
PROTOKÓŁ  NR  X / 07

z  X sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  28 sierpnia 2007r. godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 X / 91 / 2007 w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,

 X / 92 / 2007 w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,

 X  /  93  /  2007  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, 

 X / 94 / 2007 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007,

 X / 95 / 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim  z  siedzibą  w  Raciborzu  a  Gminą  Krzyżanowice  na  realizację  zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa,

 X / 96 / 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia 

w dniu 20 lipca 2007 r., 

 X / 97 / 2007 w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, 

wchodzącemu  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  imienia 

Josepha von Eichendorffa,

 X  /  98  /  2007  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje  świadczeń 

przyznawanych  nauczycielom  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  oraz  warunki  i  sposób  

ich przyznawania,

 X  /  99  /  2007  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006 r.,  

 X / 100 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.,  

 X  /  101  /  2007  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego, 
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 X / 102 / 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego. 

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

2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Informacja  na  temat  realizacji  inwestycji  pn.  „Budowa  Szpitala  Miejskiego  

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 Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007 +  Uchwała nr 2/I/2007 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim  z  siedzibą  w  Raciborzu  a  Gminą  Krzyżanowice  na  realizację  zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia 

w dniu 20 lipca 2007 r. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Gimnazjum  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  

w  Raciborzu,  wchodzącemu  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu, imienia Josepha von Eichendorffa.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje  świadczeń 

przyznawanych  nauczycielom  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  oraz  warunki  i  sposób  

ich przyznawania.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006 r.  
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15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2007 r.  

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

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego. 

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

21. Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

22. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego, zwołanej na dzień 28 sierpnia 2007 r. Na podstawie listy obecności stwierdził,  

iż  na  sali  obrad  obecnych  było  21  radnych,  co  stanowiło  quorum  do  podejmowania 

prawomocnych uchwał.

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

załącznik nr 2.      

Ad2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  protokół  został  przesłany  

dla zainteresowanych radnych drogą elektroniczną. W związku z powyższym zapytał, czy radni 

wnoszą uwagi do protokołu z IX sesji Rady?

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

Powiatu.

Protokół został przyjęty 21 głosami za.
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Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  wnoszą  uwagi  do  proponowanego  porządku 

obrad. 

R.  Winiarski  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska,  w  imieniu 

Komisji wniósł o wprowadzenie ( w punkcie 4 )  projektu uchwały w sprawie  nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Panu R. Ostrowiczowi. 

W.  Gumieniak  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej,  w  imieniu  Komisji,  której 

przewodniczy   wniósł  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie 

rozpatrzenia skargi  Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego. Projekt uchwały 

doręczono  radnym  w  dniu  sesji.  Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego 

protokołu.  Ponadto  rozdano  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Małopolskiego  z  dnia  

24  września  2003r.  (PN.II.0911/130/03).  Kopia  przedmiotowego  rozstrzygnięcia  stanowi 

załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 

Starosta wniósł o wprowadzenie pod obrad projektu uchwały w sprawie  nadania tytułu 

i  medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  

w Raciborzu. Projekt uchwały radni otrzymali w dniu obrad. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby: 

- projekt  uchwały  w  sprawie   nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony  dla  Powiatu 

Raciborskiego”  dla Pana R. Ostrowicza umieścić  w punkcie 4 porządku obrad,

- projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony  dla  Powiatu 

Raciborskiego”  dla  Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”  w  Raciborzu  umieścić   

w punkcie 5 porządku obrad,

- projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007 umieścić  

w punkcie 9 porządku, 

- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego umieścić w punkcie 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady poinformował, iż pismem nr OR.0714 - 26 / 07 z dnia 28.08.2007r. 

Zarząd Powiatu  wniósł  o wprowadzenie  pod obrady,  projektu uchwały  w sprawie  określenia 

zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  tych  zadań  
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w  roku  2007.  Ww.  pismo  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.  Pismo 

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  wprowadzenie  pod  obrady  projektu  w  sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego stanowi załącznik nr 

6 do niniejszego protokołu. 

Radni nie wnieśli więcej uwag do porządku obrad. Porządek obrad wraz ze zgłoszonymi 

zmianami, został przyjęty jednogłośnie. 

Ad4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

Starosta  przypomniał,  iż  medal,  który  ma  zostać  wręczony  w  dniu  dzisiejszym  jest 

opatrzony numerem 2. W zeszłej kadencji Rada Powiatu przyznała pierwszy medal, otrzymał go 

Starosta Powiatu Märkischer.  

Medale przyznawane są osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przysłużyły 

się Ziemi Raciborskiej. Zdaniem Starosty, Pan S. Ostrowicz, jest osobą, która w pełni zasługuje 

na  ten  medal.  Przyznał,  iż  jest  to  skromna  reakcja  Rady  Powiatu  Raciborskiego  za  blisko  

45 – letnią pracę na rzecz rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego.  Pan S. Ostrowicz jest 

osobą znaną, jego działania są powszechnie akceptowane. Powiedział, iż rolnictwo w Powiecie 

Raciborskim można utożsamić z Panem S.  Ostrowiczem. Dzisiejsze wręczenie medalu będzie 

symbolicznym gestem podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rolnictwa na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Liczy, że będzie to właściwie odebrane przez mieszkańców Powiatu, zwłaszcza 

tych związanych z rolnictwem. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za  (w trakcie wystąpienia Starosty na 

salę  obrad  weszło  dwóch  radnych).  Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego 

protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady wręczył medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. Gratulacje 

złożył także Starosta oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 S. Ostrowicz podziękował za wręczenie medalu.  Dodał, iż nie zakończyła się jego praca 

na rzecz rolnictwa Powiatu Raciborskiego. 

Ad5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

Starosta  przypomniał,  iż  pośród  wielu  stowarzyszeń  działających  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego jest Towarzystwo Gimnastycznego „Sokół”. Przypomniał, iż towarzystwa te były 
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tworzone na terenie Polski pod koniec XIX wieku. Czasy wojny i okres powojenny nie sprzyjały 

działalności  tego  typu  organizacjom.  Dopiero  w  1987r.  reaktywowano  ich  działalność.  Jako 

pierwsze reaktywowało się właśnie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Raciborzu. W roku 

bieżącym przypada więc rocznica 20 – lecie reaktywowania działalności Towarzystwa. Dodał, iż 

działalność Towarzystwa przeplata się z działalnością Klubu Olimpijczyka „Sokół”. Towarzystwo 

swoim działaniem obejmuje  Powiat  Raciborski  i  z  pewnością  zasługuje  na  uhonorowanie  go 

medalem  „Zasłużony  dla  Powiatu  Raciborskiego”.  Medal  ten  zostałby  wręczony  na 

uroczystościach, zaplanowanych przez Towarzystwo, na miesiąc październik br. 

Przewodniczący Rady sprostował, iż w latach 80 – tych, w okresie realnego socjalizmu 

-nie było możliwości reaktywowania Towarzystwa „Sokół”, reaktywowano wtenczas jedynie Klub 

Olimpijczyka „Sokół”. Dopiero po roku 1989r. w niepodległej Polsce organizację tą można było 

właściwie nazwać tj. Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”. 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.  Uchwała  została 

podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków  

Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Raciborski A. Hajduk poinformował,  iż do informacji,  która była dołączona  

do materiałów za okres od 20.06.2007 do 16.08.2007 (załącznik nr 11 ), przedstawił uzupełnienie 

do  powyższej  informacji  za  okres  17.08.2007  –  28.08.2007.  Powyższa  informacja  stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Starosta sprostował zapis, który mówi, jakoby poradnie specjalistyczne w trakcie trwania 

strajku przyjmowały pacjentów w normalnym trybie. Jest to nieprawdą – poradnia ortopedyczna 

nie przyjmowała pacjentów na początku strajku.  

Najważniejszym tematem w okresie przerwy w pracach Rady Powiatu były pozyskiwanie 

środków na dokończenie budowy szpitala. Niestety do dnia dzisiejszego nie została podpisana 

umowa  pomiędzy  Marszałkiem  Województwa  Śląskiego  a  Ministrem  Rozwoju  Regionalnego. 

Sytuacja taka komplikuje pracę, gdyż z każdym dniem skraca się okres, w trakcie którego należy 

wydatkować przyznane środki. Przypomniał, iż środki te muszą być wydane w drodze przetargu. 

Dodał,  iż najprawdopodobniej przyznane środki będzie można przeznaczyć jedynie na roboty 

remontowo – montażowe oraz wyposażenie techniczne i gospodarcze. 
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Starosta poinformował, iż w dniach 17 – 19 sierpnia br. na terenie Powiatu Raciborskiego 

gościła  grupa  burmistrzów  z  partnerskiego  Powiatu  Märkischer.  Delegacja  zwiedziła  także 

Kraków  oraz  Oświęcim.  Koszty  delegacji  pokrywała  strona  niemiecka.  W dniu  20.08.2007r. 

odbyło  się  kolejne  Walne  Zgromadzenie  Subregionu  Zachodniego.  Tematem  głównym  był 

podział środków pozakonkursowych w Subregionie. Powiat Raciborski zgłosił wniosek o środki 

na  remont  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu,  zaś  gminy  Powiatu  o  środki  na  kanalizację, 

remont domu kultury w Raciborzu oraz rozwiązania dot. gospodarki odpadami. 

W  dniach  25  –  26.08.2007r.  Memoriał  poświęcony  upamiętnieniu  rocznicy  śmierci 

strażaków poległych w trakcie gaszenia pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. 

26 sierpnia 2007r. w Koszęcinie odbyły się Dożynki Wojewódzkie oraz rozpoczęła się 

pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 5 samorządowców  

z terenu Powiatu Raciborskiego.

W okresie 17 – 28.08.2007r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. 

Informacja  nt.  realizacji  uchwał  i  wniosków  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady 

Powiatu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do przedstawionych informacji. 

Radny G. Utracki, chcąc uzupełnić wystąpienie Starosty, poinformował, iż 19.08.2007r. 

pod Poznaniem odbyły się mistrzostwa w sikawkach konnych. Zwyciężyli strażacy z Bojanowa 

(w  zawodach  brało  udział  ponad  50  drużyn).  Zwycięska  drużyna  obroniła  tytuł  z  roku 

poprzedniego. Radny podziękował też za wsparcie finansowe tej drużyny.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  iż  w  chwili  obecnej  realizowany  jest  punkt 

poświęcony informacji  nt.  pracy  Zarządu Powiatu  Raciborskiego.  Zaproponował,  aby  radny  

G. Utracki informacje nt. wydarzeń związanych z mistrzostwami w sikawkach konnych zgłosił  

w punkcie „Wolne wnioski i informacje”. 

G.  Utrackiego stwierdził,  iż  jego zdaniem,  skoro w informacji  znajduje  się  wzmianka

o zawodach o puchar Starosty Raciborskiego, a strażacy wyjechali poza Powiat Raciborski, to taka 

wiadomość powinna znaleźć się w przedstawionej informacji nt. pracy Zarządu Powiatu.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  iż  jest  innego  zdania.  Dodał,  iż  cieszy  go  fakt 

osiągniętego sukcesu, jednak informację tą należałoby przedstawić w innym punkcie porządku 

obrad. Zapytał, czy radny G. Utracki wnosi uwagi do informacji przedstawionej przez Starostę. 

Radny G. Utracki nie wniósł uwag. 
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Ad7. Informacja na temat realizacji inwestycji pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu".

Starosta  przypomniał,  iż  przyjmując  plan  pracy  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nie 

spodziewano się,  iż pod koniec sierpnia br.  nie  będą prowadzone żadne prace na budowie 

szpitala. Przedstawiona informacja zawiera jedynie plany zakończenia inwestycji, którymi są 

prognozy finansowania tej inwestycji. Zwrócił uwagę, iż z treści materiału wynika, iż nie ma 

zabezpieczenia na całą kwotę 86 mln zł, potrzebną do zakończenia inwestycji – brakuje kwoty 

ok. 14 mln zł. Pojawia się pytanie skąd wziąć środki brakujące zadania – nie ma możliwości 

pozyskania  ich  ze  środków  Skarbu  Państwa,  środków  unijnych  czy  też  budżetu  Powiatu. 

Istnieje szansa, żeby inwestycja ta została dofinansowana ze środków budżetu województwa, 

co miało miejsce w latach wcześniejszych, jednakże jest to zaledwie kwota kilku milionów. 

Stwierdził,  że  gdyby  zaistniała  konieczność  szybkiego  zakończenia  istniałaby  możliwość 

poczynienia pewnych oszczędności, które pozwoliłyby na dokończenie inwestycji. Chodzi o 

część  prac  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  wokół  szpitala,  jednakże  one  nie 

decydują  o  jakości  leczenia  w  szpitalu.  Wykonałoby  wszystkie  prace  kubaturowe  wraz  

z  pełnym  wyposażeniem  medycznym  i  gospodarczym.  Uważa,  że  w  chwili  otrzymania 

środków  istniałaby  szansa,  by  w  latach  2009  –  2010  zakończyć  inwestycję  pn.  budowa 

szpitala. 

Starosta  stwierdził,  iż  obecna  sytuacja  polityczna  w  kraju  może  mieć  wpływ  na 

realizację  tych  zamierzeń.  Obawia  się,  czy  nowe  władze  centralne  będą  kontynuować 

koncepcję, by zakończyć w kraju wieloletnie inwestycje centralne. Pojawi się także dylemat,  

w przypadku nie otrzymania środków w kolejnych latach to nie będzie możliwe rozpoczęcie 

pewnych robót na bloku operacyjnym. Nie można przerwać już rozpoczętych robót kosztem 

bloku  operacyjnego.  Dodał¸  iż  wykonanie  bloku  operacyjnego  to  koszt  ok.  20  mln  zł. 

Ogłoszenie  przetargu na  wykonanie  i  wyposażenie  bloku operacyjnego trzeba  będzie  mieć 

zabezpieczoną tą kwotę, w całości. Blok operacyjny jest zbyt ważnym obiektem, by pozwolić 

sobie na jego etapową realizację. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcieliby zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci 

zabrania głosu.  

Powyższa  informacja  została  przyjęta  jednogłośnie.  Informacja  na  temat  realizacji 

inwestycji  pn.  „Budowa  Szpitala  Miejskiego  w  Raciborzu"  stanowi  załącznik  nr  13  do 

niniejszego protokołu. 
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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 Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.   

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  ustaleniami  na  poszczególnych  komisjach 

przedłożono radnym informację  wyjaśniającą  do  przedmiotowego projektu  uchwały.  Ponadto 

Starosta poinformował, iż w budżecie na 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, jak też 

inne  jednostki  mogły  podnieść  koszty  o  2%,  w  tym  także  wynagrodzenia.  W  kwietniu  br. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu dokonał stosownych regulacji. Okazało się, że 

nie  mógł  tego  dokonać  wobec  wszystkich  pracowników,  gdyż  w  jednostkach  obowiązuje 

wynagrodzenie  wg  kategorii  zaszeregowania.  Do  każdej  kategorii  przyporządkowana  jest 

konkretna  ilość  punktów.  W  stosunku  do  4  pracowników  nie  można  było  podnieść 

wynagrodzenia  o  2%,  gdyż  kwota  ta  nie  mieściła  się  w  ilości  punktów,  zgodnie  z  tabelą 

zaszeregowania.  Pozostali  pracownicy  mieli  podniesione  pensje  od  kwietnia  br.  Informacja 

pisemna  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Raciborzu  stanowi  załącznik  nr  14  do 

niniejszego protokołu. 

Dodatkowo wniósł autopoprawkę Zarządu Powiatu dot. zapisu § 4 ww. projektu uchwały 

– moc obowiązująca uchwały sierpień 2007r. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu A. Litewka – Kobyłka zapytała o datę wejścia w życie 

przedmiotowej uchwały – skoro uchwała podejmowana jest w dniu dzisiejszym to dlaczego ma 

obowiązywać od 01 sierpnia br.

Starosta wyjaśnił, iż skutki finansowe tej uchwały są dopiero na koniec miesiąca.

Radny J. Matyja przypomniał, iż wątpliwości budził fakt, czy wielkość punktu nie jest taki 

sam we wszystkich  jednostkach podległych  Powiatowi.  Powiatowy Urząd Pracy  w Raciborzu 

posiada najwyższą wartość punktu 4,50 zł(rewaloryzacja 2005r.), inne jednostki posiadają wartość 

punktu  3,50 zł i jest to wartość rewaloryzowana w 2006r. W chwili obecnej znowu podnosi się 

wartość punktu w jednostce, gdzie pracownicy posiadają maksymalną ilość punktu. Stwierdził, że 

jeśli osoby objęte podwyżkami są rzeczywiście pracownikami wartościowymi dla danej jednostki 

to  zdaniem  radnego,  dyrektor  jednostki  winien  to  uregulować  w  inny  sposób  np.  premii. 

Przypomniał¸  iż podnosząc wartość punktu w danej  jednostce to wynagrodzenie podnosi  się 

wszystkim pracownikom, a nie tylko 4 osobom. Poprosił o opinię Radcy Prawnego. 

Starosta  stwierdził,  iż  nie  można  porównywać  wartości  punktów  w  poszczególnych 

jednostkach.  Nie  ma  to  znaczenie,  ważne  jest  ile  punktów  przyporządkowano  do  danego 
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stanowiska.  Dodał,  iż  patrząc  na  kwotowe  wynagrodzenie  pracowników  poszczególnych 

jednostek to są one porównywalne. Wyjaśnił,  iż dyrektor PUP podjął decyzję,  iż od kwietnia 

2007r.  podniesie  o  2%  wynagrodzenie  swoim  pracownikom.  Podniósł  wszystkim  oprócz  

4 pracowników, dla których 2% podwyżka oznaczałaby przekroczenie przyporządkowanej ilości 

punktów. Chcąc im podnieść wynagrodzenie musi wystąpić o zwiększenie wartości punktu. 

Radny J. Matyja zwrócił uwagę, że skoro są to osoby, które mają najwyższą ilość punktów 

to są to kierownicy działów. 

Radca Prawny B. Kowalska poprosiła o ponowne sformułowanie zapytania. 

Radny  J.  Matyja  zapytał,  czy  zwiększenie  wartości  punktu  powoduje  obowiązek 

podniesienia wynagrodzenia wszystkim pracownikom danej jednostki. 

Zdaniem Radcy  Prawnego,  odpowiedzi  na  to  pytanie  winien  odpowiedzieć  kierownik 

danej  jednostki.  Ponieważ  kierownik  jednostki  odpowiada  za  politykę  płacową  w  swojej 

jednostce. Jeżeli celem kierownika jednostki jest ujednolicenie zasad wynagradzania w jednostce, a 

jest to możliwe tylko poprzez zwiększenie wartości punktu to może o takie zwiększenie wystąpić. 

Podkreśliła, iż od strony formalno – prawnej nie widzi przeszkód zwiększenia wartości punktu. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Uchwała  została  podjęta  większością głosów -  17 głów za,  1  głos  przeciw,  5 głosów 

wstrzymujących.   Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr   do  niniejszego  protokołu.  Uchwała 

stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości  

środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  tych  

zadań  w  roku  2007  +   Uchwała  nr  2/I/2007  Powiatowej  Społecznej  Rady  Do  Spraw  Osób  

Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

Przewodniczący Rady przypomniał,  iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali Uchwałę nr 

2/I/2007 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 

23 sierpnia 2007 r. Ww. uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  przedstawiciele  Zarządu  Powiatu,  Przewodniczący 

Komisji lub pozostali radni chcą zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim 

z siedzibą w Raciborzu a Gminą Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym 

w zakresie rolnictwa.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr  18 do niniejszego protokołu.

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej oraz gradobicia w dniu 20 lipca 2007 r. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr  19 do niniejszego protokołu.

Ad12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Gimnazjum  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Raciborzu,  

wchodzącemu  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  imienia  Josepha  von  

Eichendorffa.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu. 

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

nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje  świadczeń  przyznawanych  

nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.  

Przewodniczący Rady zapytał,  czy przedstawiciele Zarządu Powiatu chcą zabrać głos.  

W  imieniu  Zarządu  Powiatu  głos  zabrał  Starosta.  Poinformował,  iż  w  dniu  dzisiejszym 

doręczono  radnym  projekt  załącznika  do  przedmiotowej  uchwały,  zawierający  uwzględnione 

wnioski  poszczególnych  komisji.  Projekt  załącznika  stanowi  załącznik  nr  21  do  niniejszego 

protokołu. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwał. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu.

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu  

Raciborskiego za 2006 r.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos. Nikt nie zgłosił chęci zabrania 

głosu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 23 

do niniejszego protokołu. 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.  

Przewodniczący Rady zapytał, radni chcą zabrać głos. 

Radny  G.  Utracki  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  poinformował,  

iż Komisji  pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Tekst  jednolity  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007r. stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Starosta,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  powiedział,  iż  zaistniała  konieczność  zmiany 

wieloletniego  planu  inwestycyjnego.  Przyjęto  także  sugestie  radnych  i  dokonano  zmiany  

w uzasadnieniu do projektu uchwały. Uzasadnienie to stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu. Chcąc starać się o środki unijne należało przedłożyć w Urzędzie Wojewódzkim wykaz 

inwestycji, na których realizację,  Powiat chciałby uzyskać środki. Wymagane było podanie kwot 

oraz  ujęcie  w  wieloletnim  planie  inwestycyjny.  Drugim  powodem  przygotowania  projektu 

uchwały jest fakt, iż po ogłoszeniu przetargów i podpisaniu umów z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska należało doprecyzować kwoty poszczególnych inwestycji. Poinformował,  
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iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali ostateczną wersję projektu planu wieloletniego – załącznik 

nr 27 do niniejszego protokołu. 

Starosta omówił poszczególne pozycje:

- poz. 1 Szpital Rejonowy w Raciborzu – w 2007r. zwiększono o kwotę 680 

tys.  zł  budżetu  Powiatu  środki  z  własne  niezbędne  na  wykonanie 

dokumentacji;  w  latach  2008  -  2009  zwiększono  o  kwotę  500  tys.  zł  

(w każdym roku) – zakup wyposażenia medycznego ze środków unijnych

- poz. 4 – dostosowanie kwoty do podpisanej umowy – zwiększenie kwoty do 

z 8,5 mln zł na 21 mln zł,

- poz.  6  –  dostosowanie  kwoty  do  podpisanej  umowy  z  Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska,

-  poz. 7 – zwiększenie o kwotę 12 tys. zł 

- poz.  10  –  dostosowanie  kwoty  do  podpisanej  umowy  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz zwiększenie wkładu 

własnego o kwotę 1 tys. zł 

- poz. 14 – środki unijne na remont Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 

wkład własny 23.630 tys. zł 

- poz. 15 – zmniejszono o kwotę 1 tys. zł,

- poz. 16 – środki 142 tys. zł zostaną przeznaczone na wykonanie sztucznej 

nawierzchni boiska w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

- poz.  18.  –  Podnoszenie  jakości  kształcenia  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  –  kwota   

6 mln zł na to zadanie,

- poz.  19 – remont  dróg powiatowych Tworków – Hać oraz Pietrowice – 

Gródczanki,

- poz. 21 – modernizacja ul. Brzeskiej koszt 3.200 tys. zł.

Przewodniczący Rady zapytał, radni chcą zabrać głos. 

Radny J. Matyja zapytał, iż uwzględnione zostały środki na modernizację ul. Rybnickiej  

w Raciborzu, w części gdzie ma powstać dodatkowy pas ruchu. Zdaniem radnego podana kwota 

1.361 tys. zł jest niewystarczająca. 

Starosta  wyjaśnił,  iż  w  planie  wieloletnim  chodzi  o  inny  odcinek  tej  drogi.  Środki,  

o których wspinał przedmówca otrzymano na remont dróg wojewódzkich.  W roku bieżącym 

otrzymano kwotę 1,5 mln zł na remont dróg w Markowicach oraz Babicach, które już wykonano. 

Ponadto 1,5 mln zł  na kontynuację  remontu nawierzchni na odcinku od granicy z Powiatem 
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Głubczyckim  (Kietrz,  Pietrowice  Wlk,  Żerdziny,  Racibórz).  Wykonano  dwa  etapy,  w  roku 

bieżącym będzie realizowany następny za kwotę 1,5 mln zł – Od granic Powiatu Głubczyckiego 

do  Pietrowic  Wlk.  oraz  przez  Kornice  w kierunku  Żerdzin.  Otrzymano  także  1,1mln  zł  na 

wykonanie trzeciego pasa i modernizacji nawierzchni skrzyżowania ul. Rybnickiej z ul. Piaskową 

(do mostu). Ogolenie na remonty dróg wojewódzkich pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 

kwotę 4,1 mln zł. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Sylwii  Cygan  na  opieszałość  Starosty  

Raciborskiego. 

Przewodniczący Komisja Rewizyjnej W. Gumieniak poinformował, iż Komisja Rewizyjna 

zajęła się rozpatrzeniem skargi na opieszałość Starosty Raciborskiego. Sprawa rozpoczęła się  

w  2004r.  Dotyczyła  działalności  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Raciborzu.  Komisja 

wnikliwe starała się zapoznać z materiałami, jakimi dysponuje Starostwo Powiatowe w tej kwestii. 

Zasięgnięto  również  opinii  prawnej  w  kwestii  nadzoru  starosty  wobec  inspektora  nadzoru 

budowlanego.  Okazuje się,  że nie uprawnienie te nie są zbyt  szerokie. Powiatowy inspektorat 

nadzoru budowlanego jest administracją rządową podlegającą wojewodzie, z ramienia wojewody 

bezpośredni  nadzór  pełni  wojewódzki  inspektor  nadzoru  budowlanego.  Całość  dokumentacji 

znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Do projektu uchwały dołączono rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody  Małopolskiego  z  dnia  24  września  2003r.  (PN.II.0911/130/03)  

w podobnej sprawie. W wyniku kontroli Komisja stwierdziła, iż Starosta Raciborski nie dopuścił 

się zaniedbania – w przeciągu ostatnich lat wielokrotnie spotykał się ze skarżącą, udzielał wielu 

wyjaśnień  oraz  osobiście  złożył  wizytę  Śląskiemu  Wojewódzkiemu  Inspektorowi  Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach.  Komisja  stwierdziła,  iż  Starosta  Raciborski  nie  ma kompetencji 

dyscyplinujących czy też nadzorczych wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  iż  radni  otrzymali  w  dniu  dzisiejszym  omawiany 

projekt uchwały wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym, o którym mówił przedmówca. Wniósł  

o dokonanie poprawki w treści uzasadnienia projektu uchwały – w akapicie 3,  zdaniu 2 winien 

znaleźć się  zapis ‘Powiatowego”,  a  nie  jak jest  napisane „Państwowego” Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu.  
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Uchwała z proponowaną poprawką została podjęta jednogłośnie, 23 głosami za. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do 

niniejszego protokołu.

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych.

 Radni nie zgłosili żadnych interpelacji ani zapytań.

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie realizowany.

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  K.  Madrysz  powiedziała,  iż  w  dniu 

dzisiejszym radni nie zgłosili żadnych wniosków. 

Ad21.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący Rady zapytał, radni chcą zabrać głos. 

Starosta poinformował, iż we wrześniu br. odbywają się dwie szczególnie ważne imprezy 

–  spotkanie   władzami  Powiatu  Kędzierzyńsko –  Kozielskiego  w drugą  rocznicę  podpisania 

porozumienia o współpracy. Spotkanie to odbędzie się 6 września br. o godz. 18:00 przy Kościele 

w  Pietrowicach  Wielkich.  Poprosił,  aby  zainteresowani  radni  zgłaszali  w  Biurze  Rady  chęć 

skorzystania z transportu.  Dodał, iż w przyszłym roku spotkanie odbędzie się na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

Starosta  przypomniał,  iż  Dożynki  Powiatowe  w  Powiecie  Raciborskim  odbędą  się  

w gminie Krzyżanowice, w miejscowości Zabełków 16.09.2007r. Zaapelował o udział radnych. 

Ponownie poprosił o zgłaszanie w Biurze Rady chęć skorzystania z transportu.  

Spotkanie wyjazdowe radnych, które będzie poświęcone opracowaniu wieloletniego planu 

inwestycyjnego – modernizacje  w szkołach,  na  drogach oraz  przyjęcie  założenia  do Strategii 

Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego.  Wyjazd  ten  był  planowany  wstępnie  na  19  –  20.10.2007r. 
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Poprosił  o  zgłaszanie  w  Biurze  Rady  informacje,  czy  termin  ten  odpowiada  wszystkim 

zainteresowanym. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  na  każdą  ze  zgłoszonych  interpelacji  została 

udzielona pisemna odpowiedź. Stosowna dokumentacja znajduje się w Biurze Rady. Ponadto do 

Biura Rady wpłynęły informacje  o działalności  parlamentarnej  posła H. Siedlaczka datowane 

02.08.2007r. – zał. 30, oraz 27.08.2007r. – zał. 31. W Biurze Rady znajduje się także informacja o 

złożonych  skargach  na  kierowników  podległych  jednostek  organizacyjnych  i  sposobie  ich 

rozpatrzenia, które zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

26.10.2004r. w sprawie  udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego do 

rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych.  Pismo to stanowi 

załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Ad22. Zakończenie sesji.

Przypomniał,  iż  w dniu  dzisiejszym radni  otrzymali  Uchwałę  Nr  36/109/07 Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  28  sierpnia  2007r.  w sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu 

wykonania  budżetu powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. Potwierdzenie odbioru ww. uchwał stanowi załącznik nr 33 

do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 

28 sierpnia 2007 r. o godz. 15.00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu tematem sesji 

będzie: 1. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2007r. 

2. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Sesja zakończyła się o godz. 16:25.

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. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego.

4. Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Małopolskiego   z  dnia  24  września  2003r. 

(PN.II.0911/130/03).

5. Pismo OR. OR.0714 – 26/07 z dnia 28.08.2007r.

6. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  wprowadzenie  pod  obrady  projektu  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego.

7. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony  dla  Powiatu 

Raciborskiego”.

8. Uchwała  X / 91 / 2007 w sprawie  nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony dla  Powiatu 

Raciborskiego”.

9. Projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony  dla  Powiatu 

Raciborskiego”.

10. Uchwała  X / 92 / 2007 w sprawie  nadania  tytułu  i  medalu  „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”.

11. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (20.06.2007  – 

16.08.2007).

12. Uzupełnienie do informacji za okres (17.08.2007 – 28.08.2007).

13. Informacja  na  temat  realizacji  inwestycji  pn.  „Budowa  Szpitala  Miejskiego  

w Raciborzu".

14. Informacja – wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

15. Uchwała X / 93 / 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i 

wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek 

wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  przez  pracodawcę  dla  pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

16. Uchwała nr 2/I/2007 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 23 sierpnia 2007 r.

17. Uchwała  X  /  94  /  2007  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007.

17



18. Uchwały X / 95 / 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim z  siedzibą  w  Raciborzu  a  Gminą  Krzyżanowice  na  realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.

19. Uchwała X / 96 / 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Mykanów poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej 

oraz gradobicia w dniu 20 lipca 2007 r.

20. Uchwała X / 97 / 2007 w sprawie nadania Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w  Raciborzu,  wchodzącemu  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  

w Raciborzu, imienia Josepha von Eichendorffa.

21. Projekt  załącznika  do  uchwały  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje 

świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej  oraz warunki  

i sposób ich przyznawania.

22. Uchwała X / 98 / 2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych  nauczycielom w ramach  pomocy  zdrowotnej  oraz  warunki  i  sposób  

ich przyznawania.

23. Uchwała  X  /  99  /  2007  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2006 r.

24. Projekt  tekstu  jednolitego  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007r.

25. Uchwała X / 100 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.

26. Uzasadnienie  do  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

27. Projekt  załącznika  do  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

28. Uchwała X / 101 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

29. Uchwała X / 102 / 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość 

Starosty Raciborskiego. 

30. Informacja Posła H. Siedlaczka z dnia 02.08.2007r.

31. Informacja Posła H. Siedlaczka z dnia 27.08.2007r.

32. Informacja o złożonych skargach na kierowników podległych jednostek organizacyjnych 

i sposobie ich rozpatrzenia, które zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/322/2004 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.10.2004r. w sprawie  udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi 
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Powiatu  Raciborskiego  do  rozpatrywania  skarg  na  kierowników podległych  jednostek 

organizacyjnych.

33. Potwierdzenie odbioru Uchwały Nr 36/109/07 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia  

28  sierpnia  2007r.  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania   budżetu 

powiatu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za I półrocze 2007 roku.
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