
PROTOKÓŁ  NR  XI / 07

z  XI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  25 września 2007r. godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 XI  /  103  /  2007  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu,

 XI  /  104  /  2007  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  wkładów  oraz  obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski,

 XI / 105 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.,

 XI / 106 / 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

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

2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

i wniosków Rady Powiatu. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2007r. – materiał dostarczono 

w dniu 28.08.2007 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami – materiał na płycie CD. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu – obecna obowiązująca wersja na płycie CD. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  wkładów  oraz  obejmowania, 

nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 

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

na 2007 r. + tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
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14. Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

15. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego, zwołanej na dzień 25 września 2007 r. Serdecznie przywitał wszystkich radnych, 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  Posła  na  Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej  A.  Markowiaka  

oraz przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obrad obecnych 

było 18 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

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

załącznik nr 2.    

Zgodnie z zapisem § 18 ust 7 pkt 1 Statutu Powiatu Raciborskiego przyjętego Uchwałą 

Nr XX/279/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i  porządku obrad 

sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25  września  2007 r.  zostało  wywieszone  na  tablicy 

ogłoszeń  w  hollu  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu.  Powyższe  zawiadomienie  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu  

Ad2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  protokół  został  przesłany  

dla zainteresowanych radnych drogą elektroniczną. Osoby, które nie korzystają z internetu mogły 

zapoznać się z protokołem w Biurze Rady, który był tam wyłożony. W związku z powyższym 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni wnoszą uwagi do protokołu z X sesji Rady?

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

Powiatu.

Protokół został przyjęty 19 głosami (na salę obrad wszedł radny J. Matyja). 
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Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radni w materiałach na sesję Rady Powiatu 

otrzymali porządek obrad bieżącej sesji. Następnie odczytał pismo Nr OR. 0714 – 30/07 z dnia 

25.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu:

• tekstu jednolitego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r., 

• projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę 

Powiatu Raciborskiego,

• zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Powyższe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował wprowadzenie  

do punktu 9 tekstu jednolitego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na  2007 r.  Zaproponował  także  wprowadzenie  po punkcie  9,  punkt  10 -  podjęcie  uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

Następnie zapytał radnych, czy wnoszą uwagi do proponowanego porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie porządku obrad w proponowanej 

wersji. 

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za. Na salę obrad przybyło 2 radnych. 

Ad4. 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 29.08.2007 do 13.09.2007 (załącznik nr 5 ), przedstawił uzupełnienie 

do  powyższej  informacji  za  okres  14.09.2007  –  25.09.2007.  Powyższa  informacja  stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Odnośnie uroczystości związanej z nadaniem Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 

imienia J. von Eichendorffa funkcjonującemu przy ZSO Nr 1 w Raciborzu powiedział, że dzięki 

środkom Fundacji Hermana Niermanna z Dűsseldorffu zbudowano wcześniej pierwszy łącznik 

i szkoła otrzymała 0,5 mln niemieckich marek czyli około 1 mln 200 tys zł. W roku 2006 i 2007 

3



otrzymano dodatkowo 23 tys  Euro na wybudowanie drugiego łącznika i  budowę wiatrołapu. 

Łącznik został wybudowany i oddany do użytku, natomiast dwa nieudane przetargi spowodowały, 

iż  wiatrołap  będzie  zbudowany  dopiero  w  I  połowie  2008  r.  Gro  środków  

na budowę łączników pochodzą z Fundacji. Członkowie Fundacji zamierzają pojechać do tych 

krajów dawnego bloku wschodniego, gdzie ich organizacja finansowała remonty i rozbudowę,  

w  celu  skontrolowania  na  co  środki  finansowe  zostały  wydane.  Przypomniał  również,  iż  

ze  środków  Fundacji  został  wyremontowany  budynek  DFK  w  Bieńkowicach.  Podziękował 

absolwentowi szkoły Panu J. Gonschiorowi oraz dyrektorowi, którzy przyczynili się do uzyskania 

w/w środków. Dzięki tym osobom pozyskano środki na rozbudowę szkoły. 

Odnośnie  koncertu  jazzowego w wykonaniu  „Big  Bandu”,  który  odbył  się  15.09.br.  

w  Łubowicach,  Starosta  poinformował,  iż  pojawiły  się  niedociągnięcia  ze  strony  Starostwa 

Powiatowego,  stąd  też  poprosił  Pana  L.  Malcharczyka,  aby  przeprosił  Konsula  Republiki 

Federalnej Niemiec za zaistniałą sytuację. 

Starosta przeprosił również radnych za nieotrzymanie zaproszeń na uroczystość nadania 

Gimnazjum  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  imienia  J.  von  Eichendorffa.  Przekazał,  iż  

w przyszłości radni będą otrzymywać wszystkie zaproszenia na uroczystości,  jakie organizuje  

oraz Starostwo Powiatowe oraz placówki podległe Powiatowi Raciborskiemu. 

Następnie Starosta podziękował radnym za udział w dożynkach Powiatowo – Gminnych, 

które odbyły się w Zabełkowie w Gminie Krzyżanowice. 

Ponadto poinformował, iż 28.09.br. o godz. 17:00 w Domu Kultury Strzecha odbędzie się 

Inauguracja  Roku  Kulturalnego  na  której  zostaną  wręczone  nagrody  Starosty  w  dziedzinie 

kultury.  W 2007  r.  zostały  ufundowane  4  nagrody,  które  otrzymają:  Pani  Anna  Czarnotta,  

Pan  Marian  Zawisła,  Pan  Antoni  Kucznierz  i  Pan  Zbigniew  Ciszek.  Od  przyszłego  roku  

planuje  się  zorganizowanie  gali,  gdzie  będą  odbywały  się  nominacje  w różnych kategoriach  

w  dziedzinie  kultury.  W  w/w  galę  Starosta  zamierza  zaangażować  gminy  (w  każdej  gminie 

odbywałaby  się  gale).  Propozycję  odnośnie  zorganizowania  gali  złożyła  Pani  E.  Biskup.  

W dniu  dzisiejszym do  Starostwa  Powiatowego  przybyli  pracownicy  Kuratorium z  Rybnika  

na czele z Panią dyrektor  Anną  Bielicą. Pojawiła się propozycja zorganizowania w roku 2007  

w Powiecie Raciborskim uroczystości związanej z wręczaniem dla najlepszych uczniów nagrody 

MEN i Prezesa Rady Ministrów. Wspomniana uroczystość odbędzie się 17.10.br. o godz. 10:00 

w Domu Kultury  Strzecha.  Organizatorem jest  Kuratorium Oświaty,  ale  zaproszenia  zostaną 

przesłane radnym. 

Przekazał również, iż informacja o realizacji uchwał i  wniosków Rady Powiatu została 

złożona w Biurze Rady. 
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Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Staroście za wypowiedź. Zapytał, czy któryś 

z radnych pragnie zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Ad5. Wykonanie  budżetu Powiatu Raciborskiego za I  półrocze 2007r.  – materiał  dostarczono w dniu  

28.08.2007 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Przewodniczącego Komisji  Budżetu i  Finansów 

czy pragnie zabrać głos w imieniu Komisji Budżetu i Finansów?

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki zaproponował, że zabierze głos 

po  wystąpieniu  Starosty.  W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił 

Starostę o zabranie głosu. 

Starosta stwierdził, iż po raz pierwszy radni w tej kadencji będą analizować wykonanie 

budżetu,  którzy  sami  uchwalili.  W  ubiegłym  roku  analizowano  budżet  przedstawiony  

przez poprzednią kadencję. Rzadko zdarza się, aby za I półrocze były dochody własne wykonane 

powyżej 50 %. Dochody na zadania własne zostały wykonane powyżej 53 %. Spowodowane  

jest to tym, iż część środków z budżetu państwa, jakie były na zadania własne (chodzi o środki 

niewygasające  na  budowę  szpitala  jak  również  środki  na  zakończenie  remontu  ul.  Brzeskiej) 

wpłynęły i zostały wydane w I półroczu. Drugim powodem jest to, że w I półroczu bieżącego 

roku otrzymano 61 % subwencji o światowej, co ujęte jest w dochodach. Trzecią rzeczą jest to, że 

od 2 lat są dobre udziały w podatkach od osób fizycznych czy prawnych. Do tej pory nigdy  

na  półrocze  nie  osiągano  50  %,  a  w  2007  r.  jest  to  ponad  51  %.  Powyższe  trzy  rzeczy 

spowodowały  wykonanie  dochodów  powyżej  50  %.  Dochody  na  zadania  zlecone 

porozumieniami jednostek samorządu terytorialnego wynoszą ponad 35 %. Powodem niskiego 

wykonania jest  to,  iż w pozycji  tej  znajdują się  dotacje jakie na mocy umowy z Marszałkiem 

powiat otrzymuje na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich. W planie jest blisko 4 mln zł  

na które składa się: ponad 2 mln zł  środków na remonty bieżące, 1,5 mln zł na remont drogi 

z Markowic do Nędzy. Środki te wpłynęły po wykonaniu zadania, dlatego w tej pozycji znajduje 

się wykonanie poniżej 50 %. Wykonanie wydatków na zadania własne jest dosyć wysokie i wynosi 

ponad 47 %, a przeważnie kształtowało się około 40, 42, 43 %.  W I półroczu nie przyjmowano 

żadnych  środków  na  budowę  szpitala  na  rok  2007,  stąd  też  nie  było  przyjęcia  środków  

i wykonania, ale nie zaburzyło to procentowych udziałów. 

Następnie  wspomniał  o  niepokojących  rzeczach  w  budżecie.  Poinformował,  iż  

do  budżetu  przyjęto  ponad  7  mln  zł  dochodów ze  sprzedaży  mienia.  Główną  pozycją  była 
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sprzedaż  starego szpitala.  Prawie  4  mln  zł  są  to  środki,  które  przyjęte  są  na  zabezpieczenie 

kredytu, który poręczono szpitalowi na program restrukturyzacji, ale 3 mln zł to były dochody 

przyjęte  na wydatki  własne.  Weszła  ustawa,  która dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych. 

Przed tą ustawą na terenie starego szpitala można było w części zlokalizować obiekty handlowe 

o  powierzchni  do  2 000  metrów,  zaś  w  nowej  ustawie  zmienił  się  zapis  odnośnie  zmiany 

powierzchni do 400 metrów. Wszystko znajdujące się powyżej musi być zgodne z planem i trzeba 

uzyskać zgodę  (w przypadku obiektów do 2 000 metrów - zgodę Rady Gminy, powyżej 2 000 

metrów - zgodę Sejmiku Województwa). Póki Trybunał Konstytucyjny nie uchyli wspomnianej 

ustawy albo miasto nie zmieni planu (miasto przystępuje w trybie pilnym do zmiany planu), być 

może inwestor nie zdecyduje się przystąpić 04.10.br. do przetargu. Jest to zagrożenie, stąd też 

podjęto pewne działania, aby 3 mln zł skompensować, w celu nie zaciągania kredytu. Jeżeli byłaby 

taka  potrzeba,  to  byłby  to  kredyt  w  wysokości  kilkuset  tysięcy  zł.  Część  inwestycji  ulega 

przesunięciu  na  rok  następny,  jak  również  są  uzgodnienia  wstępne  z  dyrekcją  szpitala,  że  

z 2 mln zł pożyczki, które udzielono szpitalowi, sporą część można byłoby w bieżącym roku 

otrzymać z powrotem. Jest w tym roku jeszcze w budżecie 600 tys zł, które trzeba przekazać 

szpitalowi  z  tytułu  tego,  iż  w  ubiegłym  roku  podjęto  decyzje,  aby  wypłacić  podatek  

30 % dla personelu szpitala. Część środków przekazano w zeszłym roku, a część w 2007 r. trzeba 

było  przekazać.  Prawdopodobnie  zostanie  przygotowane  porozumienie,  iż  środki  zostałyby 

spisane  w  przyszłym  roku  i  pozwoliłoby  to  zbilansować  tegoroczny  budżet.  Jest  to  jedyne 

zagrożenie,  jeżeli  chodzi  o  realizację  budżetu  przyjętego  w grudniu.  Poinformował  również  

o podpisanej umowie z Wojewodą na 20 mln zł na budowę szpitala w 2007 r. Kwoty tej w tym 

roku  nie  będzie  można  wydać.  W  tej  kwestii  zostały  wystosowane  pisma  do  Marszałka 

Województwa i Wojewody, iż wydatkowanie kwoty 20 mln zł jest możliwe, tak jak było do tej 

pory, że Minister Finansów podejmie decyzję o tzw. środkach niewygasających (można środki 

wydawać do czerwca 2008 r.). Co roku taką decyzję Minister Finansów podejmuje na przełomie 

listopada/grudnia,  prawdopodobnie  decyzję  taką  podejmie  również  w  2007  r.  Starostwo 

Powiatowe zamierza poinformować Wojewodę i Marszałka, aby nie było fikcji. W 2007 r. realnie 

można wydać około 7 mln zł. Przekazał także, iż z pieniędzy budżetu państwa można finansować 

roboty  budowlano  –  montażowe  i  wyposażenie  techniczno  –  gospodarcze,  zaś  wyposażenie 

medyczne może być finansowane ze środków samorządu (ze środków województwa i powiatu). 

W tej kwestii Starostwo Powiatowe wystąpiło z pismem, aby Marszałek to poparł i żeby uzgodnić 

w  Ministerstwie  Rozwoju  Regionalnego,  aby  można  było  zaliczkować  się  tymi  środkami  

z budżetu państwa i kupować sprzęt medyczny z dwóch powodów: 
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1) aby realnie wykorzystać to co buduje się, to należy od razu wyposażyć w sprzęt medyczny 

w celu prawidłowego jego funkcjonowania,

2) w porozumieniu  pomiędzy  Marszałkiem,  Starostą  i  Ministerstwem jest  zapis  mówiący,  iż 

Ministerstwo może dać do 52 mln zł, jeżeli zabraknie na roboty budowlane, to samorządy  

i  tak  muszą  sfinansować.  W  związku  z  powyższym  wystąpiono  z  pismem  o  uzyskanie 

akceptacji na tego typu działania. 

Starosta  stwierdził,  iż  wspólnie  ze  Skarbnikiem  Powiatu  czynione  są  starania  w  celu 

dokonania pewnych przesunięć w budżecie powiatu na sesji Rady w październiku i listopadzie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Staroście  za  wypowiedź  oraz  poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o zabranie głosu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów G.  Utracki  przypomniał,  iż  informacja  

z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 r. była przedmiotem wnikliwej analizy radnych 

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawione wskaźniki odzwierciedlają poziom 

realizacji  dochodów  i  wydatków  oraz  pokazują  prawidłowe  realizowanie  budżetu  powiatu. 

Wskaźniki  są  zadawalające,  w  niektórych  momentach  przekraczają  zaplanowane  dochody,  

a wydatki są poniżej średniej, lecz są one uzasadnione. Od wielu lat przy omawianiu realizacji 

budżetu powiatu zawsze głównym problemem był szpital stary i nowy oraz oświata. Drugi rok 

nie ma już problemów z oświatą, a dochody, wydatki oraz poziom subwencji z budżetu państwa 

na zadania oświatowe są w miarę zadawalające i nie budzą większych perturbacji w realizacji  

oraz  pracy  szkół.  Osobiście  jest  niezadowolony,  że  prawdopodobnie  nie  uda  się  zrealizować 

sprzedaży starego szpitala,  choć nie dawno Zarząd Powiatu zaszczepił  taką dozę euforii,  że  

w bieżącym roku szpital  na  pewno zostanie  sprzedany  za  większą  cenę.  W związku z  tym  

pojawi  się  duży  problem,  gdyż  spora  część  zaplanowanych  środków finansowych  po  stronie 

wydatków, jest zaplanowanych ze szpitala po stronie dochodów. Niezrealizowanie w/w rzeczy 

spowoduje  zaciągnięcie  kredytu,  ale  nie  będzie  to  kredyt  inwestycyjny  tylko  konsumpcyjny  

na wydatki. Przewodniczący Komisji zaapelował do Zarządu Powiatu o prawidłowe zrealizowanie 

budżetu po stronie  wydatków jak i  dochodów,  zgodnie z planem,  aby nie  było konieczności 

zaciągania kredytów konsumpcyjnych, gdyż wiele jest do zrobienia w sferze inwestycji. W imieniu 

swoim  oraz  Komisji  Budżetu  i  Finansów  podziękował  służbom  finansowym,  zwłaszcza 

Skarbnikowi Powiatu E. Tapper za prawidłową realizację budżetu, pomimo braków kadrowych 

Wydziale  Finansowym.  Słowa  podziękowania  należą  się  również  kierowników  jednostek 

oświatowych  i  nie  oświatowych.  Ponownie  zaapelował  do  Zarządu  Powiatu  o  wzmocnienie 

działań, w celu prawidłowej realizacji budżetu powiatu.   
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie 

głosu w imieniu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  W.  Gumieniak  przedstawił  w  imieniu  Komisji 

Rewizyjnej  opinię  w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

za I półrocze 2007 r.  Powyższa opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zasygnalizował, iż w dniu 24.09.207 r. wpłynęła Uchwała 

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/IV/141/2007 

w sprawie opinii  o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2007  roku.  Odczytał  fragment  w/w uchwały,  stanowiącej 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni bądź przewodniczący komisji w imieniu 

komisji pragną zabrać głos w w/w punkcie posiedzenia?

W związku z brakiem chętnych, poprosił  o przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2007 r.

W/w  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2007  r.  zostało  przyjęte. 

Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  I  półrocze  2007  r.  stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż na salę obrad wszedł radny Z. Barto.  

W chwili  obecnej  na  sesji  Rady  było  obecnych  22  radnych.  Przywitał  również  przybyłego  

przed chwilą na posiedzenie Rady Powiatu Prezydenta Miasta Racibórz Mirosława Lenka.  

Ad6. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami – materiał na płycie CD. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  pragną  zabrać  głos  w powyższym 

punkcie porządku obrad?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski stwierdził, że 

materiały  przygotowywane  przez  Referat  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa na posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawsze są sporządzane 

wzorcowo. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego 

na lata  2004 – 2015 zostało również przygotowane w sposób szczegółowy, czytelny,  za co 

serdecznie  podziękował  Kierownikowi Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i  Rolnictwa  oraz  podległym  pracownikom.  Komisja  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  
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zwraca  się  do  radnych  z  prośbą  o  przyjcie  sprawozdania  z  realizacji  Planu  Gospodarki 

Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2004 – 2006. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź. Zapytał, czy 

ktoś z radnych pragnie zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, poprosił o przegłosowanie w/w sprawozdania. 

Sprawozdanie  z  realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  na  lata  

2004  –  2015  –  stan  na  dzień  31.12.2006  r.  zostało  przyjęte  jednogłośnie,  21  głosami  za. 

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  

w Raciborzu – obecna obowiązująca wersja na płycie CD. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu.

Starosta  poinformował,  iż  na  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.09.2007r. 

zostały zgłoszone poprawki.  Zarząd Powiatu przyjął zaproponowane przez Komisję zmiany 

do projektu uchwały jako autopoprawkę. Autopoprawka została rozdana wszystkim radnym 

w  dniu  dzisiejszym.  Powyższa  autopoprawka  stanowi  załącznik  nr  11  do  protokołu.  

W  związku  z  powyższym  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  wraz  ze  zgłoszoną 

autopoprawką.

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

porządku obrad?

W  związku  z  brakiem  chętnych;  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.   

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie,  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  

nr 12 do protokołu. 

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  wnoszenia  wkładów  oraz  obejmowania,  nabywania  

i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Starosta pragnie zabrać w imieniu Zarządu 

Powiatu? 

Starosta nie zabrał głosu. 
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos 

w w/w punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

   Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie,  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  

nr 13 do protokołu. 

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

jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.

Radni w dniu sesji otrzymali tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian 

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2007  r.,  stanowiący  załącznik  nr  14  do  niniejszego 

protokołu. 

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

Zarządu Powiatu?

Starosta stwierdził, iż projekt uchwały dokładnie omawiany był na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radny  G.  Utracki  pragnie  zabrać  głos  

w imieniu Komisji Budżetu i Finansów?

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

Budżetu i Finansów przegłosowała proponowane zmiany i zaakceptowała je jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  zapytał,  czy  radni  wnoszą  inne uwagi  do w/w punktu 

porządku obrad?

W  związkiem  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

wraz z tekstem jednolitym. 

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie,  22  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  

nr 15 do protokołu. 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu. 

Starosta  poinformował,  iż jest  przygotowywany plan na najbliższe 4 -5 lat  wszystkich 

remontów inwestycji  na drogach jak i obiektach oświatowych. Temat ten łącznie ze strategią  
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ma  zostać  omówiony  na  wyjazdowym  posiedzeniu  Rady,  które  planuje  się  zorganizować  

w połowie listopada. Jest możliwość zaciągnięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi kredytów preferencyjnych na remonty, wykonanie dróg na terenach wiejskich zarządu dróg 

gminnych  jak  i  powiatowych.  W ostatniej  chwili  radni  otrzymali  projekt  uchwały  w  sprawie 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego, gdyż jest długa procedura załatwiania 

kredytu,  zaś  na początku następnego roku planuje  się  załatwić  formalności,  aby  można było 

zrobić przetargi i w I półroczu remontować drogi. W uzasadnieniu wspomniano o drogach, ale 

nie są to jedyne drogi, które zamierza się remontować. Planuje się, aby co roku przynajmniej  

od 1,5 do 2 mln zł dotować remonty dróg. Starosta uważał, iż do końca bądź następnej kadencji, 

można było gro robót remontowych wykonać w powiecie, nawet gdyby miałoby to skutkować 

zaciągnięciem  kredytu.  Starostwo  Powiatowe  w  Raciborzu  jako  samorząd  powiatowy  

jest  w  minimalnym  stopniu  w  stosunku  do  innych  samorządów  zadłużone  i  można  nawet 

kilkanaście milionów kredytów zaciągnąć,  gdyż nie będzie to zagrożenie dla budżetu powiatu, 

ponieważ  kredyty,  które  powiat  ma,  są  kredytami  preferencyjnymi,  które  z  czasem  zostaną 

umorzone.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, 

czy zamierza zabrać głos w imieniu Komisji Budżetu i Finansów?  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki nie wyraził chęci zabrania głosu. 

Radny R. Winiarski zapytał, czy preferencja dotyczy umorzenia w części kredytu? 

Starosta odpowiedział, że nie dotyczy. Wyjaśnił radnemu, iż preferencje polegają na tym, 

iż jest zwrot karencji w spłacie.  

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

w w/w punkcie porządku obrad?

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 

do protokołu.  

Ad11. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  pragnie  zabrać  w  powyższym 

punkcie porządku obrad?

Do głosu zgłosili się następujący radni: L. Malcharczyk, R. Winiarski, G. Utracki, J. Kusy 

i K. Ciszek.
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Radny  L.  Malcharczyk  podziękował  Staroście  i  Zarządowi  Powiatu  za  dostrzeżenie 

wkładu Fundacji Hermana Niermanna z Dűsseldorffu w obszarze wsparcia prac budowlanych 

w ZSO Nr  1.  Fundacja  ta  jest  fundacją  prywatną,  użyteczności  publicznej,  która  udostępnia 

środki  finansowe  osobom,  instytucjom,  które  zabiegają  o  wsparcie.  Poddał  pod  rozwagę 

Zarządowi  Powiatu,  aby  w  przyszłości  po  zakończeniu  prac  zastanowić  się  nad  kwestią 

wyróżnienia  Fundacji  Hermana  Niermanna  z  Dűsseldorffu  lub  samego  jej  szefa,  tytułem  

i medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. Przekazał, że mniejszość niemiecka Powiatu 

Raciborskiego  na  działania  kulturalne,  nie  tylko  dla  samej  mniejszości  ale  i  przy  działaniach 

integracyjnych z większością, przekazała w roku bieżącym około 100 tys zł na różnego rodzaju 

projekty,  m.in.  dożynki  powiatowe,  które  odbyły  się  w  Zabełkowie  -  częściowo  były  one 

finansowane  z  budżetu  Republiki  Federalnej  Niemiec  w  kontekście  integracji  i  wspólnego 

działania  na rzecz tego regionu.  W tamtym roku i  rok temu z budżetu Republiki  Federalnej 

Niemiec dla Centrum Kształcenia Ustawicznego na tzw. laboratorium dla maszyn sterowanych 

numerycznie  zostało  przekazanych  120  tys  zł.  Radny  stwierdził,  iż  jest  zapotrzebowanie  

na  specjalistów od  maszyn  sterowanych  numerycznie.  W związku  z  laboratorium,  które  tam 

znajduje się, zapytał się, czy jest ono wykorzystywane? Podczas wizyty w Niemczech, Komisja 

Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

oglądała podobne Centrum w Märkischer Kreis, w którym znajdowała się maszyna, pozwalająca 

na  praktyczne  przekładanie  elementów  programów.  Stwierdził,  że  jeżeli  Centrum  maszyn 

sterowanych numerycznie nie jest wykorzystywane, to w związku z tym należałoby zastanowić się, 

czy  jest  sens  zakupu  wspomnianej  maszyny.  Na  dzień  dzisiejszy  znajduje  się  symulator, 

pozwalający na pokazanie rzeczy, które zostały zaprogramowane. Przypomniał, iż w poprzedniej 

kadencji,  Rada  Powiatu  wyraziła  zgodę  na  przeznaczenie  pieniędzy  na  zakup  urządzeń 

spawalniczych.  Dyrektor  wykazywał  wówczas  wielkie  zainteresowanie  w  tym  temacie.  Radny 

zapytał,  czy są jakiekolwiek dane, które informowałyby o tym, do jakiego stopnia przekazane 

przez Powiat Raciborski pieniądze, zostały zainwestowane i ile kursów w tym obszarze zostało 

zrealizowanych? 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu radnego R. Winiarskiego. 

Radny  R.  Winiarski  wnioskował  o  wystąpienie  do  Prezydenta  Miasta  Racibórz  

w sprawie stworzenia bezpiecznych warunków wyjazdu z osiedla przy ul. Wojska Polskiego 5 i 9 

poprzez postawienie słupków ograniczających parkowanie. W/w interpelacja została uzgodniona 

z Prezydentem Miasta Racibórz i Przewodniczącym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”  

w Raciborzu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu podziękował  przedmówcy za  wypowiedź oraz poprosił 

radnego G. Utrackiego o zabranie głosu. 

Radny G. Utracki zgłosił dwie interpelacje:

1) Związana z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu. Interpelacja dotyczy drogi krajowej 

DK  45  w  kierunku  Racibórz  –  Chałupki.  W miejscowości  Krzyżanowice  na  terenie 

zabudowanym  brak  chodnika  na  odcinku  od  Krzyżanowic  w  kierunku  Tworkowa  

oraz  brak  prawidłowego  rozwiązania  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  

Krzyżanowice – Wodzisław Śl. w stronę Bukowa, gdzie następuje zagrożenie w ruchu 

pieszych i drogowym ale i zabytku, jakim jest brama wjazdowa do Pałacu Lichnowskich. 

Przy  tej  samej  drodze  DK  45  w  miejscowości  Tworków,  w  obrębie  skrzyżowania  

na  Bolesław  brakuje  chodnika,  zaś  brak  pobocza  stwarza  zagrożenie  pieszych.  

Wypadki z udziałem pieszych zdarzały się, a natężenie ruchu jest ogromne. W związku 

z  powyższym  radny  zawnioskował  do  Zarządu  Powiatu,  aby  wspólnie  z  Gminą 

Krzyżanowice  wystąpił  do  Zarządu  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Katowicach  

o budowę chodników na wspomnianych odcinkach dróg oraz przyśpieszenie rozbudowy 

i  przebudowy  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  w  Krzyżanowicach  w  kierunku 

Wodzisławia Śl.  

2) Związana z uroczystościami o randze powiatowej i obecności radnych na uroczystościach. 

Kwestia  dotyczy  uroczystości  związanej  z  obchodami  roku  Eichendorffa.  Z  budżetu 

powiatu  finansowane  są  różne  uroczystości,  na  których  nie  są  zapraszani  radni.  

Sprawa  dotyczy  ZSO  Nr  1  w  Raciborzu.  Uroczystość  związana  była  z  nadaniem 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu, wchodzącemu w skład Zespołu 

Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  imienia  Josepha  von  Eichendorffa. 

Związane to było z uchwałą, którą radni podjęli i przegłosowali jednogłośnie w sierpniu 

2007  r.,  wyrażając  akceptację  idei.  Radni  nie  zostali  zaproszeni  na  uroczystość.  

Ponadto w ZSO nr 1 oddano łącznik, którego finansowanie odbywało się z budżetu  

lub poprzez budżet powiatu. Podczas sesji, na której podejmowano uchwałę o nadaniu 

imienia J. von Eichendorffa nie było przedstawiciela szkoły, ale w momencie uroczystości 

nadania  imienia  szkole  i  nikt  z  radnych  nie  otrzymał  zaproszenia  na  cześć  oficjalną. 

Stwierdził,  że  zna  instytucje  nie  powiatowe,  które  potrafią  zapraszać  radnych  

na  uroczystości.  Radny  stwierdził,  iż  radni  czasami  potrzebni  są  do  przegłosowania 

uchwał.  Uważał,  iż  należałoby  zwrócić  uwagę  jednostkom,  które  odpowiadają  

za w/w sprawy. Zaapelował, aby w przyszłości nie zdarzały się powyższe rzeczy. Radny 
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również nie został zaproszony na Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego. Zdaniem jego 

powinni byli zostać zaproszeni Przewodniczący Komisji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  kolejnego  radnego  o  zabranie  głosu.  

Poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Radny  Jan  Kusy  poinformował,  iż  jest  ujeżdżany  wał  przeciwpowodziowy  od  strony 

Obory.  Po  wale  poruszają  się  samochody  terenowe  i  osobowe,  które  skracają  sobie  drogę  

do Zawady Książęcej i Turza. Mieszkańcy Obory obawiają się o w/w wał, gdyż wał od strony 

miasta został już podniesiony. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie 

wału przeciwpowodziowego od strony Obory (np. postawienie znaków wjazdu czy postawienie 

słupków), ze względu na wjeżdżające samochody osobowe i terenowe.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  radnemu  J.  Kusemu  za  wypowiedź

oraz poprosił kolejną osobę o zabranie głosu.

Radny K. Ciszek podniósł cztery interpelacje:

1) Zapytał, jakie są wyniki rozmów w kwestii nowego kontraktu, czy kontrakt będzie wyższy  

na  kolejne  3  lata,  czy  strajk  lekarzy  nie  spowodował  obniżenie  wykonania  poprzedniego 

kontraktu  i  czy  to  nie  wpłynęło  na  rozmowy  w  sprawie  nowego  kontraktu.  W  dniu 

dzisiejszym nie  ma Dyrektora  szpitala,  ale  w kwestii  tej  może wypowiedzieć się  Starosta  

lub odpowiedź może zostać udzielona w późniejszym terminie,

2) Radny  przypomniał,  iż  w  czasie  wakacji  rozmawiano  nt.  wyodrębnienia  laboratoriów  

ze  struktury  szpitala.  Rada  Społeczna  Szpitala  negatywnie  zaopiniowała  w/w  kwestię.  

Z  tego  co  orientuje  się,  to  laboratoria  zostały  wybudowane  na  potrzeby  Powiatu 

Raciborskiego, ale nie spełniają potrzeb powiatu, gdyż niektórzy wolą wykonywać badania  

za granicą. Radny poddał powyższy temat pod rozwagę Zarządowi Powiatu. Zaproponował 

podyskutować  w  gronie  samorządców  powiatu  i  gmin  na  temat  pozyskania  zamówień  

na badania laboratoryjne w Szpitalu Rejonowym Raciborzu. 

3) Przypomniał,  iż  w niedługim czasie  radni  będą  uchwalać  nowy regulamin  wynagradzania 

nauczycieli. W ubiegłym roku osobiście złożył wniosek dotyczący dodatku motywacyjnego. 

W związku z powyższym radny zaproponował, aby w/w kwestia była tematem najbliższego 

posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji,  gdyż  zamierzał  przedstawić 

propozycje i ewentualnie możliwości finansowania. 

4) Radny poinformował,  iż od września ruszyła I grupa kursu językowego organizowanego  

przez  Starostwo  Powiatowe  w  Raciborzu,  zaś  w  II  grupie  są  niedociągnięcia.  Radny  

zapytał, kiedy ruszy II grupa?
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5) poprosił o wysyłanie radnym tematyki wszystkich posiedzeń Komisji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  udzielenie  pisemnej  odpowiedzi,  na  jakim 

etapie są działania Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące odbudowy Zamku Piastowskiego 

w  Raciborzu  oraz  jaką  ma  Zarząd  Powiatu  informację  zwrotną  na  ten  temat  z  Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Ad12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Starostę. 

Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:

• Odnośnie  drogi  krajowej DK 45 – przekazał,  że zostanie wystosowane stosowne pismo  

do  Zarządu  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  które  zostanie  podpisane  wspólnie  z  wójtem 

Gminy Krzyżanowice,

• Przeprosił  radnych za  nieotrzymanie  zaproszeń na  uroczystości.  Zaproszenia  dla  radnych 

będą wysyłane, bez względu na to czy radni będą chcieli w nich uczestniczyć. Stwierdził, iż 

powyższe sytuacje w przyszłości nie będą miały już miejsca. W przypadku imprez, których 

organizatorem  nie  jest  Starostwo  Powiatowe,  radni  również  zostaną  poinformowani.  

W/w sytuacja  ulegnie  zmianie,  w  przypadku wdrożenia  sytemu przekazywania  informacji 

drogą  elektroniczną.  Często  zdarza  się,  że  jest  zaproszenie  dla  radnych,  kierowca  musi 

poświęcić całe popołudnie na rozwożeniu zaproszeń, stąd też zaproponował, aby Biuro Rady 

informowało radnych, iż do odbioru w Biurze Rady znajduje się  dla nich zaproszenie na 

imprezę, ale radni musieliby to zaakceptować, 

• Wyjazd z  osiedla  –  nie  jest  to  droga  gminna,  ale  jest  to  skrzyżowanie  drogi  osiedlowej  

z miejską. Zobowiązał się wystąpić w w/w sprawie do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nowoczesna” oraz Prezydenta Miasta Racibórz.

• Zostanie  wystosowane  odpowiednie  pismo  do  stosownych  instytucji  w  kwestii  wałów 

przeciwpowodziowych od strony Obory. Do wiadomości pismo otrzyma również Prezydent 

Miasta  Racibórz.  Kopia  pisma  dla  radnego  J.  Kusego  będzie  znajdować  się  

w Biurze Rady,

• Zaproponował wprowadzenie do programu obrad najbliższej sesji Rady Powiatu informacje 

Dyrektora  nt.  kontraktu  oraz  odnośnie  laboratorium  szpitala.  W/w  informację  można 

wprowadzić po punkcie „Wystąpienie Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami”. 
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• Odnośnie Zamku Piastowskiego w Raciborzu informacja zostanie przygotowana w formie 

pisemnej. 

Starosta  poprosił  Wicestarostę  A.  Chroboczka  o  ustosunkowanie  się  do  dalszych 

interpelacji i pytań. 

Odnośnie  wykorzystywania  pracowni  laboratorium,  kwestii  maszyn  sterowanych 

numerycznie  i  pracowni  spawalnictwa  Wicestarosta  powiedział,  że  dysponuje  w  tej  kwestii 

odpowiedzią  Dyrektora.  313  osób  odbyło  szkolenia  czy  kursy,  które  organizowane  były  

przez  CKU.  Największą  ilością  organizowanych  kursów  były  kursy  z  zakresu  BHP.  

Kurs z zakresu spawalnictwa ukończyło 10 osób. Dyrektor starał się przez 7 miesięcy uzyskać 

odpowiedni  certyfikat  na  przeprowadzanie  kursów  z  certyfikatem  międzynarodowym 

spawalnictwa i od momentu uzyskania pozwolenia czyli od 15.12.2006 r. zorganizowano jeden 

kurs, gdyż 7 miesięcy trwała cała procedura.  W chwili obecnej przygotowany jest drugi kurs  

w  zakresie  spawalnictwa  w  osłonie  CO2.  Dyrektor  nadmieniał,  iż  warsztat  związany  

ze spawalnictwem jest wykorzystywany od 8:00 do godz. 20:00 przez uczniów, którzy zdobywają 

nowe kwalifikacje w zakresie spawalnictwa. 

Odnośnie  obrabiarek  sterowanych numerycznie  wyjaśnił,  iż  w momencie  podejmowano 

w/w tematu na jednym z posiedzeń Komisji,  dyrektor  w tym dniu złożył  pismo w zakresie 

zapotrzebowania na zakup obrabiarki sterowanej numerycznie.  Pracownia związana z obsługą 

oprogramowania i symulacji jest jedynie dostosowana do uczniów technikum, którzy pobierają 

naukę w tym zakresie.     

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnych,  czy  są  usatysfakcjonowani  udzielonymi 

odpowiedziami?

Radny L.  Malcharczyk  stwierdził,  iż  zawartość  merytoryczna  wypowiedzi  Wicestarosty  

nie jest dla niego zadawalająca. Stwierdził, że jeżeli za 120 tys zł w CKU znajduje się sprzęt, który 

jest niewykorzystywany, to jaka temu przyświeca idea. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyła  zaproponowała,  aby  zaprosić 

radnego  na  najbliższą  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji,  gdzie  temat  będzie 

omawiany. 

Radny L. Malcharczyk zgodził się. 

Wicestarosta  powiedział,  że  dyrektor  CKU  tłumaczy  sprawę  związaną  z  możliwością 

współpracy z CKP w Kędzierzynie – Koźlu i taką współpracę zaczyna nawiązywać. 
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Ad13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i  Wniosków  

K. Mandrysz o odczytanie wniosków. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odczytała wnioski zgłoszone 

na posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym: 

radnego G. Utrackiego: 

• Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Raciborskiego, aby wystąpił do Zarządu Dróg Krajowych 

i Autostrad w Katowicach, w celu podjęcia działań zmierzających do budowy chodników  

na DK 45 w miejscowości Krzyżanowice i Tworków oraz przyśpieszenie prac dotyczących 

przebudowy skrzyżowania na DK 45 w miejscowości Krzyżanowice z drogą wojewódzką  

w kierunku Wodzisław Śl., ze względu na bezpieczeństwo ruchu pieszych i ruchu kołowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

wniosek radnego R. Winiarskiego: 

• Wnioskuje  się  o  wystąpienie  do  Prezydenta  Miasta  Racibórz  o  stworzenie  bezpiecznych 

warunków wyjazdu z osiedla przy ul. Wojska Polskiego 5 i 9 poprzez postawienie słupków 

ograniczających parkowanie.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Wniosek został przyjęty 21 głosami za, 1 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi. 

wnioski radnego K. Ciszka:

• Wnioskuje się o zorganizowanie debaty samorządców powiatu i gmin na temat pozyskania 

zamówień na badania laboratoryjne w Szpitalu Rejonowym Raciborzu. 

Starosta  zaproponował,  aby  podejść  do  wniosku,  dopiero  po  wypowiedzi  Dyrektora, 

który zostanie zaproszony na następną sesję Rady. 

Radny K. Ciszek zgodził się na wstrzymanie wniosku.
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• Wnioskuje  się  o  wprowadzenie  na  Komisję  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Sportu  dyskusji  

na temat nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  dowiedział  się  od  Przewodniczącego Komisji  Oświaty, 

Kultury, Sportu i Sportu, iż w/w temat został ujęty w planie pracy Komisji, stąd też wniosek  

nie został przyjęty.  

Ad14.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta  poinformował  o  wyjeździe  szkoleniowym  dla  rolników  w  dniach  

30.09.  -  01.10.br.  (wyjazd  w  sobotę  o  godz.  12:00).  Są  jeszcze  wolne  miejsca.  Nocleg  

jest  na  Słowacji,  Starostwo  Powiatowe  finansuje  jedynie  przejazd.  Koszt  pobytu  na  Słowacji 

wynosi 650 koron czyli około 78 zł. Poprosił o zgłaszanie udziału w wyjeździe do 26.09.br.  

do godz. 10:00. 

Przypomniał również, iż jest 15 – lecie pożarów lasów w Kuźni Raciborskiej. W związku 

z tym planowane jest zorganizowanie wyjazdu do Kuźni Raciborskiej, stąd też zaproponował, aby 

wyjazd odbył się w przyszłym tygodniu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  nie  wszystkim  radnym  termin  będzie 

odpowiadał. Poprosił Starostę o wyznaczanie terminu do którego radni ustosunkują się.  

Radny  W.  Winiarski  stwierdził,  iż  był  to  wniosek  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska.  Ze  względu  na  mały  skład  Komisji,  Komisja  zaproponowała  Staroście  

zorganizowanie wyjazdu dla wszystkich radnych. W ramach wyjazdu, radni będą mogli zwiedzić 

szkółkę,  która  pracuje  do  godz.  14:00  –  15:00.  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Rudy  Raciborskie 

obiecał przyjąć członków Komisji i pokazać szkółkę. W poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska zwiedziła szkółkę. 

Starosta zaproponował termin wyjazdu na 04.10.br. o godz. 12:00. Poprosił, aby do końca 

tygodnia zgłaszać do Biura Rady udział w wyjeździe, w celu zabezpieczenia autokaru. 

Radny G. Utracki przypomniał, iż pomysłodawcą wyjazdu był radny R. Winiarski, który 

będzie nieobecny w dniu 04.10.br.  Radny zaproponował zorganizowanie wyjazdu po 15.10.br. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Starostę  o  zaproponowanie  terminu,  a  Biuro 

Rady  poinformuje  radnych  o  terminie.  W  związku  z  powyższym  zamknął  dyskusję  w  tym 

temacie. 
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Starosta poinformował o planowanym wyjeździe szkoleniowo – roboczym dla radnych  

w dniach 09.11 – 10.11.br. Wyjazd byłby w piątek o godz. 7:00, zaś powrót w sobotę o około 

godz. 15:00 – 16:00. Tematów do omówienia jest wiele,  m.in. plany inwestycyjne na drogach, 

szkołach, sposoby ich finansowania, Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

Radny J. Matyja zwrócił się z prośbą, aby na wyjazdowym posiedzeniu została włączona 

informacja z Wydziału Promocji odnośnie planów co do współpracy regionu przygranicznego 

z Czechami. 

Starosta  zapytał,  o  jakie  informacje  chodzi,  gdyż  jest  Euregion Silesia  i  można  wziąć 

informacje z gmin. 

Radny  J.  Matyja  powiedział,  że  głównie  chodzi  o  informacje  związane  z  rozwojem 

turystyki i współpracy rozwoju gospodarczego (np. handel, drobna wytwórczość).   

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  zachowanie  spokoju.  Podał  propozycję 

zgłoszoną przez przedmówcę pod rozwagę. 

Starosta poprosił radnego o przedstawienie w/w sprawy w formie pisemnej. 

Następnie Starosta odniósł się do interpelacji zgłoszonych przez radnego K. Ciszka:

• kursy językowe – przekazał, że drugi wykładowca nie spisał się, stąd też rozwiązana zostanie 

z nim umowa. Zostanie przyjęty nowy wykładowca.   

• tematyka posiedzeń Komisji – temat zostanie rozwiązany, w momencie wysyłania materiałów 

dla radnych drogą elektroniczną.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy pragną jeszcze zabrać w powyższym 

punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał następujące pisma:

• Starosty Raciborskiego skierowane do Marszałka Województwa Śląskiego J.  Moszyńskiego 

dotyczące organizacji EURO 2012 na terenie województwa śląskiego ( załącznik nr 17),

• pismo Starosty Raciborskiego w sprawie odpowiedzi na wniosek sesji Rady Powiatu z dnia 

19.06.2007 r. w sprawie przeglądu technicznego mostu na rzece Cyna w ciągu drogi 3515S 

w miejscowości Bieńkowice (załącznik nr 18).  

Ponadto poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się dnia 30 października 

2007 r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu tematem sesji będzie: 

1. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady zakończył  sesję  Rady.  Podziękował  wszystkim za  udział  w sesji 

Rady Powiatu. 
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Ad15. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 16.32.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

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

2. Lista zaproszonych gości. 

3. Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2007 r. 

4. Pismo Nr OR. 0714 – 30/07 z dnia 25.09.2007 r.

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (29.08.2007 – 13.09.2007).

6. Informacja  Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (14.09.2007 – 25.09.2007) 

-uzupełnienie do informacji za okres 29.08.2007 – 13.09.2007.

7. Opinia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2007 r.

8. Uchwała  IV  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  

Nr 4100/IV/141/2007 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2007 r.

10. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu na lata 2004 – 2015 – 

stan na dzień 31.12.2006 r.

11. Autopoprawka Zarządu Powiatu Raciborskiego do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

12. Uchwała  Nr XI / 103 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia  25 września  2007 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

13. Uchwała  Nr XI / 104 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia  25 września  2007 r.  

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,  nabywania i  zbywania 

udziałów i akcji przez Powiat Raciborski.

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

Raciborskiego na 2007 r.

15. Uchwała  Nr XI / 105 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia  25 września  2007 r.  

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

16. Uchwała  Nr XI / 106 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia  25 września  2007 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

17. Pismo  Starosty  Raciborskiego  skierowane  do  Marszałka  Województwa  Śląskiego  

J. Moszyńskiego dotyczące organizacji EURO 2012 na terenie województwa śląskiego.

18. Pismo Starosty Raciborskiego w sprawie odpowiedzi na wniosek sesji Rady Powiatu z dnia 

19.06.2007 r. w sprawie przeglądu technicznego mostu na rzece Cyna w ciągu drogi 3515S 

w miejscowości Bieńkowice.  
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