
PROTOKÓŁ  NR  XIII / 07

z  XIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  30 października 2007 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

 XIII  /  108  /  2007  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  – 

Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

 XIII  /  109  /  2007  w  sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  Budowlanych  z  siedzibą  

przy ul. Wileńskiej 6.

 XIII  /  110  /  2007  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXX/411/2005  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dani 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających 

wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez 

nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  szkół  i  placówek  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 XIII / 111 / 2007  w sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych  nauczycielom  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  oraz  warunki  i  sposób  

ich przyznawania.

 XIII / 112 / 2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat 

Raciborski, w roku 2008.

 XIII  /  113  /  2007  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zespołu zasilania – agregatu prądotwórczego dla 

potrzeb niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 XIII / 114 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

 XIII / 115 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

 XIII / 116 / 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

 XIII  /  117  /  2007  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

 XIII / 118 / 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 
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 XIII / 119 / 2007  w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym 

kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie porządku obrad.

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

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  – 

Wychowawczego w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  Budowlanych  z  siedzibą  

przy ul. Wileńskiej 6 na Zespól Szkół Techniczno – Usługowych.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXX/411/2005  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dani 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających 

wymiar  obowiązkowych  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  

przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń 

przyznawanych  nauczycielom  w  ramach  pomocy  zdrowotnej  oraz  warunki  i  sposób  

ich przyznawania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat 

Raciborski, w roku 2008.

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

Miastu  Racibórz  na  zakup  zespołu  zasilania  –  agregatu  prądotwórczego  dla  potrzeb 

niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

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

na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

na 2007 r. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dotacji  na  zadanie  p.n.  „Renowacja  witraży  w  zabytkowym 

kościele p.w. WNMP w Raciborzu”.  

19. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń 

majątkowych za 2006r. złożonych przez radnych. 

20. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2006r. złożonych 

przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

25. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady XIII sesji Rady Powiatu. Na podstawie 

listy  obecności  stwierdził,  iż  w  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  co  stanowiło  kworum  

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaroszonych 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 w dniu 30 listopada 2007 r.  zostało wywieszone na tablicy 

ogłoszeń  w  hollu  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu.  Powyższe  zawiadomienie  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu  
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Ad2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnych,  czy  zgłaszają  uwagi  do  protokołu  

z XI sesji Rady? Protokół był wystawiony w Biurze Rady oraz wysłany zainteresowanym radnym 

drogą elektroniczną. 

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

przegłosowanie.

Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  są  uwagi  do  protokołu  z  XII  sesji  Rady? 

Protokół był wystawiony w Biurze Rady oraz został  wysłany zainteresowanym radnym drogą 

elektroniczną. 

W związku z brakiem jakichkolwiek uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o jego 

przegłosowanie.

Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

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

Poinformował,  iż  po przyjęciu  porządku obrad,  głos  zabierze  Poseł  H.  Siedlaczek,  zgodnie  

z zapowiedzią przedstawioną na ostatniej sesji Rady. Poprosi również o zabranie głosu Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Przywitał również obecnych na sesji Rady: 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach A. Grzesiak – Sobania, a 

także przedstawicieli mediów i prasy.   

Ad4. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy pragną zgłosić uwagi do porządku 

obrad z XIII sesji Rady?

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  

po dyskusjach, które odbywały się na Komisjach, wycofuje uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Zespołu Szkół Budowlanych, wprowadzając w to miejsce uchwałę intencyjną. Jeżeli radni będą 

chcieli skserować uchwałę, to zostanie ona skserowana, a jeżeli nie,  to na sesji  Rady odczyta  

jej treść. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  zaproponował  odczytanie  projektu  uchwały  

we właściwym punkcie, tj. w punkcie 8. Zapytał również, czy są inne uwagi do porządku obrad? 

W  związkiem  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  porządku  obrad  

wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu. 

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Posła RP H. Siedlaczka.

Poseł na Sejm RP H. Siedlaczek podziękował za zaproszenie na sesję Rady. Stwierdził, że 

zaproszenie na sesję Rady traktuje emocjonalnie. Przypomniał kilka spraw, z którymi rozstał się 

z Radą Powiatu, a które były niedokończone i prowadzone były już przez ówczesnego Starostę 

J. Wziontka oraz obecnego A. Hajduka. Do spraw tych należą nakazy płatnicze, które udało się 

załatwić  pozytywnie.  Za  pośrednictwem Przewodniczącego  i  Prezydium Radym podziękował 

radnym, mieszkańcom Powiatu Raciborskiego,  wójtom, burmistrzom i  prezydentowi za 2 lata 

porządnej,  merytorycznej  współpracy  w  sprawie  inwestycji  pn.  „Zbiornik  Raciborski”.  

Zajęto się tym problemem, który za 2 lata znajdzie dobry finał i Zbiornik „ruszy”, tj. sprawa 

wykupu  gruntów na  terenie  sołectwa  Nieboczowy  i  Ligota  Tworkowska.  Poseł  podziękował 

Zarządowi  Powiatu,  Staroście  A.  Hajdukowi,  wójtom,  w  szczególności:  L.  Fulneczkowi, 

Prezydentowi  M.  Lenkowi,  wójtowi  Gminy  Lubomia  Cz.  Burkowi.  Obecnie  doprowadzono  

do  tego,  iż  po  raz  pierwszy  Wojewoda  Śląski  przejął  nadzór  nad  pracą  zespołu.  

Na  dzień  dzisiejszy  są  już  wszystkie  opinie  prawne  co  do  budowy  zbiornika.  Przy  pomocy 

Starostwa  Powiatowego,  Urzędu  Gminy  Krzyżanowice  jest  na  ukończeniu  sprawa 

pozostawionych kwestii gruntów kościelnych w Gminie Krzyżanowice. 

Poseł poinformował, iż w dniu 05.11.br. odbędzie się zaprzysiężenie nowych posłów.  

Za pośrednictwem Rady Powiatu Raciborskiego przekazał słowa podziękowania dla wszystkich 

radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego i  powiatów ościennych, którzy oddali  na niego 

głos.  Po  raz  pierwszy  w  historii  Poseł  uzyskał  taką  ilość  głosów  do  Sejmu.  

Ponownie podziękował Przewodniczącemu Rady za udzielenie głosu. 

Przewodniczący Rady Powiatu życzył Posłowi jak najlepiej. 

Ad5. 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 poinformował, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

(26.09.2007 – 18.10.2007) radni otrzymali w materiałach na sesję Rady. W/w informacja stanowi 
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załącznik  nr  4  do  protokołu.  Następnie  przedstawił  uzupełnienie  do  informacji  Starosty  

o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (18.10.2007 - 30.10.2007), stanowiące załącznik nr 5.

Starosta  poinformował,  iż  wspólnie  z  Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu  A.  Plurą 

wręczył  medal  dla  Zarządu  Klubu  Olimpijczyka.  Wręczenie  miało  miejsce  podczas  gali  

w  Muzeum  w  Raciborzu,  gdzie  obchodzony  był  jubileusz  XX -  lecia  Klubu  Olimpijczyka  

i Reaktywowanego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. 

Podziękował  Kierownikowi  ARiMR  H.  Pankowi  za  zorganizowanie  szkolenia  dla 

rolników, które odbyło się w dniu 25.10.br. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Raciborzu. 

Ponadto poinformował, iż zostanie ustalony termin remontu mostu przy ul. Rudzkiej – 

drugi   mostu  na  kanale  Ulga.  Najprawdopodobniej  w  przyszłym  roku  (na  wiosnę)  most  

ten zostanie zamknięty, zaś planuje się,  że zostanie jego zakończenie do końca października.  

W między czasie będzie modernizowana nawierzchnia ul. Gliwickiej od mostu aż do przejazdu 

kolejowego w Markowicach. 

Starosta nawiązał do kwestii otwarcia mostu nad kanałem Ulga. Pojawiło się wiele uwag 

nt. braku mostu pontonowego. Została zlecona ekspertyza przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach.  Ekspertyzę  opracował  ppłk  dr  inż.  Z.  Kamyk  z  Wyższej  Szkoły  Oficerskich 

Wojska  Lądowych  we  Wrocławiu.  Podał  przyczyny  niezrobienia  mostu  pontonowego.  

Jedną z przyczyn był niski poziom wody, która ulega wahaniom. Jeżeli wahanie poziomu wody 

jest powyżej 20 cm jest to sytuacja nieopłacalna. Niski poziom wody powodowałby, że ponton 

opierałby się na dnie. Mosty pontonowe są montowane na bardzo krótki okres czasu. Jeżeli okres 

byłby dłuższy, to muszą być specjalne zabezpieczenia, grupa nurków, pogotowie medyczne, itp. Z 

badań psychologów, kierowcy cywilni nie potrafią jeździć i hamują kilkakrotnie, co powoduje, że 

most zaczyna ruszać się. Nie było racjonalnych i ekonomicznych przesłanek, aby budować taką 

przeprawę.  Przekazał,  iż  jeden egzemplarz  opinii  możliwości  budowy tymczasowej  przeprawy 

pontonowej w rejonie remontowanego mostu nad kanałem Ulga w ciągu drogi DW 935 w km 3 

+ 176 w miejscowości Racibórz znajdować się będzie w Biurze Rady. Poinformował, iż realizacja 

uchwał i wniosków znajduje się w Biurze Rady.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do wystąpienia Starosty?

Nikt z radnych nie wniósł uwag. 

Ad6. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski podziękował za 

należyte  przygotowanie  materiałów,  w  którym  znajduje  się  wiele  zestawień.  
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Komisja  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  wnioskowała,  aby  Zarząd  Powiatu  wprowadził 

materiał  na  stronę  internetową  Powiatu  Raciborskiego  oraz  powiadomiono  osoby 

odpowiedzialne w gminach Powiatu Raciborskiego za rolnictwo, iż takie materiały znajdują się na 

w/w stronie internetowej. 

Starosta zobowiązał się wysłać do gmin w/w materiał na płytach.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przyjęcie materiału.

Materiał został przyjęty 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Na salę obrad wszedł radny L. Malcharczyk. 

Płyta  CD  przedstawiająca  „Analizę  stanu  rolnictwa  Powiatu  Raciborskiego”  stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  

w Rudach w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  zabierze  głos  

w w/w punkcie?

Zgłosił się Wicestarosta A. Chroboczek

 Przypomniał  on  iż  w  chwili  obecnej  rozpoczyna  się  cała  procedura  związaną  

z  przekształceniem  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Rudach.  Zostanie  

on przekształcony w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Termin realizacji 01.09.2008 r. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź  i  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za. Na salę obrad wszedł radny J. Matyja. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  pogratulował  Pani  A.  Grzesiak  –  Sobani,  dyrektorowi 

SOSW w Rudach zaangażowania w pracy i życzył jej sukcesów na tym stanowisku.

Dyrektor  A.  Grzesik  –  Sobania  podziękowała  w  imieniu  swoim  oraz  całej  Rady 

Pedagogicznej.  

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą przy ul. Wileńskiej 6.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż projekt uchwały w porządku obrad został 

zamieniony na uchwałę intencyjną. 
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Starosta odczytał projekt  uchwały intencyjnej w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Budowlanych  z  siedzibą  w  Raciborzu  przy  ul.  Wileńskiej  6,  stanowiący  załącznik  nr  8  

do  protokołu.  Przekazał,  że  do  szkoły  zostaną  przesłane  wszystkie  uwagi,  które  były  

na Komisjach odnośnie nazwy szkoły,  z prośbą o ustosunkowanie się  do w/w propozycji,  w 

terminie do miesiąca.

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

punkcie porządku obrad?

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

uchwały intencyjnej w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dani  

31 maja 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć  

dydaktycznych,  wychowawczych i  opiekuńczych  przez nauczycieli,  którym powierzono stanowiska kierownicze  

szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Przewodniczący  Rady Powiatu  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  § 1  projektu  uchwały  tygodniowy  wymiar  zajęć 

Wicedyrektora  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  został  zwiększony  w  każdym  oddziale  

o 2 godziny więcej, tj:

- do 10 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć do 12,

- od 11 do 20 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć do 10,

- 21 i więcej oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć do 6.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są uwagi do w/w projektu uchwały?

Zgłosił się radny J. Matyja. Poprosił o wyjaśnienie, gdy chodzi o potrzebę zwyżki godzin 

dla wicedyrektora w/w placówki.

Starosta  wyjaśnił,  że  na  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  dyskutowano,  czy 

wicedyrektor  musi  mieć  dużą  zniżkę  godzin,  aby  mógł  realizować  zadania,  które  zostaną 

postawione przed Wicedyrektorem.  Po dyskusji,  Komisja  doszła  do wniosku,  że  można mu  

o 2 godziny zwiększyć, tym bardziej,  że Wicedyrektor miałby 4 godziny.  Komisja uznała,  iż  
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6 godzin może przepracować bez uszczerbku  wykonywania  zadań,  które  zostaną  postawione 

przed Wicedyrektorem. Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą propozycję. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź. Zapytał,  czy  

są inne uwagi?

Nikt z radnych nie wniósł uwag. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.   

Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  X/98/2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

28  sierpnia  2007r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje  świadczeń  przyznawanych  

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

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu.

Uwzględniając wnioski z Komisji dotyczących niektórych zapisów Starosta przekazał, że 

Zarząd Powiatu wnosi poprawkę, tj. w § 1 uchwały po słowach: „skreśla się ust. 3 w § 4” dopisać 

„i ust. 2 § 6”. W związku z tym załącznik w § 6 będzie miał zmiany: 

-pkt 2 („Wysokość przyznanych zasiłków ustala każdorazowo Komisja”)  zostanie wykreślony,

-pkt 3 będzie nosił punkt 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy pragną zabrać głos?

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

w/w Komisja akceptuje zmiany. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował  przedmówcy za wypowiedź. Zapytał,  czy  

są inne uwagi do projektu uchwały?

 Nikt z obecnych nie wniósł uwag. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały wraz z proponowanymi zmianami. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.   
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu.

Starosta  stwierdził,  iż  co  roku  przyjęcie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski wzbudza wiele kontrowersji. Przypomniał, iż na początku roku mówiono o 

regulaminie,  który  obowiązuje  w roku 2007.  Podczas  negocjacji  ze  Związkami  Zawodowymi, 

otrzymano pakiet oczekiwań z ich strony. Oczekiwania rodziłyby skutki finansowe dla powiatu 

w wysokości 200 tys zł. Podczas negocjacji ustalono, że oczekiwania zostaną rozłożone na 2 lata. 

W/w  propozycja  spotkała  się  z  akceptacją  Związków  Zawodowych.  Dowodem  na  to  

jest  protokół.  Zmiany,  które  wprowadzono  w  regulaminie  w  stosunku  do  roku  2006 

spowodowały  zwyżkę  nakładów  o  100  tys  zł.  Przygotowując  projekt  uchwały,  który  będzie 

obowiązywał  od przyszłego roku,  pozostałe  100 tys  zł  zostały  wprowadzone w poprawkach. 

Radni na sesji otrzymali protokół uzgodnienia – rozbieżności, który został zaakceptowany przez 

Związki Zawodowe. Protokół stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Poinformował, 

iż  na  Komisjach  pojawiło  się  wiele  uwag  i  Zarząd  Powiatu  autopoprawką  chciałby  

te  uchwały  wprowadzić.  W  § 5,  w  rozdziale  IV,  ust.  4  zmienia  się  w następujący  sposób:  

„dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 

6 miesięcy”.  Druga zmiana  jest  w § 7,  gdzie dopisuje  się  ust.  13 w następującym brzmieniu: 

„efektywnym  zarządzaniem  zasobami  ludzkimi  w  placówce”.  Ponadto  w  rozdziale  

VIII – Nagrody z funduszu nagród, w  § 14, Komisja proponowała zmiany nagrody Starosty  

i  dyrektora.  Zarząd Powiatu  proponuje  inny zapis  § 14  ust.  2  pkt  1,  a  mianowicie:  nagrody 

Starosty Raciborskiego do 2000 zł. Propozycja była do 2 200 zł.  W 14 ust. 2 pkt 2 zapis byłby: 

nagrody dyrektora do 1000 zł. Zostały wyeliminowane dolne progi. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Staroście  za  wypowiedź.  Zapytał,  czy 

Przewodniczący Komisji pragną wypowiedzieć się w kwestii uchwały?

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

Przekazał, że w/w Komisja akceptuje projekt uchwały, zaś ostatnia poprawka Starosty, zdaniem 

jego  powinna  zadowolić  członków  Komisji,  gdyż  Komisja  proponowała   nagrodę  Starosty 

Raciborskiego  w  przedziale  1500  zł  –  2200  zł,  a  nagrodę  dyrektora  szkoły  w  przedziale  

600 zł – 1200 zł. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował  przedmówcy za wypowiedź. Zapytał,  kto  

z radnych pragnie zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?
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Zgłosił się radny K. Ciszek.

Radny  K.  Ciszek  w  pierwszej  kolejności  odniósł  się  do  wniesionych  poprawek. 

Zaproponował  pozostawienie  dolnego  progu  w  przyznawaniu  nagrody  Starosty  i  dyrektora 

szkoły. Stwierdził, że dolny próg nie byłby traktowany jako furtka, że można dać dyrektorowi coś, 

co  nie  będzie  traktowane  jako  nagroda.  Podobna  kwestia  jest  w  nagrodach  dyrektora  

dla nauczycieli. Na Komisjach wnioskowano, aby z puli na nagrody dyrektora wydzielić pieniądze 

na nagrody dla wicedyrektora. Odniósł się również do wysokości nagrody dyrektora, tj. odpisu 

na 1 etat. Niedobrze stało się, iż nie osiągnięto konsensusu na Komisjach. Problem ten radny 

podnosił i wnioskował na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

Radny na Komisjach zaproponował wysokość odpisu 60 zł na etat, a następnie zaproponował 

mniejszą kwotę odpisu 50 zł lecz propozycja nie została przyjęta. Starosta zaproponował 6 zł 

brutto, co netto daje 3,90 zł. W ubiegłym roku Starosta obiecał, że dodatek w przyszłym roku 

będzie wyższy, lecz zdaniem radnego kwota nie jest  wyższa. W sąsiednich powiatach dodatek 

kształtuje się w wysokości 5 % etatu pensji nauczyciela bądź kwotowo 60 – 100 zł, w Powiecie 

Raciborskim  jest  40  zł.  W  ubiegłym  roku  osobiście  głosował  za  uchwaleniem  regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, natomiast w tym roku będzie głosował przeciw.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  przedmówcę,  czy  pragnie  zgłosić  konkretny 

wniosek?

Radny  K.  Ciszek  stwierdził,  iż  do  projektu  uchwały  były  dwie  autopoprawki,  

o których nie usłyszał na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Dotyczyły one pieniędzy 

przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla wicedyrektorów (tzn. nie on był przyznawany z puli 

pieniędzy przyznawanych na dodatek dla nauczycieli). Drugi wniosek, który zgłosił na Komisji 

dotyczył zachowania dolnej kwoty przeznaczonej na nagrody dyrektora i Starosty. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego K. Ciszka, czy był to wniosek Komisji  

czy jego autorski wniosek?

Radny  K.  Ciszek  odpowiedział,  iż  na  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 

zgłaszał wniosek, który nie został przyjęty. Wnioskuje o wydzielenie z puli środków na dodatek 

motywacyjny dla wicedyrektora i zachowanie dolnej granicy nagrody dyrektora i Starosty. 

Odnośnie  wydzielenia  dodatku  dla  wicedyrektora  szkoły  Przewodniczący  Komisji 

Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  P.  Olender   powiedział,  że  głosowano  wniosek,  który 

zawierał  m.in.  powyższą  kwestię,  lecz  dotyczyło  zapytania  o  skutki  finansowe  dla  Zarządu 

Powiatu. 
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Odnośnie  wniosku  dotyczącego  podwyższenia  punktu  na  dodatek  motywacyjny 

Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  iż  wniosek  ten był  głosowany przez radnego K.  Ciszka  

na Komisji i nie uzyskał akceptacji. Przypomniał, iż w ubiegłym roku przy uchwaleniu regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, Starosta złożył członkom Komisji pewne obietnice. Przewodniczący 

Komisji  –  jak  stwierdził  –  jest  zadowolony,  iż  identyczne  obietnice  złożono  Związkom 

Zawodowym, które je przyjęły. 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?

Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu przygotował propozycję projektu uchwały czy 

zostawić punkt górny i dolny, ale uznano, że bardzo słuszna jest opinia Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu  i  Rekreacji  oraz  radnych,  aby  nie  tworzyć  pewnych  zapisów,  które  nie  są  potrzebne. 

Uproszczenie zapisu służy uchwale i stąd też został wykreślony dolny próg. Jeżeli Rada uzna, aby 

pozostawić próg, to on pozostanie. 

Radny H. Panek stwierdził, iż w jego opinii dodatek dla nauczyciela w wysokości 34 zł 

podniesiony  do  40  zł  czyli  6  zł  w  skali  miesiąca  jest  rażąco  niski  nad  którym  przyszłości 

należałoby zastanowić się.  Bardzo niskie jest  wynagrodzenie dla nauczyciela.  Zazwyczaj  są to 

nauczyciele dyplomowani,  mianowani,  którzy mają swoich podopiecznych. Dodatek funkcyjny 

opiekuna stażu wynosi 30 zł i jest to mało, a stażyście należy poświęcić więcej czasu. Radny duże 

wątpliwości miał do rozdziału VI – Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy. Różnicowanie 

dodatku  w  zależności  od  stopnia  awansu  zawodowego  jest  społecznie  niesprawiedliwe  

(np.  czy  młodemu  nauczycielowi,  dyplomowanemu,  mianowanemu  inaczej  szkodzą  warunki 

pracy).  W przyszłości  należałoby  dodatki  za  warunki  szkodliwe  wyrównać  czyli  w  kategorii 

nauczycieli dyplomowanych dodatki pozostały na tym samym poziomie, natomiast w niższych 

kategoriach  awansu  zawodowego  stopniowo  podnosić,  w  miarę  możliwości  i  posiadanych 

środków. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił jeszcze Starostę i Wicestarostę o zabranie głosu. 

Po swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zamknięcie dyskusji. 

Starosta wyjaśnił,  iż  dodatek motywacyjny jest  to pula odpisu na jednego nauczyciela. 

Stwierdził, iż słuszna jest uwaga radnego H. Panka odnośnie dodatków za uciążliwe warunki, lecz 

w tej kwestii ręce wiąże Karta Nauczyciela. 

Wicestarosta  przypomniał,  iż  w 200 r.  za  dodatek motywacyjny  płacono 192 tys  zł.  

Przez podjęcie dwóch uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli dodatek 

ten wzrósł o 38 %. Wspomniał o dodatku za wychowawstwo i dodatku za uciążliwe warunki 

pracy.  Udział  procentowy  trzech  w/w  dodatków  w  wynagrodzeniu  stanowi  4,5  %.  
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W roku 2005 wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 7 mln 482 tys zł,  a w roku 2006 płacono 

nauczycielom 9 mln 585 tys zł. Jest to wzrost w wysokości 21 %. Subwencja na rok 2008 wzrosła 

o 3 %. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Rady dokonano 

zmiany dodatku procentowego na kwotowy,  czemu on wówczas   był  przeciwny,  przewidując 

sytuację, która nastąpi za kilka lat. Życzył nauczycielom jak największych dodatków.

Przystąpiono do głosowania. Poprosił o przegłosowanie uchwały wraz ze zgłoszonymi 

autopoprawkami, które przedstawił Starosta, jako zgłoszonymi w pierwszej kolejności.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, 2 głosami przeciw i 4 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  głosowanie  dalszych  wniosków  

(sprzecznych z  w/w uchwałą wraz z autopoprawkami Starosty) nie znajduje już uzasadnienia. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zarządził  5  –  minutową  przerwę.  Poinformował,  iż  

po przerwie udzieli głosu Rektorowi PWSZ prof. dr hab. M. Szepelawemu. 

Po  przewie  Przewodniczący  Rady  Powiatu  przystąpił  do  realizacji  porządku  obrad. 

Jednakże, ze względu na awarię sprzętu, postanowił, iż głos Rektorowi PWSZ zostanie udzielony 

w dalszej części posiedzenia. 

Ad12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu Raciborskiego  Miastu 

Racibórz na zakup zespołu zasilania – agregatu prądotwórczego dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji  

radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy Przewodniczący Komisji bądź radni pragną 

zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  o przegłosowanie  uchwały wraz ze  zgłoszoną 

autopoprawką Zarządu Powiatu. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 glosami przeciw i  1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik  14 do protokołu.
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Starosta, Przewodniczący Komisji bądź radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  proponowanej 

wersji. 

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu?

Starosta  omówił  jedynie  te  zmiany,  które  pojawiły  się  od  dnia  wysłania  radnym 

materiałów na sesję Rady Powiatu. Zmiany dotyczyły:

-wprowadzenia do budżetu kwoty 22.220 zł na profilaktykę alkoholową i narkotykową,

-w dziale Transport i łączność wprowadzono do budżetu kwotę 97 535 zł. Na kwotę tę  składały 

się 20 000 zł – dofinansowanie z Kopalni Kruszyw w Budziskach (na wspólny remont drogi 

powiatowej)  i  77 535 zł  – dofinansowanie  z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na  drogę 

Bieńkowice – Bojanów,

-w dziale Oświata i wychowanie wprowadzono kwotę 3 940 zł na Program „Młodzież”, który 

realizuje Zespół Szkół Mechanicznych,

-w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono kwotę 3 368 zł na zakup jednolitego 

stroju  dla  uczniów Gimnazjum.  Środki  te  w ramach dotacji  przekazało  Miasto  Racibórz  dla 

dwóch Gimnazjum: ZSO Nr 1 w Raciborzu i ZSOMS w Raciborzu,

-w  dziale  Pomoc  społeczna  wprowadzono  kwotę  20 000  zł  na  sfinansowanie  zadań  

w DPS - ie  przy Placu Jagiełły w Raciborzu w zakresie osiągania standardów w placówkach 

opiekuńczo  –  wychowawczych.  Z  budżetu  powiatu  została  przekazana  kwota  20 000  zł,  

a pozostałe 20 000 zł dofinansuje Wojewoda. W sumie placówka otrzyma kwotę 40 000 zł,

-w dziale  Edukacyjna opieka wychowawcza  wprowadzono kwotę  4 400 zł   -  dotacja  celowa 

przekazana decyzją Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin byłych pracowników 

PGR – u,
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-w dziale Transport i łączność wprowadzono kwotę 153 865 zł na realizację zadania remont ulicy 

Brzeskiej,

-50 198  zł  –  dotacja  przekazana  decyzją  Wojewody  Śląskiego,  z  przeznaczeniem na  wypłatę 

nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Państwowej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Staroście  za  wyczerpujące  omówieni 

propozycji zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz zapytał, czy Przewodniczący Komisji 

pragną w imieniu Komisji zabrać głos?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki. Poinformował, iż  

w/w Komisja zaznajomiła się z projektem uchwały i jednogłośnie go przyjęła. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz zapytał, czy 

ktoś z radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?

W  związku  z  brakiem  innych  uwag,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Starostę?

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Na salę obrad weszło dwóch radnych: Z. Barto i K. Ciszek. 

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Magnificencji prof. dr hab. M. Szepelawemu – 

Rektorowi PWSZ w Raciborzu. 

 Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu M. Szepelawy podziękował 

za zaproszenie na sesję Rady Powiatu. Poinformował, że mieniło się wiele rzeczy w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W 2007 r.  nastąpiła zmiana na stanowisku Rektora. 

Były Rektor J. Raczek doprowadził uczelnię do bardzo dynamicznego rozwoju. W chwili obecnej 

uczelnia  liczy  4 000  studentów.  Uczelnia  dąży  do  kontynuowania  działalności  w  sensie 

dynamicznego  rozwoju,  lecz  lokalowe  obostrzenia  nie  pozwalają  na  utworzenie  nowych 

kierunków i specjalności. Rola jego – jako Rektora będzie polegała na kontynuowaniu tego, co 

zostało już zrobione.  Przy pomocy wielu ludzi,  sojuszników z Rady Miasta  i  Powiatu można 

szczycić się szkołą, gdyż jest wyjątkową uczelnia w województwie śląskim. Wiele posunięć Rady 

Miasta, Starosty pozwoliło na pracę w komfortowych warunkach np. przekazanie budynku przy 

ul. Cecylii pozwoliły na to, iż Instytut Sztuki może działać w warunkach normalnych. Ponownie 

Rektor podziękował za zaproszenie oraz oddał głos Prorektorowi. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz oddał głos 

Prorektorowi ds. studenckich - dr J. Pośpiechowi.  
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Prorektor  dr  J.  Pośpiech  przedstawił  w  wersji  multimedialnej  informację  nt.  PWSZ

w Raciborzu, stanowiącą załącznik nr 17 do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  za  wyczerpującą  informacją  połączoną  

z prezentacją multimedialną oraz zapytał, czy są pytania do Prorektora?

Radny  L.  Malcharczyk  przypomniał  o  badaniach  prowadzonych  w  województwie 

opolskim. Z przeprowadzonych badań wynikało, że 80 % młodzieży w wieku 19 – 24 (dotyczy to 

osób,  które  mają  dwa  paszporty)  i  prawie  40  % młodzieży,  którzy  mają  tylko  obywatelstwo 

polskie,  przebywa  na  stałe  poza  granicami  kraju,  tzn.  po  skończeniu  szkoły  średniej  

nie kontynuują  żadnej edukacji,  nawet coraz częściej  po gimnazjum uciekają.  Jest  duża grupa 

ludzi,  która jest  nieświadoma,  że UE na dzień dzisiejszy preferuje osoby,  które  powinny być 

wykształcone  i  osoby  te  mają  szansę  na  znalezienie  pracy.  Zapytał,  czy  jest  możliwość 

prowadzenia  kampanii,  która  przekonałaby  młodzież,  aby  w  kraju  podjęła  naukę  i  dopiero  

po studiach opuściła region - jeśli to konieczne albo jest to niemożliwe, żeby młodzież można 

było  przekonać  do  tego,  iż  edukacja  jest  elementem  najważniejszym,  szczególnie  po  szkole 

średniej?

Prorektor  J.  Pośpiech  stwierdził,  że  dane,  które  przedstawił  4350  na  dzień  01.10.br.  

były trochę wyższe i wynosiły 4570. Cześć młodych ludzi, po przejściu już wstępnej kwalifikacji, 

sama zdecydowała, aby wyjechać za granicę i zarobić na studia, ale potem zdecydowała pozostać 

tam na dłuższy czas. To jest ten czynnik, który sprawia, że niż demograficzny, który jest, pogłębia 

się.  Fala  wyjeżdżających  jest  trochę  mniejsza.  Osobiście  w  dniu  dzisiejszym  uczestniczył  

na zajęciach w Opolu, gdzie 4 studentów poprosiło go o jednoroczny urlop, gdyż otrzymali  

za granicą dobrą pracę. Stwierdził, że jeżeli poprawi się sytuacja na rynku pracy, to młodzież 

zacznie wracać. 

Rektor  M.  Szepelawy  uzupełnił  wypowiedź  przedmówcy.  Stwierdził,  iż  najbliższym 

krokiem będzie wejście wykładowców w miesiącach marzec – kwiecień na teren szkół, aby mówili 

o  szkole,  kierunkach,  specjalnościach,  gdyż  wiele  osób  nie  czyta  informatorów.  

Ponadto  otrzymał  wiadomość  z  I  LO,  że  dyrektor  szkoły  pragnie  współpracować  z  PWSZ. 

Współpraca  miałaby  polegać  na  tym,  że  najzdolniejsi  uczniowie  otrzymają  indywidualną 

organizację naukę i mogą przychodzić do PWSZ na wykłady czy ćwiczenia. Są to kroki, które 

pozwolą  na  zatrzymanie  młodzieży  na  terenie  Raciborza  i  przyciągną  ich  do  szkoły.  

Podziękował  radnemu  L.  Malcharczykowi  za  otrzymanie  ostatnich  500  egzemplarzy  

do księgozbioru z filologii niemieckiej. Przypomniał, iż PWSZ działa VI rok.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  PWSZ  w  Raciborzu  przeprowadziła 

symulację, gdy chodzi o niż demograficzny, gdyż usłyszał od Prorektora, iż niż dotyka uczelnię 
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już  w  chwili  obecnej.  Zapytał  również,  czy  uczelnia   opracowała  jakikolwiek

program pozyskiwania studentów w okresie odczuwania skutków niżu demograficznego?

Prorektor J. Pośpiech odpowiedział, że szkoła musi przygotować się do niżu i najlepszym 

zabezpieczeniem  jest  szeroka  oferta.  Żyje  się  w  czasach  gospodarki  wolnorynkowej,  gdzie 

usługami  jest  edukacja.  Do  szkoły  przychodzą  klienci  czyli  studenci,  którzy  chcą  w  szkole 

studiować,  zaś  szkoła  świadczy  im  usługi.  Kierunkiem obleganym w  szkole  jest  socjologia  

czy  kierunki  pedagogiczne.  Pierwszą  rzeczą,  o  którą  szkoła  walczyła  to  jest  8  kierunków,  

23 (uruchomiono 22) specjalności i jest to pierwsze zabezpieczenie. Szkoła liczy na to, że wielką 

falą będzie uczenie się języków obcych. Stwierdził, że student jest klientem, „naszym panem”, 

stąd  też  w szkole  powinna panować miła  atmosfera.  Przy  naborze szkoła prowadzi  ankiety,  

np. Dlaczego studiujesz?, Skąd dowiedziałeś/aś się o szkole? Szkoła wydaje znaczne pieniądze 

na  medialne  reklamy.  Głównie  nabór  do  szkoły  jest  z  tego,  że  młodzież  dowiaduje  się  

od znajomych, przyjaciół, że jest to dobra szkoła, dobrze kształcą, szanują studentów, stwarzają 

dobre  warunki  socjalne,  sportowe,  itd.  Atutem  szkoły  jest  klimat.  W  szkole  prowadzona  

jest  dobra  atmosfera,  dobre  warunki  finansowe.  Szkoła  jest  państwową  uczelnią.  

Szkoła nie zejdzie do kształcenia poniżej 3 000 studentów, zaś kształcenie do 5 000 studentów 

pozostanie na jakiś czas marzeniem. Gwarantuje to utrzymanie wszystkich kierunków kształcenia 

i  stabilność  kadry  zatrudnienia.  Jest  pewny,  że  przez  bardzo  ciężki  niż,  szkoła  przejdzie  

i takie są wyliczenia oraz prognozy.       

Przewodniczący  Rady  Powiatu  życzył  uczelni  jak  najwięcej  studentów,  a  także  aby 

nadchodzący niż demograficzny nie był dla niej zbyt bolesny, tak jak jest on bolesny dla szkół 

podstawowych, gimnazjalnych czy średnich. Zapytał, czy są inne pytania do Rektora?

Nikt z obecnych nie  zabrał głosu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Rektorowi  za  udział  w  sesji,  przyjęcie 

zaproszenia i przedstawienie problematyki PWSZ w Raciborzu. 

Rektor  M.  Szepelawy  podziękował  za  zaproszenie.  Stwierdził,  że  uczelnia  zawsze  jest 

otwarta na współpracę z Radą.      

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  w  imieniu  Zarządu  Powiatu, 

Przewodniczących Komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?

Nikt z obecnych nie zgłosił chęci zabrania głosu. 
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W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji. 

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie,  20  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu  

przez Radę Powiatu Raciborskiego.

 Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  w  imieniu  Zarządu  Powiatu, 

Przewodniczących Komisji oraz  radnych pragnie zabrać głos?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji. 

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie,  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  

oraz  radnych pragnie zabrać głos?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dotacji  na  zadanie  p.n.  „Renowacja  witraży  w  zabytkowym  kościele

 p.w. WNMP w Raciborzu”.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  w  imieniu  Zarządu  Powiatu,  

Przewodniczących Komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?

Nikt z obecnych nie zgłosił chęci zabrania głosu. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji. 
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Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Ad19.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń  majątkowych  

za 2006r. złożonych przez radnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  informację  o  złożonych  oświadczeniach 

majątkowych  przez  radnych  za  2006  r.  Powyższa  informacja  stanowi  załącznik  nr  22   

do protokołu.  

Po odczytaniu  informacji,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych 

pragnie zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

Ad20.  Informacja  Starosty  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2006r.  złożonych  

przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek  

podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu w powyższym punkcie 

porządku obrad?

Starosta  poinformował,  iż  oświadczenia  złożone  przez  kierowników  komórek 

organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  oraz  dyrektorów  jednostek  podległych 

Powiatowi Raciborskiemu zostały przeanalizowane i nie stwierdzono w nich żadnych uchybień. 

Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Informacja o złożonych oświadczeniach 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  kto  z  radnych  pragnie  zabrać  głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?

Zgłosili  się  następujący  radni:  A.  Litewka  –  Kobyłka,  J.  Strachota,  A.  Plura,  

W. Gumieniak i  K. Ciszek. Po odczytaniu w/w osób, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął 

listę. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zabrała  głos  w  imieniu 

organizacji  pozarządowych.  Podniosła  kwestię  programu  współpracy  z  organizacjami  

III sektorowymi w roku 2008. Szef  stowarzyszenia próbował pertraktować nt.  wcześniejszych 
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możliwości konsultacji projektu i uzyskał odpowiedź, która była dla niego  niesatysfakcjonująca. 

W związku z tym zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącej, aby projekt był przedstawiony 

do konsultacji z co najmniej 2 – tygodniowym wyprzedzeniem, w celu zweryfikowania projektu 

z  przedstawicielami  poszczególnych  organizacji  oraz  aby  nie  czekano  do  końca  roku  

(odkładanie na grudzień wiąże się z przedkładaniem terminów konkursów). Stwierdziła, iż jest to 

ostatnia  jednostka  samorządu,  która  nie  przedstawiła  projektu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za zabranie głosu oraz poprosił 

o wypowiedź kolejną osobę. 

Radny  J.  Strachota  stwierdził,  iż  przedstawione  materiały  nt.  rolnictwa  nie  do  końca 

pokazują stan rzeczywisty rolnictwa np. pod względem wielkości gospodarstw. Gospodarstwa  

są  o  wiele  większe  i  funkcjonują  w  strukturze  rozwojowej.  Inwestycje  w  gospodarstwach  

są wiarygodne, w ilościach podanych nie przedstawiają obrazu całego rolnictwa. Przekazał, że  

w  dniu  26.10.br.  odbyło  się  otwarcie  dużej  obory  największej  w  województwie  śląskim  

i  w Powiecie  Raciborskim.  Radny życzył  owocnej,  dochodowej  działalności  w/w inwestycji.  

W Powiecie  Raciborskim jest  kilkanaście  obór  -  może nie  tak  dużych,  ale  na  miarę  potrzeb 

gospodarstw.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał  radnego,  czy  podniesiona przez niego kwestia  

jest interpelacją, a jeżeli nie, to zaproponował omówienie jej w punkcie 24. 

Radny  J.  Stachota  stwierdził,  iż  osobiście  nie  zamierzał  zabierać  głosu  w  punkcie 

dotyczącym analizy stanu rolnictwa w powiecie, gdyż zostałby przekroczony zakres tematu, ale 

punkt 21 jest właściwym punktem do omówienia w/w kwestii. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż nie jest to właściwy moment na podnoszenie 

w/w, stąd też poprosił, aby spojrzeć do regulaminu pracy Rady Powiatu, w celu zapoznania się 

z pojęciem interpelacji czy zapytania radnego. Poprosił radnego o przedstawienie interpelacji,  

a jeżeli radny nie wnosi żadnej interpelacji, to dopiero udzieli mu głosu w punkcie 24.

Radny  J.  Strachota  powiedział,  że  obecne  ustawodawstwo  nie  gwarantuje  rozwoju 

gospodarstwom w kierunku mlecznym. Obecne ustawy wykluczają możliwość pozyskania kwoty 

mlecznej,  co  jest  bazą  i  podstawą  dla  gospodarstwa  jakie  jest  w  Wojnowicach.  

Obecne  możliwości  pozyskania  kwoty  mlecznej,  zgodnie  z  ustawą  mają  możliwość  jedynie 

gospodarstwa, które przekroczą nie więcej niż 30 % posiadanej kwoty. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnego  o  skierowanie  w/w  kwestii  jako 

interpelacji czy zapytania. 
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Radny J. Strachota wnioskował o wystąpienie do Posła RP H. Siedlaczka z interpelacją  

w kwestii zmiany ustawodawstwa, gdy chodzi o kwoty mleczne w dwóch punktach:

1. ustawa z czerwca br. uniemożliwia rozwój gospodarstw w kierunku mlecznym,

2. ustawa  obowiązująca  obecnie  –  jeśli  chodzi  o  Raciborszczyznę  nie  promuje  rozwoju.  W 

ustawie wyłącznie chodzi o to, że wypłacanie  rekompensat jest za rezygnację z produkcji  i 

ekonomicznie jest to nieuzasadnione. 

Radny stwierdził również, iż od wielu lat zaobserwował niewielkie braki w budowie dróg 

polnych. W związku z powyższym poprosił o wystosowanie pisma do Posła RP H. Siedlaczka 

z zapytaniem, czy jest  możliwe wydzielenie z pieniędzy przeznaczonych na lata  2007 – 2013 

konkretnej puli na budowę dróg polnych, gdyż poprawiłoby to stan rolnictwa w powiece. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wiceprzewodniczącego Rady A. Plura o zabranie 

głosu. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Plura  nawiązał  do  wzrostu  wynagrodzeń 

nauczycieli. Nauczyciele w 2007 r. otrzymali 5 % podwyżki w ramach swojego wynagrodzenia 

zasadniczego, gwarantowanego przez Ministerstwo. W dniu dzisiejszym dodatkowo regulaminem 

podwyższono wynagrodzenie powyżej 5 %. W związku z powyższym zapytał Zarząd Powiatu, 

kiedy była ostatnia podwyżka dla pracowników obsługi w szkołach. Wiceprzewodniczący Rady 

poprosił o zainteresowanie się powyższym tematem? Uważał, że istotne są zarobki księgowej, 

sprzątaczki czy sekretarki. Z tego co orientuje się, to ich zarobki nie są przeszacowane i w miarę 

możliwości  budżetowych należałoby zastanowić się  nad podwyżką dla tej  grupy zawodowej.  

W tej kwestii powinny występować Związki Zawodowe.        

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź stwierdzając, iż 

Zarząd Powiatu przyjął już w/w wniosek. 

Radny W. Gumieniak przypomniał,  iż 26.10.br.  został oddany most.  W najbliższym czasie 

planowany  jest  remont  kolejnego  mostu  i  związku  z  tym  wystąpią  kolejne  problemy. 

komunikacyjne, a szczególnie dojazd do autostrady w kierunku Gliwic (jadąc przez Markowice), 

jak również w drodze powrotnej. W związku z powyższym wnioskował, aby na czas remontu 

mostu na kanale Ulga zmienić czas pracy promu na Odrze w Ciechowicach tak, aby był czynny 

codziennie od godz. 5:30 do 21:00, co rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych nie tylko 

Raciborza ale  i  w gminach Rudnik,  Kuźnia  Raciborska,  Nędza oraz  nastąpi  duże  ożywienie  

w  zakresie  ruchu  turystycznego.  Łubowice  są  szlakiem  turystyczno  –  zabytkowym,  innymi 

przykładami mogą być: Łężczok czy Rudy. 
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Radny K. Ciszek poprosił  Starostę o przedstawienie  kwot subwencji  oświatowej,  jakie 

państwo przekazuje powiatowi na prowadzenie szkół oraz zapytał, jaką kwotę dokłada Powiat 

Raciborski ze środków własnych na prowadzenie szkół za ostatnie 5 lat.

Starosta  powiedział,  że  co  roku  przy  analizie  budżetu  są  dane  odnośnie  dochodów  

i wydatków. Zaproponował przedstawienie danych za rok 2006. 

Radny K. Ciszek zapytał, czy problemem jest przedstawienie danych za okres 5 lat?

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  jest  to  interpelacja  czy  kontrola  Starosty, 

bowiem za budżet sprzed 5 lat odpowiedzialny jest Zarząd i Rada Powiatu poprzedniej kadencji? 

Poza tym  dane, o które prosił Radny są zawarte w budżecie powiatu, który był mu wręczony we 

wcześniejszym okresie. 

Starosta odpowiedział radnemu K. Ciszkowi, iż może zostać przygotowana informacja  

uwzględniająca ubiegły rok oraz plany na rok 2008. 

Radny K.  Ciszek zgodził  się  z  propozycją  Starosty.  Przypomniał,  iż  na  ostatniej  sesji 

zgłosił interpelację odnośnie szpitala – czy strajk miał wpływ na nowy kontrakt. W tej kwestii 

dyrektor szpitala miał wypowiedzieć się,  lecz w dniu dzisiejszym jest nieobecny na sesji Rady. 

Stwierdził, iż odpowiedź może być udzielona w wersji pisemnej lub przesunięta na następną sesję. 

Na  ostatniej  sesji  Rady  zgłosił  również  interpelację  odnośnie  stworzenia  grupy,  która 

spróbowałaby  zwiększyć  możliwość  wykonywania  badań  przez  laboratoria  znajdujące  się  

w szpitalu, tzn. stworzyć debatę samorządowców, ludzi mających wpływ na służbę zdrowia.  

 

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  Starostę o ustosunkowanie  się  do wypowiedzi 

przedmów.

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

-kwestia  przedstawienia  kwot  subwencji  oświatowej  –  za  rok  ubiegły,  zaś  rok  bieżący  

jest jeszcze w trakcie. Do 15 listopada radni otrzymają projekt budżetu na rok 2008 i zostanie 

pokazana jaka jest subwencja i wydatki,

-sprawa szpitala – dyrektor oraz Starosta nie mógł wypowiedzieć się w tej kwestii, gdyż nadal 

trwały  negocjacje  i  nie  ma  kontraktów  zamkniętych.  Pomimo  strajku  wykonano  kontrakt  

na  oddziałach  szpitalnych.  Pojawiły  się  problemy  na  niektórych  przychodniach.  Jak  kontrakt 

zostanie  zamknięty,  informacja  w  kwestii,  o  którym  wspomniał  radny  K.  Ciszek  zostanie 

przedstawiona przez dyrektora szpitala. 
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-sprawa laboratorium – badania laboratoryjne to jest biznes. Jest dużo prywatnych laboratoriów, 

które mają różne formy zachęty dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej np. szkolenia w 

atrakcyjnych  miejscach  i  za  parę  groszy,  materiały  promocyjne  

i  inne  rzeczy,  itd.  Czasami  szefowie  niepublicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  wolą  zlecić 

prywatnym laboratoriom, gdyż coś z tego mają, a nie do publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Dyrektor szpitala nie ma możliwości, w jakiś sposób zachęcać innych. W chwili obecnej szpital 

przestanie podpisywać umowy z N ZOZ – a mi na badania laboratoryjne, jeżeli nie zgodzą się, że 

będą  minimalną  kwotę  do  przerobienia  wpisywali  w  umowy.  

Żadne  rozmowy,  nakłaniania  nie  przyniosą  efektu.  W  związku  z  tym  trzeba  stworzyć  takie 

warunki, aby laboratorium raciborskie mogło na rynku konkurować. 

W kwestii mostu Starosta powiedział, że zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Jeżeli  zostanie zamknięty most na okres próbny,  to z pewnością zmienią czas 

pracy promu i zobaczą czy spowoduje, to zwiększenie ruchu, bo jak ruch nie będzie większy, to 

z  pewnością powrócą  do starej  formuły.  Wspólnie  z radną Sejmiku Województwa Śląskiego  

G.  Lenartowicz  prowadzone  są  rozmowy  z  dyrektorem  Stumpfem  i  Taborem,  aby  temat 

rozwiązać celowo. Ostatnie rozmowy, jakie miały miejsce podczas otwarcia mostu są pozytywne, 

iż  temat  prawdopodobnie  zostanie  rozwiązany.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  i  Urząd 

Marszałkowski podchodzi do tematu bardzo kompleksowo i konkretnie. 

Odnośnie interpelacji radnego A. Plury powiedział, że do tej pory nie było blokady, jeśli 

chodzi  o  podnoszenie  wynagrodzenia  dla  pracowników  obsługi,  gdyż  dyrektor  musiał  sam 

zaplanować. Były placówki, które zaplanowały. W związku z powyższym wystosowano pismo  

do placówek, aby zaplanowały i wnosiły poprawkę do planu. Zgoda na zwiększenie funduszu 

płac była w granicach 3 %, jeśli chodzi o pracowników obsługi. 

Starosta  odniósł  się  także  do interpelacji  radnego J.  Strachoty.  Interpelacje  zgłoszone 

przez radnego są ważne, ale trzeba poważnie wyglądać w oczach Posła, a Poseł w oczach swoich 

kolegów w Sejmie. Zaproponował, aby na najbliższą Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zaprosić  fachowców w tej  mierze,  aby  powiedzieli,  jaki  jest  stan prawny  i  co  „szykuje  się”.  

Po Komisji   zdecyduje,  co  dalej  robić.  Starosta  zapytał  radnego J.  Strachota,  czy  akceptuje  

jego propozycję?

Radny J. Strachota wyraził zgodę. Stwierdził, iż ustawodawstwo w ostatnich dwóch latach 

zmienia się na bieżąco. 

Starosta stwierdził, że wymogi, gdy chodzi o produkcję mleka są tak daleko posunięto, że 

jest  to  kosztowne.  Na  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  temat  ten  powinien  zostać 

omówiony i zostaną zaproszone osoby, które znają się na temacie. 
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Odnośnie  dróg  polnych  Starosta  powiedział,  że  Urząd  Marszałkowski  z  Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych przeznacza co roku pieniądze na dofinansowanie. Powiat Raciborski 

korzysta  z  tego  co  roku.  Przez  ostanie  2  lata  pozyskano  dużo  pieniędzy  na  remont  drogi 

Bieńkowice – Bojanów. Zapytał radną Sejmiku Województwa Śląskiego, czy Regionalny Program 

Operacyjny przewiduje pieniądze na drogi polne?

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego G. Lenartowicz nie przewiduje. 

Starosta stwierdził, iż nie ma możliwości tego zmienić. 

Powiedział, że na interpelację Wiceprzewodniczącej Rady udzieli wyjaśnień Wicestarosta.

Radny W. Gumieniak powiedział Staroście że głównie prom uruchomić w okresie, kiedy 

most będzie remontowany. 

Starosta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy.

Wicestarosta  odpowiedział,  że  dzwoniła  do  niego  osoba  i  zapytała  się,  kiedy  będą 

konsultowane  sprawy  związane  z  programem  współpracy.  Odpowiedział  osobie,  iż  temat  

jest  przygotowany na najbliższy Zarząd Powiatu.  Na najbliższym Zarządzie  Powiatu program 

zostanie  omówiony  i  w  ciągu  2  –  3  tygodni  będzie  on  do  konsultacji.  Ponadto  należałoby 

porozmawiać z organizacjami pozarządowymi, jak one sobie życzą i w taki sposób zostanie to 

zrobione. Żadnym problemem nie jest, aby dokumenty znalazły się bezpośrednio w Starostwie 

Powiatowym. Dokumenty te są do wglądu i do analizy.  

 

Ad23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał

i Wniosków o zabranie głosu. 

 Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  K.  Mandrysz  odczytała  następujące 

wnioski:

-  radnego W. Gumieniaka: 

„Wnioskuje, aby na czas remontu mostu na kanale Ulga zmienić czas pracy promu na Odrze  

w Ciechowicach tak, aby był czynny codziennie od godz. 5:30 do 21:30”.  

Przewodniczący  Rady Powiatu  stwierdził,  iż  wniosek  powinien zostać  sformułowany  

w inny sposób, w stylu „Zarząd Powiatu powinien wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich…”.

Przewodnicząca Komisji Uchwal i Wniosków ponownie odczytała wniosek: 

„Wnioskuje  się  do  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  aby  wystąpił  do  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich, żeby na czas remontu mostu na kanale Ulga zmienić czas pracy promu na Odrze 
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w Ciechowicach tak, aby był czynny codziennie od godz. 5:30 do 21:30”.  Obecnie jest czynny 

codziennie od 5:30 do 9:30 i od 13:00 do 17:00. Do wniosku znajduje się również uzasadnienie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Wniosek został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.  

Przewodnicząca Komisji  Uchwał  i  Wniosków stwierdziła,  iż  radny J.  Strachota  złożył 

interpelację do Starosty, lecz odpowiedź już została udzielona. 

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, iż jest to interpelacja a nie wniosek. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Uchwał  

i Wniosków za odczytanie wniosku. 

 

Ad24.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos w w/w punkcie 

porządku obrad?

Zgłosił  się  Starosta.  Poinformował  o  wyjeździe  szkoleniowym,  które  planowane  

jest 09.11.br. o godz. 7:30 spod budynku Starostwa. 

Radny  M.  Klimanek  przekazał,  że  radny  J.  Kusy  został  przyjęty  do  szpitala,  celem 

diagnostyki. 

Przewodniczący Rady Powiatu życzył radnemu J.  Kusowi dużo zdrowia.  Poinformował, 

iż  na  wszystkie  interpelacje  złożone  przez  radnych  została  udzielona  odpowiedź  Starosty. 

Stosowna  dokumentacja  znajduje  się  w  Biurze  Rady,  a  także  wpłynęła  do  zainteresowanych 

radnych.  Następnie  odczytał  pismo  Nr  OR.  0051  -13/07  z  dnia  29.10.2007  r.  o  złożonych 

skargach  na  kierowników  podległych  jednostek  organizacyjnych  i  sposobie  ich  rozpatrzenia.

W/w pismo stanowi  załącznik  nr  24  do  protokołu.  Poinformował  również,  iż  kolejna  sesja 

odbędzie się dnia 27 listopada  2007 r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady 

Powiatu tematem sesji będzie: 

1. Informacja nt. realizacji Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej – sprawozdanie 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Bezpieczeństwo  mieszkańców  Powiatu  Raciborskiego.  Sprawozdanie  z  realizacji  służb  

i straży. 
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Ad25. 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.

2. Lista zaproszonych gości.

3. Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (26.09.2007 – 18.10.2007).

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

(18.10.2007 - 30.10.2007).

6. Płyta CD przedstawiająca „Analizę stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego”.

7. Uchwała Nr XIII / 108 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach  

w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

8. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą 

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6.

9. Uchwala Nr XIII / 109 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą przy ul. Wileńskiej 6.

10. Uchwała Nr XIII / 110 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dani 31 maja 

2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska  kierownicze  szkół  i  placówek  dla  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski.

11. Uchwała Nr XIII / 111 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r. 

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  rodzaje  świadczeń  przyznawanych 

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

12. Protokół uzgodnienia – rozbieżności. 

13. Uchwała Nr XIII / 112 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  

i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  

w roku 2008.

14. Uchwała Nr XIII / 113 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu Racibórz 
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na zakup zespołu zasilania – agregatu prądotwórczego dla potrzeb niezawodnego przepływu 

informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

15. Uchwała Nr XIII / 114 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

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

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

16. Uchwała Nr XIII / 115 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

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

17. Wersja multimedialna nt. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

18.  Uchwała Nr  XIII  /  116  / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  października  

2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

19. Uchwała Nr XIII / 117 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez 

Radę Powiatu Raciborskiego.

20. Uchwała Nr XIII / 118 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

21. Uchwała Nr XIII / 119 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2007 r. 

w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja witraży w zabytkowym kościele p.w. WNMP 

w Raciborzu”.  

22. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń 

majątkowych za 2006r. złożonych przez radnych. 

23. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2006r. złożonych 

przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu.

24. Pismo Nr OR.  0051 -13/07 z  dnia  29.10.2007 r.  o  złożonych skargach  na  kierowników 

podległych jednostek organizacyjnych i sposobie ich rozpatrzenia.
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