 

przypadkach. Starostwo Powiatowe jest w dyspozycji w/w informacji.  Jeżeli będą jakiekolwiek 

pytania, to obecny jest na sesji Rady dyrektor szpitala, który może udzielić wszelkich wyjaśnień.

Następnie Starosta poinformował, że realizacja uchwał i wniosków z sesji Rady Powiatu 

znajduje się w Biurze Rady. 

Radny J.  Matyja  zapytał,  czy jest  prawdą,  że w szpitalu była ofiara  śmiertelna,  której  

zgon wynikał z zaniedbań lub niedociągnięć? 

Starosta  odpowiedział,  iż w okresie strajkowym na oddziałach dyżur pełni  2 lekarzy,  

a doszło do zgonu, gdzie dyżur pełnił 1 lekarz i próbował kontaktować się z drugim lekarzem. 

Przypadek wydarzył się na Oddziale Wewnętrznym I.   

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  dyrektora  szpitala  o  ustosunkowanie  

się do zapytania, jakie zgłosił radny J. Matyja.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu R. Rudnik stwierdził,  

że  w  szpitalu  zdarzają  się  przypadki,  iż  umierają  pacjenci  z  różnych  przyczyn.  Przypadek 

faktycznie miał miejsce na Oddziale Wewnętrznym I. Na oddziale tym  zmarł pacjent chory  

w wieku 83 lat. Jego syn zbyt późno zorientował się o chorobie ojca i  próbował go ratować. 

Próbował  również   wymuszać  na  lekarzach  określone  zachowania  i  sugerować  jak  należy 

postępować i prowadzić leczenie. Sprawa ta prawdopodobnie znajdzie finał w sądzie czy w innej 

instytucji. Dyrektor zapewnił radnych, że ze strony szpitala nie było żadnych uchybień. Na tą 

ilość  pacjentów,  która  znajduje  się  na  oddziałach,  wszyscy  mają  prawidłową  i  pełną  opiekę 

medyczną, wykonywane są zabiegi, a gdy zachodzi potrzeba powołania większego zespołu do 

wykonania  zabiegu,  to  lekarze  są  wzywani.  Przypadek,  o  którym wspomniał  radny,  nie  miał 

związku z akcją protestacyjną, która prowadzona jest w szpitalu w Raciborzu.       
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Przewodniczący Rady Powiatu podziękował dyrektorowi za wypowiedź oraz zapytał, czy 

są inne pytania do dyrektora?

W związku z brakiem pytań, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad6. Plany naborowe na rok szkolny 2007 / 2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat  

Raciborski.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  radni  otrzymali  materiał  dotyczący 

planów naborowych na rok szkolny 2007 / 2008 dla szkół,  których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. Materiał ten był omawiany szczegółowo na poszczególnych Komisjach, 

niemniej poprosił Wicestarostę A. Chroboczka o przybliżenie raz jeszcze treści materiału.

Wicestarosta A. Chroboczek przypomniał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji  przedstawił szeroko plany noborowe. Zgodnie z sugestią Komisji, 

każdy radny otrzymał na płycie CD materiały przedstawiające plany naborowe na rok szkolny 

2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Płyta CD stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. Przypomniał, że są 2 gimnazja: w ZSO Nr 1 i w ZSOMS. Oprócz 

tego jest szkoła specjalna. Ilość miejsc, która jest zabezpieczona dla młodzieży i dzieci wynosi 

ponad  3 000.  Podczas  prezentacji  na  Komisji  zwracał  szczególną  uwagę  na  sprawę  niżu 

demograficznego.  Na  wykresie,  który  znajduje  się  na  płycie  dokładnie  można  zauważyć,  

iż następuje spadek dzieci. W Gminie Nędza ilość dzieci, która idzie do I klasy wynosi 35. Cała 

polityka budowy szkół, remontowania budynków szkolnych, powinna być głęboko przemyślana 

i  taka  polityka  jest  realizowana.  Stwierdził,  że  licea  profilowane  cieszą  się  coraz  mniejszą 

popularnością. W tym roku w szkołach są do zaoferowania następujące kierunki: technik logistyk, 

technik ochrony środowiska, kelner czy kucharz. Ofertę także otwarto dla: ślusarzy, spawaczy, 

cieśli. W dniach 17 – 19.04. br. odbyły się targi edukacyjne i przedstawiano gimnazjalistom szkoły 

średnie, były dni otwarte i można było zwiedzić szkoły. Oferta ta została nie tylko skierowana dla 

młodzieży z Powiatu Raciborskiego, gdyż co roku „pozyskuje się” do szkół około 200 – 300 

młodzieży spoza terenu Powiatu Raciborskiego. 

Następnie odniósł się do planów naborowych stwierdził, że planuje się otworzyć około 

51  oddziałów.  Jeżeli  radni  zauważyli,  to  oferta  edukacyjna  zawiera  ponad  60  oddziałów,  

przy  czym  młodzież   powinna  wybierać  szkoły,  a  Starostwo  Powiatowe  powinno  sterować  

jak najmniej szkołami. Jedynym ręcznym sterowaniem jest Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Dyrektor  CKU zaproponował  otworzyć  kształcenie  w  zakresie  systemu  zaocznego  i  oferta  

ta jest skierowana dla osób pracujących, posiadających rodziny i zaangażowanych zawodowo.  
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Sytuacja z niżem demograficznym, będzie pozwalała na dzień dzisiejszy zamknąć ofertę 

edukacyjną  w  wielkości  51  oddziałów.  W  chwili  obecnej  nie  należy  myśleć  drastycznie  

o zamykaniu szkół. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Wicestaroście  za  wypowiedź.  Dla 

sprostowania,  powiedział,  że  Powiat  Raciborski  jest  organem prowadzącym dla  więcej  aniżeli 

dwóch gimnazjów.

Wicestarosta powiedział, że nie zwracał uwagi na specjalne kształcenie, stąd też przeprosił 

za  zaistniałą  pomyłkę.  Stwierdził,  że  oferta  edukacyjna  w  dużej  mierze  mówi  o  szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnych,  aby  nie  bagatelizowali  wypowiedzi 

Wicestarosty, gdy chodzi o niż demograficzny. Niż ten nie jest w chwili obecnej odczuwalny  

w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, ale jest bardzo odczuwalny 

w  szkołach,  dla  który  organem  prowadzącym  jest  miasto  Racibórz  i  inne  gminy.   

Skutkiem  niżu  demograficznego  była  nawet  likwidacja  jednego  z  raciborskich   gimnazjów.  

W związku z powyższym złożył formalny wniosek: „Zobowiązać Zarząd Powiatu, aby sporządził 

program  mający  na  celu  zapobieżenie  skutkom  niżu  demograficznego  w  szkołach  i  innych 

jednostkach, dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym”. 

Następnie 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  stwierdził,  

iż trudno zapobiegać niżowi demograficzny. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  zwrócił  się  z  prośbą  o  sporządzenie 

programu mającego na  celu zapobieżenie skutkom niżu demograficznego, a nie samemu niżowi 

demograficznemu. 

Radny R. Winiarski  powiedział,  że materiały zostały przygotowane w sposób czytelny. 

Zwrócił  się  z  prośbą  do  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  aby  na  przyszłość  

w  przygotowywanych  materiałach  podawano  wielkości  procentowe.  W  dniu  dzisiejszym 

dowiedział się, że procenty znajdują się już na płycie CD. W materiale można zauważyć, iż jest 

bardzo mało  zawodów technicznych.  Po szerokiej  dyskusji  na  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska zrodził się wniosek następującej treści: „W nawiązaniu do uwag zgłaszanych przez 

członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskuje się, aby w planach naborowych od 

roku 2008/2009 Komisja ds. kierunków kształcenia stworzyła możliwość utworzenia kierunku 

mechanizator rolnictwa na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu”.  Radny orientuje 
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się, że brak jest na rynku fachowców o w/w kierunku. W przyszłym roku w PWSZ w Raciborzu 

prawdopodobnie powstanie kierunek rolniczy. 

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny H. Panek.

Radnego  H.  Panka  bardzo  nurtowała  sprawa  kształcenia  technicznego  w  Powiecie 

Raciborskim.  Za  dużo jest  liceów profilowanych o  charakterze  humanistycznym,  a  za  mało  

jest kierunków technicznych.  Radny rozmawiał z osobami, które zainteresowane są otworzeniem 

kierunków  rolniczych  w  PWSZ.  Uczelnia  we  Wrocławiu  w  dalszym  ciągu  podtrzymuje  

i jest zainteresowana uruchomieniem 2 kierunków o profilu rolniczym w PWSZ.  W dzisiejszych 

czasach jest możliwość przekazania jako organowi zarządzającemu tj. Ministrowi Rolnictwa szkół 

o  profilu  rolniczym,  stąd  też  dobrze  byłoby  pomyśleć  nad  w/w  kwestią.  Przygotowane  

przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu materiały są czytelne i zostały przygotowane w sposób 

prawidłowy. Znaczna ilość osób z Lubomi, Syryni, Głubczyc, Branic, Kietrza, Polskiej Cerekwi 

czy Łan ukończyło szkoły w Raciborzu. W związku z powyższym należałby zorganizować dobry 

dojazd uczniów do Raciborza. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował  przedmówcy za  wypowiedź oraz poprosił 

radnego G. Utrackiego o zabranie głosu. Poprosił także radnych o zachowanie spokoju. 

Radny  G.  Utracki  podziękował  za  należyte  przygotowanie  materiału.  Materiał  –  jego 

zdaniem –  zawiera wiele cennych informacji o szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Na stronie 19 nie jest uprzywilejowana klasa humanistyczna w ZSM, stąd też liczbę 22, poprosił 

o zamianę na 32. Radny ubolewał, iż zniknęła klasa sportowa w ZSM. Biorąc pod uwagę tradycje 

sportowe  gmin  Powiatu  Raciborskiego  i  zainteresowanie  wszystkich  mieszkańców  powiatu, 

należałoby powrócić do stworzenia w/w szkoły. Szkoła ta stwarzała dobre warunki rozwoju dla 

młodych chłopców, chcących grać w piłkę. Klasa ta uzupełniała nie tylko Unię Racibórz ale  

i inne drużyny Powiatu Raciborskiego. Zadaniem Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

jest  poczynienie  starań  w  kierunku  dalszego  prowadzenia  klasy  sportowej  oraz  znalezienie 

opiekuna dla tychże uczniów. Z pewnością nie uda się stworzyć wspomnianej klasy od września, 

ale powinno znaleźć się to w następnej ofercie edukacyjnej. Stwierdził, że pojawił się problem 

z uczniami upośledzonymi – w chwili obecnej dzieci te znajdują się przy ul. Rzeźniczej. Miasto 

Racibórz  prawdopodobnie  nie  będzie  prowadzić  oraz  organizować zajęć   dla  dzieci  z  terenu 

Powiatu  Raciborskiego,  stąd  też  może  od  września  br.  pojawić  się  to  zadanie  dla  ZSS  

w Raciborzu. 

Odnośnie  dojazdów  uczniów  do  szkół  w  Raciborzu  radny  dowiedział  się,  

że  pojawiły  się  problemy  nad  dofinansowaniem  do  przewozów  regionalnych.  PKP  planuje 

zrobienie reorganizacji i może okazać się, że Racibórz zostanie skreślony z hierarchii, zaś warunki 
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dostępu do komunikacji  będą gorsze.  Temat  ten powinna podnieść w Sejmiku Województwa 

Śląskiego radna G. Lenartowicz. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz poprosił  

o zabranie głosu radnego P. Olendra.

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

zasadny jest  wniosek dotyczący  przygotowania się  do nadchodzącego niżu demograficznego  

w szkołach i do tego tematu można byłoby powrócić po zrealizowaniu naboru. Poprosił, aby  

nie  określać  w  jakiej  ma  to  być  szkole,  gdy  kwestia  dotyczy  powołania  klasy  kształcącej  

w zawodzie mechanizator rolnictwa, lecz pozostawić w/w kwestię do rozpatrzenia Zarządowi 

Powiatu. Ludzie w pewnym czasie sami zorientują się, że lepiej zdobyć pracę i godziwe zarobki 

w zawodach technicznych, stąd też znajdzie to odzwierciedlenie w naborach.  Przewodniczący 

Komisji stwierdził, że Powiat Raciborski „podbiera” uczniów, a nie inne powiaty. Zaproponował, 

aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował materiały zawierające informacje, z jakich 

miejscowości  pozyskuje  się  uczniów  oraz  należałoby  zastanowić  się,  dlaczego  z  innych 

miejscowości nie udało się pozyskać młodzieży. Klasa sportowa w ZSM powstała na zamówienie 

klubu. Klub stwierdził, że nie ma żadnego pożytku z prowadzenia tej klasy. Fajnie byłoby, aby 

powstała klasa sportowa w ZSM. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Przewodniczący  Komisji  P.  Olendowi  

za wypowiedź oraz poprosił o zabranie głosu radnego G. Utrackiego.

Radny  G.  Utracki  odniósł  się  do  dwóch  kwestii.  Stwierdził,  że  specjalnie  w  swojej 

wypowiedzi  nie  powiedział,  aby  klasa  sportowa  w  przyszłości  miałaby  być  prowadzona  

przy ZSM, gdyż od początku uważał, iż lepszą lokalizacją jest ZSOMS. Przyznał, iż kształcenie 

i  szkolenie  młodych  ludzi  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  w  klasie  sportowej  piłkarskiej  

jest potrzebne. 

Następnie odniósł się do stworzenia klasy rolniczej. Jego zdaniem każda szkoła ma swoje 

tradycje,  np.  ZSB  ma  tradycje  budowlane,  ZSM  ma  tradycje  mechaniczne,  elektryczne  

i elektroniczne, stąd też  dobrą lokalizacją na stworzenie kierunku mechanizatora rolnictwa byłby 

ZSM. 

Radny  W.  Gumieniak  przekazał,  że  jednym  z  warunków,  aby  funkcjonowała  klasa 

sportowa piłki nożnej musi być patronat klubu, bo bez patronatu klasa taka nie może istnieć. 

Plany naborowe są przejrzyste, spełniają oczekiwania rodziców i uczniów. Na terenie powiatu 

znajdują  się  również  gminy,  w  których  znajdują  się  szkoły  ponadgimnazjalne.  W  związku  

z powyższym zaproponował, aby w przyszłości umieścić w materiale szkoły, które prowadzone są 

przez gminy i zmienić tytuł materiału. Radny złożył wniosek o uzupełnienie materiału o treści 
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dotyczące  szkolnictwa  gminnego.  Jego  wniosek  przedstawiał  się  więc  następująco,  aby  tytuł 

materiału oświatowego brzmiał: „Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz dla szkół, których organem prowadzącym są 

gminy”.  Przypomniał,  iż  w  Gminie  Kuźnia  Raciborska  znajduje  się  Zespół  Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych i uczniowie również mają szansę przyjścia, natomiast brak 

jest powyższej informacji w przedłożonym materiale. Dowiedział się, że w/w informacje znajdują 

się już na płycie CD. 

Wyjaśniając  radnemu  W.  Gumieniakowi,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział,  

iż materiał nie może być uzupełniony o treści dotyczące szkolnictwa gminnego, gdyż nie podlega 

ono Powiatowi Raciborskiemu.

Wicestarosta  powiedział,  iż  są  szkoły  prywatne,  społeczne  i  dla  szkół  podległych 

Powiatowi  Raciborskiemu są  one  konkurencją.  Ukłonem było  zamieszczenie  w informatorze 

naborowym informacji o wspomnianych szkołach. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu A. Plura stwierdził, że jest dyrektorem szkoły, która 

ma do czynienia z ofertą trzech powiatów, w tym rybnickiego i gliwickiego. Jego zdaniem oferta 

Powiatu  Raciborskiego  prezentuje  się  najlepiej,  gdyż  pod  względem  merytorycznym  od  lat  

jest  najlepszą  przygotowaną  ofertą,  zaś  szkoły  raciborskie  najbardziej  promują  się,  

w przeciwieństwie do szkół rybnickich.  Wszyscy uczniowie szkół III z Rud mogą przyjechać 

autobusem  i  zwiedzić  każdą  szkołę  w  jeden  dzień.  W  Rybniku  jest  to  nieskoordynowane, 

ponieważ  jest  to  podzielone.  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  na  wzorcowe 

przygotowanie promocji szkół w Powiecie Raciborskim.  

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął dyskusję w powyższym temacie oraz poprosił  

o przegłosowanie materiału w wersji poprawionej (tj. elektronicznej). 

Materiał  został  przyjęty 22 głosami za,  1 głosem wstrzymującym i  0 głosami przeciw. 

Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał obecnego na sesji Rady Posła RP H. Siedlaczka. 

Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  wynajmowania  majątku  

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

w Raciborzu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  pragnie  zabrać  głos  

w w/w punkcie porządku obrad?

Zgłosili się radni: K. Ciszek i H. Panek.
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Radny  K.  Ciszek  odczytał  z  rozdziału  III  §  9  pkt  3  mówiący,  iż  wydzierżawienie  

i wynajmowanie mienia ruchomego i mienia ruchomego małej wartości wymaga każdorazowo 

zgody Zarządu Powiatu. Zaproponował, aby punkt ten znalazł się w rozdziale IV, który mówi  

o zasadach wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części oddanych zakładowi 

w nieodpłatne użytkowanie. Jego zdaniem, będzie to może większa kontrola Zarządu Powiatu. 

Radny H. Panek stwierdził,  że uwaga jego dotyczy  §  10 rozdziału IV. Rada Powiatu  

w 2001 r.  udzieliła dyrektorowi zakładu upoważnienie do zawierania umów cywilnoprawnych. 

Mienie powiatu (nieruchomość i ziemia) stanowią własność powiatu. Radny zaproponował, aby 

Rada  Powiatu  jako  przedstawiciel  społeczny  miała  informację  raz  w  roku  nt.  mienia 

wydzierżawionego.  W  związku  z  powyższym  zaproponował,  aby  w  §  12  pkt  5  znalazł  się 

następujący zapis:  „Do 31 stycznia każdego roku dyrektor zakładu złoży Radzie i  Zarządowi 

Powiatu  sprawozdanie  z  zawartych  oraz  kontynuowanych  w  roku  ubiegłym  umów  najmu 

(dzierżawy)”.  Stwierdził,  że  na  bieżąco każda  umowa cywilno –  prawna  będzie  zatwierdzana 

przez  Zarząd  Powiatu,  ale  raz  w roku  taka  informacja  w formie  pisemnej  należy  się  Radzie 

Powiatu.           

Starosta poinformował, iż co roku Zarząd Powiatu ma obowiązek złożyć Radzie Powiatu 

informację o sposobie wykorzystania mienia, czyli to co złoży dyrektor szpitala, również zostaje 

zamieszczone w informacji, którą  składa Zarząd. Zapis ten będzie powielał się. Zarząd Powiatu 

ma obowiązek informować o wszystkim mieniu, w tym również informować o mieniu, którym 

dysponuje szpital. 

Radny H. Panek stwierdził, iż jego intencją było to, że informacja, która trafia do Zarządu 

Powiatu, również otrzymywała Rada Powiatu. 

Starosta uważał,  iż będzie to powielenie,  a jeżeli  radni sobie życzą, to informacja taka 

będzie dostarczana radnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego H. Panka, czy nadal podtrzymuje zdanie?

Radny H. Panek powiedział, że informacja zbiorcza mówi o wydzierżawionym mieniu, 

zaś informacja, którą Zarząd Powiatu otrzymuje od dyrektora szpitala jest bardziej szczegółowa, 

gdyż  mówi  komu  zostało  wydzierżawione,  na  jaki  okres  czasu  i  za  jaką  wartość.  Uważał,  

iż raz w roku taka informacja szczegółowa należy się Radzie Powiatu. 

Starosta  zapytał,  czy  wpisanie  zgłoszonych  sugestii  przez  radnego  w  regulaminu,  

nie  narusza kompetencji  poszczególnych organów.  W tej  kwestii  udzielić  informacji  musiałby 

radca prawny. 
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Radny H. Panek powiedział, że mienie powiatu jest w gestii  Rady Powiatu. W 2001 r. 

Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu, a Zarząd dyrektora szpitala do zbywania i nabywania 

nieruchomości. Informacja od dyrektora szpitala należy się Radzie Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  istnieje  ewentualna  rozbieżność  między 

sprawozdaniem składanym przez Zarząd Powiatu a sprawozdaniem składanym przez dyrektora 

szpitala?

Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu składa informację o sposobie dysponowania 

mieniem.  Jeżeli  radni  uznają,  że  informacja,  którą  do  tej  pory  składa  Zarząd  Powiatu  

jest niewystarczająca, a będą chcieli bardziej szczegółową (komu wydzierżawiono i za jaką kwotę), 

to wszystkie te uwagi zostaną w niej uwzględnione. Stwierdził, że w 2001 r. Rada Powiatu oddała 

mienie w nieodpłatne użytkowanie szpitalowi, a dyrektora nie upoważniła.

Radny H. Panek uważał, iż Rada Powiatu miała prawo nie oddawać mienia szpitalowi,  

a nad każdą umową cywilno – prawną czuwać. Zdaniem radnego nie powinno stanowić żadnej 

przeszkody uzyskanie informacji, o którą prosi. 

Starosta ponownie powtórzył, iż o szczegółowości informacji decydują radni. Jeżeli radni 

będą sobie życzyli, aby informacja, która jest składana była bardziej szczegółowa, to ją otrzymają. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  uciął  dyskusję  w  tym  temacie.  Zaproponował 

przegłosowanie wniosku radnego H. Panka, aby w § 12 zapisać: „Do 31 stycznia każdego roku 

dyrektor zakładu złoży Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu sprawozdanie ze zbytego mienia 

ruchomego małej wartości w roku ubiegłym wraz ze stosownymi opiniami Rady Społecznej”. 

Radny G. Utracki zapytał,  czy w/w zapis nie jest powieleniem obowiązujących ustaw? 

Zdaniem jego nie powinien on znaleźć się w treści projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, iż wniosek zostanie przegłosowany, stąd też 

poprosił o przegłosowanie wniosku

Wniosek nie został przyjęty: 4 głosy za, 16 głosów przeciw i 3 głosy wstrzymujące.

Radny  K.  Ciszek  zaproponował,  aby  w  rozdziale  IV  §  13  wprowadzić zapis 

następującej  treści:  „Wydzierżawienie,  wynajmowanie  nieruchomości  lub  ich  części  na  okres  

do 3 lat wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu”.

Wicestarosta  odczytał  §  11  mówiący  o  upoważnieniu  Zarządu  Powiatu  do  wyrażenia 

każdorazowo zgody dyrektorowi zakładu na wynajęcie (wydzierżawienie) nieruchomości na okres 

powyżej trzech lat. Stwierdził, iż szpital jest normalnym zakładem pracy.  

Radny G.  Utracki  poprosił  radnego K. Ciszka o uzasadnienie  wniosku oraz zapytał,  

w jakim celu zapis ten powinien znaleźć się w projekcie uchwały.
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Radny  K.  Ciszek  stwierdził,  że  Zarząd  Powiatu  będzie  miał  kontrole  nad  wszelkimi 

umowami cywilno – prawnymi zawieranymi przez dyrektora szpitala. 

Starosta  powiedział,  że  jeżeli  ma  być  zgoda,  to  uchwała  jest  niepotrzebna.  Chodziło 

przede wszystkim o to, aby dyrektor szpitala mógł sam wykonywać proste czynności. 

Radny  M.  Klimanek  wyjaśnił,  że  szpital  nie  jest  normalnym  zakładem  pracy,  ale 

specyficznym miejscem pracy. Głównie chodzi o 100 % zabezpieczenie medyczne mieszkańców 

powiatu. Były podchody, iż dana instytucja chciałaby wynająć salę operacyjną czy inne pracownie 

po godzinach pracy,  kiedy pracownie stoją  i  są  gotowe do diagnostyki  czy  leczenia  pacjenta. 

Szpital  w  Raciborzu  pełni  dyżur  ostry  -  przez  cały  rok,  stąd  też  pewne  kwestie  muszą  być 

monitorowane.

Radny K. Ciszek zaproponował, aby był zapis: „w uzgodnieniu z Zarządem Powiatu”.

Starosta odniósł się do § 4 mówiącego, iż „Mienie ruchome zakładu może zostać zbyte 

w przypadku uznania go za zbędne dla realizacji celów statutowych tego zakładu”. Szpital był 

przeprowadzany  ze  starym  sprzętem,  który  jest  całkowicie  z  amortyzowany.  

Dyrektor  nie  wyrzucił  go na  śmietnik,  gdyż  nie  posiadał  innego sprzętu.  Starosta  uważał,  iż 

szpital zostanie wyposażony we właściwy sprzęt. Zaproponował w projekcie uchwały następujący 

zapis: „, Mienie ruchome zakładu pracy może zostać zbyte, przypadku uznania go za zbędne  

i po powiadomieniu Zarządu Powiatu”. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu możliwy będzie 

wgląd. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju. 

Radny J. Matyja uzupełnił, iż kwestia dotyczyła rozdziału IV § 10, a nie rozdziału II.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Plura  stwierdził,  iż  radni  prowadząc  dyskusję 

pokazują,  że  nie  są  w  dniu  dzisiejszym  przygotowani  do  sesji  Rady,  a  komisje  tematu  

tego nie omawiały. Radny nie miał wątpliwości na komisjach, dlatego też ich w dniu dzisiejszym 

nie  podziela.  Zaapelował,  aby  w  przyszłości  rzeczy  szczegółowe,  robocze  przerabiać  

na komisjach. Osobiście jest za tym, aby wnikliwie wsłuchiwać się w głos każdego radnego i jeżeli 

będą  wątpliwości,  to  zagłosuje  za  uwagami  zgłaszanymi  przez  radnych.  Jeżeli  wnioski 

formułowane są na sesji Rady, a mogły być przedstawione na komisjach, to osobiście wniosek 

taki u radnego nie znajdzie posłuchu. Ponownie zaapelował o poważne traktowanie komisji.

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zaproponowała 

przegłosowanie  uchwały  bez  zmian.  W  przypadku  przegłosowania  uchwały,  radni  nie  będą 

podejmowali dalszej dyskusji, a jeśli nie zostanie ona zaakceptowana, to można nadal dyskutować. 

Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję. Poprosił o przegłosowanie poprawki 

zaproponowanej przez radnego K. Ciszka. 
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Poprawka nie została przyjęta: 5 głosów za, 12 głosów przeciw i 4 głosy wstrzymujące. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o ponowne przegłosowanie poprawki.

W/w  poprawka  nie  została  przyjęta:  5  głosów  za,  13  głosów  przeciw  i  5  głosów 

wstrzymujących.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  wersji 

zaproponowanej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała została  podjęta 17 głosami za, 3 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu,  

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  

przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały w proponowanej wersji.

Uchwała została  podjęta 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.

  

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Starosta poprosił, aby Skarbnik Powiatu poinformowała o 3 zmianach, jakie pojawiały się 

w powyższym projekcie uchwały. 

Skarbnik Powiatu E. Tapper poinformowała, iż dodatkowo zostaną wprowadzone kwoty: 

• 2 000 zł – wpłynęła z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla I LO,

• 2 000 zł – dotacja  z Fundacji Ekologicznej „Silesia”, z przeznaczeniem na realizację akcji 

„Posadź swoje drzewko” (zakup sadzonek drzew i krzewów realizowane przez CKU),

• w załączniku nr 2 w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe została przeniesiona kwota  50 000 zł na wydatki majątkowe. 

O godz. 17.00 salę obrad opuścił radny L. Malcharczyk. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie informacji. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o zabranie głosu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przekazał, iż projekt uchwały był 

omawiany na Komisji Budżetu i Finansów i bez poprawek uzyskała akceptację.

Radny J.  Kusy  stwierdził,  iż  w ostatniej  chwili  radnym podsuwa się  projekt  uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 r.  wraz ze zmianami. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Plura  stwierdził,  że  radny ma  prawo głosować 

przeciwko projektowi uchwale.    

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję  

w  tym  temacie  oraz  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  wraz  ze  zgłoszonymi 

poprawkami. 

Uchwała została podjęta 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 0 głosami przeciw. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad10. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnego K. Ciszka o zabranie głosu. 

Radny K. Ciszek podniósł 3 kwestie:

• Mieszkańcy  ul.  Przejazdowej  i  Bielskiej  w  Raciborzu  w  dzielnicy  Ostróg  zwrócili  się  

z  prośbą  do  Prezydenta  Miasta  Racibórz  o  ustanowienie  ruchu  jednokierunkowego  

na w/w ulicach. Poprawiłoby to stan bezpieczeństwa w tym miejscu, stąd też radny popiera 

powyższy wniosek, gdyż jest on zasadny.  Na organizację ruchu zgodę musi wydać Starosta 

Raciborski.  Na  ostatnim  spotkaniu  w  Urzędzie  Miasta  Racibórz  przedstawiciel  starosty  

i  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Nowoczesna”  zażądał  od  Wydziału  Gospodarki  Miejskiej 

przedstawienia  szczegółowej  analizy  proponowanych  zmian.  Radny  zapytał,  czy  analiza 

została  już  dokonana,  czy  starosta  jest  w  jej  posiadaniu,  czy  można  uzyskać  analizę  

oraz ewentualnie stanowisko starosty w tej sprawie?

• Przypomniał,  iż  2  miesiące  temu  interpelował  w  sprawie  tragicznego  stanu  posesji  

przy ul. Bosackiej (jest to teren policji). Kwestia dotyczyła zanieczyszczenia terenu, zagrożenia 

życia  mieszkańców.  Obok  tej  posesji  znajduje  się  przedszkole,  plac  zabaw  

dla dzieci. Dzieci wychodzą z budynku, który grozi zawaleniem. Z okien zwisają kikuty szyb. 

Teren zarósł trawą. Przy posesji nie ma pełnego ogrodzenia, stąd każdy może wejść na teren 

obiektu.  Dwa  miesiące  temu  radny  otrzymał  kopię  pisma  skierowanej  

do Komendy Wojewódzkiej Policji. Radny do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. 

• Posiedzenia  komisji  i  sesji  Rady  odbywały  się  w  ustalonych  terminach,  a  jeżeli  

jest konieczność zmiany terminu, to radni powinni zostać poinformowani z wcześniejszym 
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wwyprzedzeniem  (np.  na  poprzedzającej  sesji  Rady  czy  Komisji  Budżetu  i  Finansów). 

Stwierdził, że ostatnia Komisja Budżetu i Finansów była przyśpieszona o tydzień, stąd też 

dowiedział się na dwa dni robocze przed zmienionym terminem i nie mógł uczestniczyć  

w komisji, stad też nie mógł zgłosić wniosku na Komisji.  

  Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  jakie uwagi  ma radny, gdy chodzi o procedurę 

zawiadamiania radnych o terminie sesji Rady?

Radny K. Ciszek odpowiedział, że nie ma zastrzeżeń do trybu zwoływania sesji Rady, lecz 

chodziło  mu  o  przypadek  zwołania  posiedzenia  Komisję  Budżetu  i  Finansów  w  bieżącym 

miesiącu. 

Radny J. Kusy poprosił, aby Starosta wystąpił z pismem do Prezydenta Miasta Racibórz 

i udzielił odpowiedzi,  jakie były powody zamknięcia drogi przy ul. Grobla dla ruchu kolejowego. 

Radny dowiedział się, że prezydent kierował się tym, że kolej wystąpiła z pismem i konieczne  

jest zrobienie rogatek. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie pokoju.

Radny J. Kusy orientuje się, że stały tam rogatki i zostało to zdemontowane w 90 – latach 

przez kolej, a obecnie znów zamierza postawić w tym miejscu rogatki. Radny jest w posiadaniu 

rozporządzenia  z  dnia  23.09.2003 r.  w którym zapisano,  że  organizację  ruchu,  szczególności 

zadania  techniczne  polegające  na  umieszczeniu  i  utrzymaniu  znaków  drogowych  i  urządzeń 

sygnalizacji  dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu realizuje na własny koszt zarząd 

drogi,  nie  dotyczy to umieszczenia  i  utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

oraz  urządzeń  sygnalizacji  świetlnej  i  dźwiękowej  umieszczonych  na  przejazdach  kolejowych. 

Zadania te realizują właściwe kolejowe jednostki organizacyjne. Poprosił, aby ul. Grobla została 

udostępniona dla ruchu. 

Radny J. Matyja stwierdził, iż interpelacja radnego J. Kusego jest jak najbardziej zasadna, 

zaś Urząd Miasta nie dopatrzył pewnych spraw, a jest zorientowany w temacie. W ostatnim czasie 

ukazał  się  znak  wskazujący  drogę  do  Auchan  w  6  minut.  Radny  nie  wierzył,  że  Auchan 

samowolnie  postawiło  znak,  ale  najprawdopodobniej  uzgadniało  w/w  kwestię  z  miastem 

Racibórz.  W  dniu  dzisiejszym  policja  nakłada  mandaty  wszystkim  osobom,  korzystającym  

z  tej  drogi.  Należałoby  jednoznacznie  określić,  czy  ta  droga  jest  czy  nie  jest  potrzebna  

do dojazdu do posesji.  Jeżeli  nie  jest,  to  dlaczego zostały  nałożone  takie  środki  w kierunku 

wybudowania drogi. 

Radny  M.  Klimanek   przypomniał,  że  na  drodze  krajowej  biegnącej  do  Chałupek 

wykonywany był remont niewielkiego odcinka drogi, jest to zakręt w Raciborzu - Studzienna  

przy  ul.  Hulczyńskiej.  W miejscu  tym zginęły  dwa  małżeństwa,  osierocając  sześcioro  dzieci. 
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Nawierzchnia na tym zakresie była fatalna od lat, zostało to wyremontowane, ale jakość robót  

nie  jest  dobra.  W  związku  z  powyższym  poprosił  o  zobligowanie  odpowiednich  służb  

drogowych,  w  kwestii  monitorowania  jakości  wykonania  robót  przy  ul.  Hulczyńskiej  

w Raciborzu - Studzienna.  

Ad11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  Starostę o ustosunkowanie się  do wypowiedzi 

radnych.

Starosta stwierdził, iż żadna ze zgłoszonych interpelacji nie należy do zadań powiatu, lecz 

do każdej interpelacji ustosunkuje się.

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez radnego K. Ciszka dotyczącej ustanowienia ruchu 

jednokierunkowego  przy  ul.  Przejazdowej  i  Bielskiej  powiedział,  że  istnieje  Komisja 

Bezpieczeństwa, która działa przy staroście. Jest to grupa ludzi, która zna się na organizacji ruchu 

i opiniuje pewne propozycje zmian na drogach, chodnikach. W skład Komisji wchodzą: policjant, 

dwie  osoby  ze  Starostwa  Powiatowego  i  przedstawiciel  Urzędu  Miasta  Racibórz.  Wszystkie 

projekty, które ma zaopiniować prezydent czy starosta, trafiają do komisji, ale ich stanowisko nie 

ma żadnej mocy, jest to tylko głos doradczy. Ulice Bielska i Przejazdowa są to drogi gminne.  

Prezydent może zrobić to co uważa za słuszne, jeżeli będzie to zgodne z przepisami. Do starosty 

nie  wpłynęła  żadna informacja  ani  żadna analiza.  Prezydent  miał  pytanie  i  zadał  je  komisji,  

zaś  komisja,  aby  odpowiedzieć,  zażądała  od  prezydenta  pewnych  informacji.  Starostwo 

Powiatowe nie  ma nic  wspólnego z tą  drogą,  bo jest  to droga gminna.  Cała  decyzja  zależy  

od prezydenta. 

Kolejną sprawą do której odniósł się starosta była posesja przy ul. Bosackiej. Jest to Skarb 

Państwa w zarządzie policji i policja ma odpowiadać za obiekt. Od porządku w mieście Racibórz 

odpowiedzialna jest straż miejska i policja. Starosta zobowiązał się ponownie wystąpić z pismem 

do Komendy Wojewódzkiej Policji. Straż miejska mogłaby właściciela posesji czy zarządcę ukarać 

mandatem. Zwrócił się z prośbą, aby radni z PIS, startujący do Rady Miasta złożyli wniosek  

do Prezydenta Miasta Racibórz, aby straż miejska zrobiła porządek z zarządcą obiektu. 

Radny K. Ciszek chciał zapoznać się z fachową opinią, co do proponowanych zmian.  

Starosta odpowiedział,  iż takiej  opinii  – jego zdaniem – nie ma, niemniej sprawdzi tą 

sprawę. 

Radny K. Ciszek zapytał,  czy otrzymano odpowiedź od Komendanta  Wojewódzkiego 

Policji w kwestii posesji przy ul. Bosackiej.  
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Starosta stwierdził, iż nie było odpowiedzi w powyższym temacie. 

Następnie Starosta odniósł się do ul.  Grobla, która jest drogą gminną. Władze miasta 

chcąc  wejść  naprzeciw  problemom  mieszkańców  i  władzom  wojewódzkim,  dołożyły  się  

do remontu drogi,  która aktualnie stanowi objazd. W chwili obecnej kolej dla bezpieczeństwa 

ludzi  uznała,  że  jest  zbyt  duży ruch i  na koszt  inwestora  albo zostaną zamontowane zapory, 

dróżnik,  itp.  albo  należy  ograniczyć  ruch.  Inwestorem  przedsięwzięcia  jest  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich,  zaś  droga  należy  do  prezydenta.  Prezydenta  zrobił  to,  co  było  w  jego 

kompetencji, bo inaczej byłby całkowicie zamknięty przejazd. 

Radny J. Kusy powiedział, że o sprawach kolejowych stanowi prawo miejscowe. 

Starosta  odpowiedział,  że  o  sprawach  kolejowych  stanowi  nie  prawo  miejscowe,  

ale kolejowe. Kolej zaś stwierdziła, że jest dużo ilości pojazdów i należy dać szlaban. 

  Radny  J.  Kusy  zapytał,  czy  nie  można  dać  osoby,  tak  jak  zostało  to  zrobione  

przy szkołach (osoba przeprowadza dzieci do szkoły).

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju. 

Starosta  stwierdził,  że  stawianie  reklam przy  drogach uzgadnia  się  z  danym zarządcą 

drogi.  Dużo  reklam  znajduje  się  przy  drodze  krajowej  i  uzgadnia  się  to  z  Zarządem  Dróg 

Krajowych.  Reklamy  najczęściej  ustawia  się,  gdzie  jest  duży  ruch,  najczęściej  na  drogach 

krajowych  i  wojewódzkich.  Pojawił  się  problem z  Auchan.  Otwarcie  Auchanu  odbędzie  się  

w dniu 30.05.br., a przy Auchanie nie ma ronda. Jeżeli radni otrzymali zaproszenie, to zaapelował, 

aby radni nie pojechali. Władze powiatu również nie udają się na w/w otwarcie. 

Radny J. Matyja poprosił, aby zwrócić się z zapytaniem do Prezydenta Miasta Racibórz 

w  kwestii  umożliwienia  lokalnemu  ruchowi  korzystanie  z  tej  drogi  przy  ul.  Grobla.  

W  połowie  drogi  znajduje  się  mały  trójkąt  i  przed  oraz  za  trójkątem  jest  zakazu  ruchu.  

Zwrócił  się  z prośbą o udostępnienie ul.  Grobla do ruchu lokalnego oraz zlikwidować znaki 

zakazu wjazdu. 

Starosta zobowiązał się wystosować pismo w powyższej kwestii. 

Odnośnie  interpelacji  zgłoszonej  przez  radnego  M.  Klimanka,  aby  Zarząd  Dróg 

Powiatowych monitorował co się robi na drogach wyższej kategorii starosta powiedział, że służby 

powiatowe dokonały wizji  lokalnej drogi  i  stwierdziły,  czy została ona wykonana zgodnie „ze 

sztuką”, a jeżeli nie została dobrze wykonana, to osobiście wystosuje pismo do Dyrektora Raja, 

aby zwrócił uwagę, jak remontowane są drogi krajowe. 

Radny M. Klimanek dodał, że kwestia ta zostanie również podniesiona na Radzie Miasta. 

Odcinek  Racibórz  –  Studzienna  jest  bardzo  mocno  obciążony,  w  związku  z  objazdem  

przez Wodzisław Śl. 
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Starosta  poinformował,  iż  Starostwo  Powiatowe  zakupiło  monety  2  zł  i  są  one  

w posiadaniu  Skarbnika  Powiatu.  Radni,  którzy  zainteresowani  są  wymianą  monety,  mogą  to 

uczynić po sesji Rady.  

Ad12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków  

o odczytanie wniosków. Poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odczytała następujące wnioski 

zgłoszone na sesji Rady w dniu dzisiejszym :  

• radnego N. Miki: 

„Zobowiązać  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  aby  sporządził  program,  mający  na  celu 

zapobieżeniu  skutkom  niżu  demograficznego  w  szkołach  i  innych  jednostkach,  dla  których 

Powiat Raciborski jest organem prowadzącym”.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku.

W/w  wniosek  został  przyjęty  21  głosami  za,  1  głosem  wstrzymującym  i  0  głosami 

przeciw.

• radnego R. Winiarskiego: 

„W nawiązaniu do uwag zgłaszanych przez członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wnioskuje się, aby w planach naborowych od roku 2008/2009 Komisja ds. kierunków kształcenia 

stworzyła  możliwość  utworzenia  kierunku  mechanizator  rolnictwa,  na  bazie  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu”.

Wicestarosta  stwierdził,  iż  Komisja  nie  stwarza  możliwości,  ale  daje  pewne 

sugestie, co do kierunków kształcenia. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  wykreślenie  z  wniosku  słowa  „komisja”. 

Poprosił też o przegłosowanie wniosku: „W nawiązaniu do uwag zgłaszanych przez członków 

Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskuje się,  aby w planach naborowych od roku 

2008/2009 stworzyć możliwość utworzenia kierunku mechanizator rolnictwa, na bazie Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu”.

Wniosek został przyjęty 19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i 1 głosem przeciw.

•  radnego W. Gumieniaka: 

„W celu zapewnienia pełnej informacji o planach naborowych na dany rok szkolny, umieścić  

w  nim  również  informacje  o  planach  naborowych  w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
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prowadzonych  przez  gminy,  do  tytułu  materiału  dodać:  oraz  do  szkół  dla  których  organem 

prowadzącym są gminy”. 

W wyniku wysuniętych wątpliwości, wniosek nie został przegłosowany.

• radnego G. Utrackiego:

„Wnioskuje się, aby w planach naborowych od roku szkolnego 2008/2009 stworzyć możliwość 

kształcenia młodzieży w klasie sportowej o profilu piłka nożna”.

Radny G. Utracki stwierdził,  iż  jest to jedynie kwestia  poszukania klubu.  ZSOMS też 

kształci sportowców i nie ma klubu. 

Przewodniczący Rady Powiatu podpowiedział, że przy ZSOMS działa Klub „Victoria”

Wicestarosta zaproponował zmienić wniosek na „poczynić starania”. 

Radny  G.  Utracki  zaproponował  następujące  sformułowanie:  „poczynić  starania,  aby 

stworzyć możliwość”. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż wniosek w takiej wersji jest jak najbardziej 

zasadny. Poprosił o przegłosowanie wniosku.

Wniosek został przyjęty 14 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi i 1 głosem przeciw.  

Ad13. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady  Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się dnia 19 czerwca 2007 r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem 

pracy Rady Powiatu tematami sesji będą: 

1. Zatwierdzenie sprawozdania    finansowego     sporządzonego     na    dzień 31.12.2006r. 

przez    SP   ZOZ    Szpital    Rejonowy    im.    dr   J.    Rostka w Raciborzu.

2. Omówienie sieci i stanu dróg powiatowych.

Na następną sesję Rady Powiatu zostanie zaproszona Pani Gabriela Lenartowicz – Radna 

Sejmiku Województwa Śląskiego, aby przybliżyła Radzie Powiatu Raciborskiego kwestie związane 

z  działalnością  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach,  z  uwzględnieniem  spraw  

dot. Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady oddał głos radnemu G. Utrackiemu. Ten ostatni nie zgodził się ze 

stwierdzeniem jednego z przedmówców, że komisje niedobrze pracują. Komisje – jego zdaniem – 

pracują dobrze. Na komisji radni akceptują materiały na sesję Rady, zaś na sesji Rady zgłaszają 

uwagi.  Przykładem może być sesja poświecona przyjęciu sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za rok 2006.  Na sesji  Rady został  złożony wniosek dotyczący  zwoływania Komisji  Budżetu  
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i Finansów. Przypomniał, iż kiedy Komisja Budżetu i Finansów pracowała i ustalała plan pracy 

oraz kiedy były zgłaszane tematy do planu pracy, to nikt z członków komisji nie zgłosił żadnych 

uwag oraz innych tematów. W planie pracy Komisji Budżetu i Finansów zostało zaplanowane 

wspólne  posiedzenie  komisji  z  Komisją  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w temacie finansów szpitala. Radny 

uważał, iż nie było konieczności wcześniejszego powiadamiania radnych, gdyż dzień i godzina 

była ta sama, tym bardziej, że w planie pracy komisji zmiana ta została uwidoczniona. Stwierdził, 

że nie było żadnych uchybień w trybie informacji i zwoływania komisji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zgodził  się  z  wypowiedzią  przedmówcy,  że  tematy 

szczegółowe powinny być omawiane na komisjach.   

Starosta  przekazał  radnym,  że  materiały  na  kolejną  sesję  Rady  powinny  zostać 

dostarczone 07.06. br., lecz z uwagi na Boże Ciało, materiały te zostaną dostarczone w piątek. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy wyrażają zgodę, aby materiały zostały 

dostarczone radnych z opóźnieniem, z uwagi na Boże Ciało. 

Radni wyrazili zgodę ma dostarczenie materiałów na sesję Rady Powiatu w piątek.  

Radny J. Matyja powiedział, że Komisja Rewizyjna opiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu i na komisji były skierowane pewne pytania na które do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi.  Z  RIO  otrzymano  odpowiedź  pozytywną  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku 

Komisji  Rewizyjnej.  Stwierdził,  że  inne  wypowiedzi  są  na  komisjach,  a  inne  na  sesji  Rady. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  nie  miał  oryginału  sprawozdania  z  wykonania 

budżetu,  jaki  otrzymano  w  dniu  wcześniejszym.  Poprosił  o  porównanie  otrzymanych 

dokumentów z protokołem z poprzedniej  komisji,  bo nie zgadzają  się  dane liczbowe. Radny 

otrzymał  również  protokół  w  wersji  elektronicznej  i  dane  kwotowe  nie  przedkładają  się  

ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu,  jaki  komisja  zatwierdzała.  Znajdują  się  pewne 

rozbieżności.  Budzi to brak zaufania do tego, co robią radni. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  było 

bardzo  dobrze  sprawdzone.  Chodzi  głównie  o  to,  że  radni  inaczej  głosują  na  komisjach  

a inaczej  na sesji  Rady.  Jeżeli  są  zgłaszane uwagi  czy  poprawki,  to  one nie  dotyczą meritum 

sprawy, ale drobnych kwestii np. zera po przecinku. Następnie poprosił Posła RP H. Siedlaczka 

o zabranie głosu.  

Poseł  na  Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej  H.  Siedlaczek  pogratulował  tak  poukładanej 

merytoryczne i wyważonej w swoich opiniach i wystąpieniach Rady Powiatu. Nie będzie – jak 

stwierdził –  mówił nt. działalności Sejmu, gdyż nie jest to tematem jego wystąpienia i wspólnie 

z Przewodniczącym Rady Powiatu uzgodni termin na wystąpienie,  które zostanie poświęcone 
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właśnie działalności Sejmu. Podziękował radnym, Przewodniczącemu Radzie Społecznej Szpitala 

za  przypomnienie  ludzi,  którzy  z  Radą  Społeczną  Szpitala  związani  byli  od  początku. 

Podziękował za podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala, w skład której 

weszli: H. Siedlaczek, były Starosta Raciborski J. Wziontek i były radny, długoletni zasłużony wójt 

Gminy Krzyżanowice W. Wolnik. Rada Powiatu nie będzie zawiedziona działaniem tych osób, 

które  weszły  w jej  skład.  Osoby  te  wniosą  wiele  nowego do pracy  Rady  Społecznej,  gdyż  

są zaangażowani w działalność szpitala od 1998 r. Podziękowanie te skierował na ręce radnych 

za pośrednictwem przewodniczącego i starosty.  Ponadto poinformował, iż w chwili obecnej  

z  inicjatywy  samorządu  Powiatu  Raciborskiego  i  Powiatu  Wodzisławskiego  toczą  się 

merytoryczne dyskusje dotyczące Zbiornika Raciborskiego. Osobiście jest pod ważeniem decyzji 

Wojewody  Śląskiego,  którego  reprezentuje  Pan  Wiesław  Maśka  –  Wicewojewoda  Śląski. 

Rozmowy toczone są ponad podziałami, nie ma w rozmowach żadnej polityki i  jest to dobra 

informacja dla wszystkich mieszkańców gmin nadodrzańskich, gdyż finalizuje się sprawiedliwe 

rozwiązanie problemów związanych z wykupami gruntów. Podziękował również dyrekcji szpitala, 

w  związku  z  ostatnią  debatą  poświęconą  sytuacji  w  służbie  zdrowia.  Osobiście  został  

przez  zastępcę  dyrektora  szpitala  Z.  Wiercińskiego  i  głównego  księgowego  S.  Muchę 

przygotowany do wystąpienia  w kwestii  amortyzacji.  W uzgodnieniu z  Lasami  Państwowymi, 

konkretnie  z  Nadleśnictwem  Rudy  Raciborskie,  ze  środowiskiem  leśników  i  z  Regionalną 

Dyrekcją  Lasów  Państwowych  zajmuje  kontrowersyjne  stanowisko  wobec  własnego  Klubu 

Parlamentarnego  PO  co  do  polityki  państwa  wobec  lasów  państwowych.  Reprezentuje  tutaj 

stanowisko środowisk raciborskich. Ponadto we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Sportu 

toczony jest bój o gimnastykę korekcyjną, zwiększenie liczby godzin, itd. Na wniosek katechetów 

porusza kwestie związane z zaliczeniem czasu pracy przed wprowadzeniem katechezy do szkół. 

Problem  ten  w  dniu  dzisiejszym  znalazł  oddźwięk  na  Sejmowej  Komisji  Edukacji.  

Podkreślił również współpracę z radnymi, samorządowcami powiatu, którzy wspierają działanie 

posła  oraz  inspirują  to  działanie,  za  co  im  serdecznie  podziękował.  Podziękował  radnym:  

M. Klimankowi, dyrektorowi PCPR H. Hildebrandowi, R. Winiarskiemu, L. Malcharczykowi,  

J. Matyji oraz szkołom: Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu – dyrektorem N. Mice czy A. Plurze,  

z którymi współpracuje. 

Odnośnie dróg powiedział, że najbardziej kompetentną osobą odpowiedzialną za drogi 

jest  Starosta  A.  Hajduk.  Sądzi,  iż  radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  

jest w stanie odciążyć Starostę od wielu działań. 

Na zakończenie powiedział, że Rybnik zrestrukturyzował sieć placówek oświatowych.  

Nie  będzie  mówił  o  lobowaniu,  naruszeniu  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  i  działań  

23



na  mieniu  powiatu  i  szkołach,  których  próbuje  się  lobować,  dla  których  powiat  nie  jest 

właścicielem ani organem prowadzącym. Podziękował przedstawicielom gmin w Radzie Powiatu, 

a  w  szczególności:  B.  Abrahamczyk,  G.  Utrackiemu,  A.  Chroboczka.  Podziękował  także 

Przewodniczącemu Rady za umożliwienie wystąpienia na sesji Rady Powiatu. 

Radny M. Klimanek zapytał, co w kuluarach sejmu mówią o narastającym strajku oraz czy 

znalazł się Minister Zdrowia Z. Religa?

Poseł H. Siedlaczek odnośnie strajku powiedział, że nie wyobraża sobie posła RP, który 

w sposób poważny i pełen obaw nie zająłby się tematem, który aktualnie dzieje się w służbie 

zdrowia.  Poinformował,  iż  osobiście  brał  udział  w  debacie  nt.  sytuacji  w  służbie  zdrowia.  

Udział w debacie brał również Minister Zdrowia prof. Z. Religa. Debaty sejmowe ze względu  

na  poszanowanie  dorobku,  autorytetu  są  bardzo  stonowane.   Osobiście  nie  potrafi  udzielić 

odpowiedzi, czy znalazł się prof. Z. Religa. W tej kwestii należałoby zwrócić się do Premiera. Na 

tym zakończył.

Ustosunkowywując  się  do  jednej  z  wcześniejszych  wypowiedzi,  Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu A. Plura stwierdził, iż uwaga jego nie dotyczyła Przewodniczących Komisji, gdyż 

komisje  są  bardzo dobrze przygotowywane.  Osobiście  uczestniczy  w trzech komisjach i  miał 

możliwość  uczestnictwa  w  innych  komisjach.  Jego  frustracja  wynika  z  tego,  że  chętnie 

zagłosowałby za niektórymi z wniosków, gdyż dostrzega w nich sedno sprawy. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za udział w sesji Rady.   

Starosta poprosił radnych, aby wyrazili opinie nt. zakupu laptopów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  jeżeli  radni  nie  wyrażą  opinii,  będzie 

oznaczać, że nie zgłaszają akcesu. 

Ad14. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 18:00.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jolanta Długosz                                                    Norbert Mika 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności radnych.

2. Lista zaproszonych gości.

3. Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2007 r. 

4. Prezentacja multimedialna nt. funkcjonowania Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami w okresie od 25.04.2007 r.  

do 17.05.2007 r.

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

od 18.05.2007 r. do 29.06.2007 r.

7. Materiały  zawierające  informację  nt.  planów  naborowych  na  rok  szkolny  2007/2008  

dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Materiał  dotyczący  planów naborowych  na  rok  szkolny  2007  /  2008  dla  szkół,  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

9. Uchwała Nr VIII / 83 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego 

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

w Raciborzu.

10. Uchwała Nr VIII / 84 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia 

miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  przez  pracodawcę  

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 29 maja  

2007 r. 

11. Uchwała Nr VIII / 85 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego  w sprawie  dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. z dnia 29 maja 2007 r. 
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