
PROTOKÓŁ  NR  XV/07

z  XV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  28 grudnia 2007 r.  godz.  12ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

-XV / 130 / 2007 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.

-XV / 131 / 2007 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 

2008. 

-XV / 132 / 2007 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

-XV / 133 / 2007 - w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

-XV  /  134  /  2007  -  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXIV/322/2004  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  26  października  2004r.  w  sprawie  udzielenia  stałego  upoważnienia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek 

organizacyjnych. 

-XV / 135 / 2007 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z  dnia  6  grudnia  2006  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  

z  usuwaniem,  przemieszczaniem  i  parkowaniem  pojazdów,  usuniętych  z  drogi  na  koszt 

właściciela.

-XV / 136 / 2007 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego.

-XV / 137 / 2007 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

-XV / 138 / 2007 - w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

-XV  /  139  /  2007  -  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

polegających  na  likwidacji  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

-XV  /  140  /  2007  -  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

polegających  na  likwidacji  Poradni  Medycyny  Pracy  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.
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-XV  /  141  /  2007  -  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w 

Radlinie przy ul. Orkana 10.

-XV / 142 / 2007 - w sprawie  Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  

na rok 2008.

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

2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie porządku obrad.

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

i Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

na rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXIV/322/2004  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  26  października  2004r.  w  sprawie  udzielenia  stałego  upoważnienia 

Zarządowi  Powiatu  Raciborskiego  do  rozpatrywania  skarg  na  kierowników  podległych 

jednostek organizacyjnych.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z  dnia 6 grudnia 2006 r.  w sprawie ustalenia  opłat  za poszczególne czynności  związane  

z  usuwaniem,  przemieszczaniem  i  parkowaniem  pojazdów,  usuniętych  z  drogi  na  koszt 

właściciela.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego.

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

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

15. Interpelacje i zapytania radnych.
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16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

19. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego zwołanej na dzień 28 grudnia 2007 r. na godz. 12:00. Na podstawie listy obecności 

stwierdził,  iż  w  sesji  uczestniczyło  23  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  28  grudnia  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 XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego? Powiedział, że po przesłuchaniu nagrania magnetofonowego, wspólnie 

z  radnym  K.  Ciszkiem  stwierdzono,  iż  protokolant  dokładnie  zaprotokołował  słowa,  które 

zostały powiedziane. 

W związku z powyższym zapytał, kto jest za przyjęciem w/w protokołu?

Protokół został przyjęty 23 głosami za. 
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Ad3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych ma uwagi do protokołu z XIV sesji 

Rady?

W związku z brakiem uwag, poprosił o jego przegłosowanie. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad4. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przekazał,  że  porządek  obrad  został  znowelizowany  

oraz przesłany drogą elektroniczną. Zmiany dotyczą: 

 punktu  6  –  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 rok,

 punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r.,

 punktu 15 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 punktu 16 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Medycyny  Pracy  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 punktu 17 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) 

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10,

 punktu  18  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2008.
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania do porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 23 głosami za. 

Starosta Raciborski A. Hajduk przypomniał, iż od III kadencji Rady podjęto decyzję, aby 

przyznawać  nagrody  czy  stypendia  Starosty  dla  studentów,  którzy  pochodzą  z  Powiatu 

Raciborskiego.  Roczna edycja stypendiów była skierowana do studentów, którzy ukończyli  

I  rok  studiów  i  studiują  na  kierunkach  technicznych.  Uznano,  że  kierunek  techniczny  

jest  kierunkiem,  który  wymaga  większego  zainwestowania  w siebie.  Zostały  przygotowane 

stypendia  dla  6  studentów.  Konieczne  było  dawanie  3  –  krotnych  ogłoszeń,  ponieważ  

po I ogłoszeniu nie było zgłoszeń. Na sesji Rady w dniu dzisiejszym pragnie zaprezentować 

dwóch, którzy spełniają warunki określone regulaminem oraz wręczyć im uroczyście stypendia 

na forum Rady. Studentami są: 

-  Pani  Karolina  Gozarska  zamieszkała  w  Raciborzu  –  studentka  II  roku  Politechniki 

Opolskiej, kierunek: Wydział Budownictwa, 

-  Pan Robert Stuka zamieszkały w Raciborzu, student II roku Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu, kierunek: Automatyka i robotyka. 

Następnie  Starosta  poprosił  Przewodniczącego Rady Powiatu  o wspólne wręczenie  nagród 

studentom. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  z  kolei  poprosił  zainteresowanie  osoby  o  podejście  

do przodu. 

Nastąpiło wręczenie nagród. 

Po  wręczeniu  nagród  Przewodniczący  Rady  Powiatu  złożył  życzenia  radnemu  

M. Klimankowi z okazji obrony pracy doktorskiej z medycyny. Następnie poprosił radnego 

o podejście do przodu. Przewodniczący Rady wręczył radnemu wiązankę kwiatów.

Radny M. Klimanek złożył słowa podziękowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 2 – minutową przerwę, celem skonfigurowania 

materiałów elektronicznych na sesję Rady. 

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  Powiatu  wznowił  obrady  sesji  i  przeszedł  

do kontynuowania dalszego punktu porządku obrad.

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

Starosta poinformował, iż radni otrzymali informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami za okres od 28.11.2007r. – 14.12.2007r. Informacja ta stanowi załącznik nr 4  
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do niniejszego protokołu. Przedstawił także uzupełnienie do powyższej informacji, obejmującej 

okres 15.12.2007r. – 28.12.2007r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Podziękował  radnemu  L.  Malcharczykowi,  który  był  pomysłodawcą  zaproszenia  do  Polski 

Konsulów Generalnych: Republiki Czeskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Republiki Węgierskiej. 

Konsul obiecał znalezienie właściwego partnera dla powiatu w Republice Ukraińskiej. 

Następnie przekazał,  że w przyszłym roku będzie kontynuowane badanie na obecność 

toksoplazmowy.  Również  będzie  finansowane  w  roku  2008  w  części  nieodpłatne  badania  

dla mężczyzn, tj. badanie prostaty.  

Ponadto poinformował, iż realizacja uchwał i wniosków znajduje się do wglądu w Biurze 

Rady.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Starostę  o zabranie  głosu  w imieniu Zarządu 

Powiatu. 

Starosta stwierdził, iż budżet szczegółowo był omawiany na Komisjach. Jest to pierwszy 

w pełni wypracowany budżet przez obecną Radę i jest on najwyższym budżetem, jaki był do tej 

pory przyjmowany przez Radę Powiatu. Jest to już dziesiąty budżet. Do realizacji przyjęto wiele 

zadań,  które  uznano  za  niezbędne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  wszystkich  jednostek 

podległych  Powiatowi.  Co  roku  rosną  dochody  we  wszystkich  innych  dziedzinach,  również 

Wojewoda, który planuje dochody dla Powiatu, a które Powiat dokonuje, przekazując pieniądze 

do  Wojewody  również  są  zwiększone.  Jednym  z  takich  przykładów  jest  gospodarka 

nieruchomościami  (jest  kwota  ponad 2  mln  zł,  którą  narzuca  Wojewoda,  a  Powiat  zgodnie  

z zaleceniami Wojewody wpisuje ją w takiej wysokości). 

Największymi  źródłami  dochodów  własnych  budżetu  jest  subwencja  oświatowa. 

Następnie jest subwencja wyrównawcza. 

Drugą ważną kwestią jest udział w podatkach od osób fizycznych tj. 10,25 % i udział  

w podatkach od osób prawnych – 1,4%. Są to najwyższe pozycje w budżecie.  Oprócz tego  

jest  gospodarowanie  mieniem  powiatu,  jak  również   udział  powiatu,  jaki  otrzymuje  on  

za  gospodarowanie  mieniem  Skarbu  Państwa.  Za  sprzedaż  majątku  Skarbu  Państwa,  
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jego  dzierżawę,  wieczyste  użytkowanie,  powiat  otrzymuje  25  %.  Za  wszystkie  inne 

gospodarowanie powiat otrzymuje 5 %.  

W  budżecie  w  większości  pozycji,  plan  na  rok  2008  jest  wyższy  jak  wykonanie  

na dzień 31 października, ale są też i takie pozycje, gdzie jest trochę mniej. 

Odnośnie działu Transport i łączność powiedział, że jest 96 %. Biorąc pod uwagę, iż  

w  bieżącym  roku  były  środki  unijne  na  realizację  dwóch  dróg:  Chałupki  –  Šilheřovice  

oraz ul. Brzeska tj. 1 mln 100 tys zł, jak również, że nie ma wszystkich środków na rok 2008 

(brak  udziału  gmin  w  realizacji  dróg  powiatowych  na  terenach  wiejskich),  procent  ten  już  

w połowie roku powinien być większy jak 100 %. 

Kolejną pozycją, w której występuje niepokojący procent jest Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa - 36 %. Z uwagi na to, iż w bieżącym roku w budżecie były środki 

powiatu oraz Urzędu Miasta Racibórz na dofinansowane do zakupu samochodu strażackiego. 

Obecnie plan jest na 132 000 zł. Może okazać się, że w ciągu roku będą znowu dotacje z gminy, 

które  będą  przeznaczone  dla  straży  pożarnej  i  procent  ulegnie  zmianie.  Przy  szkolnictwie 

wyższym była kwota 60 000 zł, obecnie jest 50 000 zł. Związane jest to z tym, iż w budżecie były 

środki również na stypendia dla uczniów. 

Przyjęto do budżetu 8,5 mln zł ze sprzedaży starego szpitala. Do tej pory nie udało się 

zbyć. Ostatnio zmieniała się ustawa. Gmina Racibórz w szybkim tempie musi dostosować plany 

do wymogów, aby można było przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży, ale zawsze jest ryzyko, iż 

może nie  udać się.  Jest  to 8,5  mln zł.  Przyjęto do zbilansowania  różnicy między planowymi 

wydatkami  a  dochodami  własnymi,  kredyt  w wysokości  3  mln  336 tys  zł  (w zaokrągleniu).  

Zarząd Powiatu musi dokładnie monitorować wydatki, szczególnie dochody.  Jeżeli pojawiłby się 

problem z realizacją dochodów, ze sprzedażą starego szpitala, wówczas trzeba dokonać pewnej 

korekty wydatków, która będzie polegała na tym, iż częściowo w czasie trzeba będzie przesunąć 

realizację  pewnych  zadań.  Przez  ostatnie  lata  dochody,  które  planuje  Minister  Finansów  

są przekraczalne i można liczyć na to, że również w tym roku może się to zdarzyć. Nie wiadomo 

jak przyłoży się na podatki od osób fizycznych ulga na dzieci uczącej się. Można sobie odpisać 

od podatku na każde dziecko chyba 1 100 zł. 

W  dziale  Transport  i  łączność  –  drogi  publiczne  wojewódzkie  występuje  duża 

rozbieżność między wykonaniem na koniec października a planami na 2008 r. Z uwagi na to, iż 

powiat przyjmuje właściwe kwoty do budżetu w momencie jak Urząd Marszałkowski przyjmie 

swój  budżet.  Potem  dzieli  na  porozumienia,  jakie  ma  podpisane  z  powiatami,  więc  powiat 

przyjmuje tylko wstępną kwotę 600 tys zł., aby można pierwsze 2 miesiące finansować roboty  

na drogach wojewódzkich, natomiast po przyjęciu budżetu i po rozdzieleniu na paragrafy będzie 
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właściwa kwota. W tym roku było to kilka milionów, bo była wpisana kwota na remont drogi 

Markowice  –  Babice,  remont  drogi  przez  miejscowość  Kornica  i  od  Pietrowic  Wielkich  

do granicy z województwem opolskim (ponad 3 mln zł), jak również przebudowa skrzyżowania 

ul. Piaskowa z Rybnicką (1 mln 300 tys zł). Podobne kwoty prawdopodobnie będą na remonty 

dróg  wojewódzkich  jak  również  zwiększenie  na  bieżące  utrzymanie.  W  tej  pozycji  powinna 

pojawić się kwota około 4 mln zł. 

Odnośnie oświaty powiedział, że budżet każdej ze szkół na rok przyszły jest wyższy  

od budżetu jaki szkoły miały w roku bieżącym. Od kilku lat powiat ze swoich dochodów dopłaca 

do oświaty mimo, iż jest bardzo dobra sieć i wysoka subwencja. Planuje się, iż do 5 lat placówki 

oświatowe  podległe  Powiatowi  Raciborskiemu  powinny  być  w  pełni  wyposażone, 

zmodernizowane. Potem można będzie przeznaczyć w większej części środki finansowe na drogi. 

To co planuje  się  w budżecie  jest  to  duży skok.  Niektórzy mają  zastrzeżenia,  iż  jest  mniej  

środków  jak  wykonanie  na  koniec  października  br.,  ale  nie  wszystko  jest  jeszcze  ujęte.  

Jeśli „wyjdą” programy, gdy chodzi o drogi transgraniczne, to kwota będzie powyżej 7 mln zł.  

Do tej pory takich pieniędzy na remonty dróg nie wydawało się. 

Reasumując, budżet jest optymistyczny, ale realny. Występują pewne zagrożenia i będą one 

wymagały  skrupulatnego  monitorowania.  Będzie  podejmował  właściwe  działania  korygujące 

budżet, aby nie spowodowały one zagrożenia pod koniec roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy w imieniu Komisji Przewodniczący Komisji 

pragną zabrać głos?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki.

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

budżetową  na  2008  r.  Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  wspólnym  posiedzeniu  z  Komisją 

Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  zajęła  się  niedawno.  Dokładnie  przeanalizowano  

w/w dokument.  Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt 

budżet  na  rok  2008.  Wydawało  jej  się,  iż  jest  to  budżet  ambitny  z  tego  powodu,  że  

„dość śmiało” planuje się dochody, które od kilu lat nie udaje się zrealizować (np. dochody  

ze  sprzedaży  szpitala).  W  trakcie  roku  budżetowego  następują  różne  zmiany  i  trzeba  mieć 

nadzieję, iż zmiany będą pozytywne, będą wpływały dodatkowe środki do budżetu oraz uda się 

sfinalizować budynek starego szpitala.   

Budżet  powiatu  obejmuje kwotę  ponad 80  mln zł.  Pozytywnym elementem budżetu  

jest  to,  iż  prawie  10  % budżetu  stanowią  wydatki  majątkowe inwestycyjne,  które  w kwocie  

7,5 mln zł  nie  obejmują  wszystkich nakładów inwestycyjnych,  gdyż cześć nakładów na drogi 

znajduje się w innym dziale w wydatkach rzeczowych. W sumie na drogi planuje się wydać kwotę 
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ponad 6 mln zł.  według planu inwestycyjnego i hierarchii, którą radni przyjęli. Nakłady na drogi 

są potrzebne mieszkańcom powiatu, którzy po drogach poruszają się. Poza drogami inwestuje się 

szkoły,  bo  prawie  3  mln  zł  na  remonty  szkół.  Zdaniem  Przewodniczącego  Komisji  jest  to 

pokaźny  wydatek.  Infrastruktura  szkół  od  kilku  lat  doinwestowywana  z  powiatu  zwraca  się 

wielokrotnie. Każda złotówka wydana na oświatę zwraca się w przyszłości wielokrotnie, więc są 

to dobrze wydane i potrzebne środki do wydania. 

Zagrożenia  występują  zwłaszcza  w  realizacji  dochodów  i  jest  to  wielkie  zadania  

przed  Zarządem  Powiatu.  Spośród  wydatków  rzeczowych  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów 

zwracano uwagę na potrzebę remontów, ale również na wydatki  w sferze płac. Niepokojąca  

jest sytuacja, że pracownicy zmieniają miejsce pracy. Dobrym posunięciem jest to, iż planuje się 

wzrost i pewną regulację płac, które z pewnością zatrzymają odejście osób. 

Na Komisji Budżetu i Finansów radni zwracali uwagę, iż wydaje się za mało środków 

na drogi,  aczkolwiek w kończącym się roku 2007, bardzo duża liczba środków zewnętrznych 

została pozyskana na drogi. 

W imieniu członków Komisji Budżetu i Finansów i wszystkich radnych życzył Zarządowi 

Powiatu dobrej  realizacji  budżetu,  zwłaszcza po stronie dochodów (prawidłowego ustalonego 

schematu wydatków, które są wpisane w budżet), a w szczególności całym służbom finansowym 

na  czele  z  Panią  Skarbnik  Powiatu,  którą  poprosił  o  pilnowanie  dochodów  i  wydatków.  

Uważał,  iż budżet  powiatu jest  do zrealizowania i  będzie można go w bardzo dobry sposób 

podsumować za rok. 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała budżet powiatu na rok 2008.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź.  

Następnie zapytał, czy ktoś z Przewodniczących Komisji w imieniu Komisji oraz radni pragną 

zabrać głos w sprawie budżetu powiatu na 2008 r.?

Nikt z Przewodniczących Komisji nie zabrał głosu.

W związku z brakiem chętnych radnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady sam 

udzielił  sobie  głosu.  Przypomniał  wypowiedź  Starosty,  iż  wykonanie  budżetu  musi  być 

systematycznie  monitorowane.  Obowiązek  monitoringu  spoczywa  na  całej  Radzie  Powiatu,  

a w szczególności na komisjach stałych, tj. Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej. 

Zwrócił  się  z  apelem  do  członków w/w  Komisji,  aby  poddali  realizację  budżetu  wnikliwej 

analizie. Zwrócił się również z apelem do Starosty, aby nie był to budżet wirtualny ale rzeczywisty 

i służył całemu powiatowi. Osobiście będzie budżet skrupulatnie pilnował. Staroście oraz całemu 

Zarządowi Powiatu życzył sukcesów w nowym roku w realizacji budżetu. 
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Starosta poinformował, iż radnym przesłano projekt budżetu na rok 2008, a następnie 

zmiany do w/w budżetu. Jest wymóg, który narzuciła ustawa o finansach publicznych, że musi 

znaleźć się  zapis  w protokole,  iż  Zarząd Powiatu  nie  wnosi  uwag do tego,  iż  Rada Powiatu 

zmienia budżet.  W imieniu Zarządu Powiatu powiedział,  że Zarząd Powiatu nie wnosi uwag  

do zmian, które będzie głosowała Rada Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,  iż powyższy zapis znajdzie odzwierciedlenie  

w protokole, gdyż protokolant skrupulatnie odnotowuje wszystkie uwagi radnych. W związku  

z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008 r.? 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.       

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2008.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał,  iż  projekt  planu został  przesłany radnym 

drogą  elektroniczną  i  był  przedmiotem  analizy  poszczególnych  Komisji.  Zapytał, 

Przewodniczących Komisji, czy na Komisjach nie zostały złożone wnioski,  uwagi co do planu 

pracy  Rady?  Osobiście  uczestniczył  w  kilku  Komisjach,  na  których  złożono  wnioski.  

Wniosek  dotyczył  zmiany  zapisu  sierpniowego  posiedzenia  sesji  w  następujący  sposób:   

„Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, a stan bezrobocia w Powiecie 

Raciborskim”.

Następnie  zapytał,  czy  ktoś  z radnych pragnie  zabrać  głos  w w/w punkcie  porządku 

obrad?

Zgłosił się radny H. Panek. 

Radny  H.  Panek  poinformował,  iż  w  styczniu  w punkcie  2  znajduje  się  informacja  

nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013. W jego opinii będzie to mówienie o czymś 

wirtualnym, co nie ma jeszcze np. akredytacji UE. Zaproponował w/w temat przesunąć na maj 

i  rozpatrywać  go  w  maju.  Radny  podkreślił,  że  jest  to  wniosek.  Gdyby  radni  uważali,  iż 

należałoby wypełnić  lukę w styczniu,  zaproponował  wpisanie  następującego tematu:  „Analiza 

wykonania  zadań  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego  do  końca  2007  r.”  Przekazał,  że 

Powiat  Raciborski  od  2000  r.  ma  swoją  Strategię  i  nie  można  przejść  obojętnie  nad  tym 

dokumentem  

i powiedzieć, co jest zrobione, a co nie zostało jeszcze zrobione. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  przedmówcę,  czy  powyższą  kwestię  zgłaszał  

na Komisjach, gdyż Komisje szczegółowo omawiały plan pracy Rady? Radny zamilczał. Wówczas 

to  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  radny  podnosi  na  sesji  zupełnie  nową  tematykę  

i zaskakuje nią wszystkich radnych.

Radny H. Panek sformułował wniosek w następującym brzemieniu: „ Wycofać w styczniu 

punkt  2  -  Informacja  nt.  funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 i  przenieść na sesję 

majową”. 

Przewodniczący Rady Powiatu powtórzył wniosek zgłoszony przez radnego H. Panka. 

Starosta  powiedział,  że  życzeniem  radnych  było  zorganizowanie  krótkiego  szkolenia. 

Szkolenie  przeprowadzi  Sekretarz  Powiatu  do  końca  stycznia.  W/w  szkolenie  poświęcone 

zostanie  informacji nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013. 

Radny H. Panek stwierdził, iż jego intencją, jako radnego, który zgłosił powyższą uwagę, 

było, aby radni odpowiednio wcześniej uzyskali informację, na co można ubiegać się o środki. 

Radny  powiedział  ponadto,  że  uzasadnienie  do  projektu  uchwały  powinien  podpisać 

Przewodniczący Rady a nie Starosta, gdyż jest to uchwała o planie pracy Rady. 

Odnosząc się do ostatniej kwestii, Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnego 

H.  Panka,  iż  każdą  uchwałę,  jako Przewodniczący  Rady,  podpisuje  on osobiście  i  nie  widzi 

potrzeby, aby podpisywać również projekty uchwał, które – jak wiadomo – przedkłada Zarząd. 

Kiedy projekt uchwały będzie przegłosowany, zostanie on podpisany przez Przewodniczącego 

Rady.  Gdy  chodzi  o  wcześniejszy  wniosek,  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż,  debatę  

nt. funduszy strukturalnych można podjąć w każdej chwili, bez dokonywania zmian  w planie 

pracy Rady. W związku z powyższym zaproponował przegłosować uchwałę wraz ze zgłoszoną 

wcześniej poprawką, która była wnioskiem Komisji. Stwierdził tutaj, iż jeżeli radni przegłosują 

tęże uchwałę wraz z poprawką Komisji,  oznaczać to będzie,  iż nie zostanie przyjęty wniosek 

radnego H. Panka. 

Radny G. Utracki zapytał, czy będzie głosowany wniosek, o którym Starosta informował 

na  Komisjach,  dotyczący  zadań realizowanych  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu,  

a stan bezrobocia w Powiecie Raciborskim?

Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział,  że  będzie  głosowany  projekt  uchwały  

wraz  z  poprawką  zgłoszoną  na  Komisjach.  W  związku  z  powyższym  zapytał,  kto  jest  

za przyjęciem uchwały, omówionej szczegółowo na poszczególnych Komisjach. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 przeciw i 2 głosami wstrzymującymi. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  materiał  został  przesłany  radnym. 

Zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu Komisji pragną zabrać głos?

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady poprosił o jego przegłosowanie. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego.

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

zabrać głos? 

Nikt z Zarządu Powiatu nie zabrał głosu. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu 

swoich Komisji lub poszczególni radni pragną zabrać głos?

Zgłosił  się  radny  W.  Gumieniak.  Stwierdził  on,  iż  ważną  sprawą  jest  m.in.  sprawa 

komunikacji  w  powiecie,  a  mianowicie  funkcjonowanie  promu  w  Grzegorzowicach  – 

Ciechowicach na Odrze. Ze względu na to, iż prom do końca nie wypełnia swojego zadania, 

zwrócił się do Starosty, aby w monecie opracowania szczegółowej Strategii i zadań, powrócić  

do sprawy budowy mostu na Odrze w Grzegorzowicach – Ciechowicach, bądź też kładko jezdni. 

Radny  P.  Olender  przekazał,  że  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji 

wnioskowała  o  zmianę formy zapisu kierunku działania w I  polu działania,  2  celu,  punkt  g, 

proponując następujący zapis „Promocja programów wychowawczych i rozwój nowoczesnych 

form aktywności pozalekcyjnych”.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  wraz  z  wniesioną 

poprawką przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 9  

do protokołu. 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/322/2004 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 października 2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych.  
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o krótkie wyjaśnienie projektu uchwały. 

Starosta  powiedział,  że  pojawiały  się  skargi  na  dyrektorów  jednostek  podległych 

Powiatowi Raciborskiemu.  Rada po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego uznała, iż nie ma sensu 

rozpatrywania każdej skargi, tylko Zarząd Powiatu powinien to mieć w swoich kompetencjach. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego wyjeżdżają na szkolenia i  w/w kwestia podnoszona była  

na  szkoleniach.  Na  szkoleniu  powiedziano,  iż  jest  to  kompetencja  Rady,  której  nie  można 

scedować  na  Zarząd  Powiatu,  stąd  też  konieczne  jest  uchylenie  powyższej  uchwały.  W razie 

pojawienia się skargi na dyrektora podległej jednostki organizacyjnej, wówczas Rada musi zlecić 

Komisji Rewizyjnej, a następnie zająć w tej kwestii stanowisko.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał  radnym,  którzy  nie  byli  radnymi  

w  poprzedniej  kadencji,  że  Rada  Powiatu  udzieliła  upoważnienia  Zarządowi  Powiatu  

do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych (celem uniknięcia 

zarzucania różnego rodzaju skargami Rady Powiatu),  stąd też została przygotowana stosowna 

uchwała na sesję Rady w dniu dzisiejszym. Zapytał, czy są jeszcze inne uwagi?

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

uchwały?

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

6  grudnia  2006  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  z  usuwaniem,  

przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś z Przewodniczących Komisji w imieniu 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku  z  brakiem chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  

o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  przekazał,  że  uchwała  była  przedmiotem  analizy  

na poszczególnych Komisjach. Zapytał, czy ktoś z Przewodniczących Komisji w imieniu Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

W związku  z  brakiem chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  

o jego przegłosowanie. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad13. 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 w kwestii projektu uchwały.

Starosta omówił zmiany, które znalazły się w projekcie uchwały:

 otrzymano  4 483  zł  do  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  z  przeznaczeniem  

na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

 otrzymano  24 758  zł  do  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  z  przeznaczeniem  

na realizację zadań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,

 ściąga się z budżetu powiatu kwotę 4 454 zł dla ZSM w Raciborzu na realizację programu 

Wymiana  Szkolna  wyjazd  młodzieży  -  Polsko  –  Niemiecka  Współpraca  młodzieży.   

Szkoła otrzymała zaliczkę z tego programu i nie potrzebowali środków z powiatu. 

Starosta poinformował również, iż z mocy prawa grunty pod drogami stały się własnością 

zarządców  dróg,  np.  pod  drogą  gminną  –  własność  gminy,  pod  drogą  powiatu  –  własność 

powiatu, pod drogą wojewódzką – własność Marszałka, pod drogą krajową – własność Skarbu 

Państwa. Należy wypłacić odszkodowanie mieszkańców, np. za grunty zajęte pod drogi gminne – 

wypłacają gminy z własnych budżetów, zaś za grunty zajęte pod drogi powiatowe, wojewódzkie 

i krajowe – płaci Skarb Państwa poprzez Wojewodę. Pieniądze otrzymuje Starosta i je wypłaca.     

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.
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Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Staroście, celem wyjaśnienia. 

Starosta  przypomniał,  iż  informował  o  kredycie  preferencyjnym,  który  można  wziąć  

na remonty dróg na terenach wiejskich. Rada Powiatu podjęła uchwałę, aby pożyczyć 500 tys zł. 

Z uwagi na to, iż do tej umowy pożyczki dojdzie w roku 2008, Bank życzy anulowanie starej 

umowy, w takiej treści jaka była, że zaciąga się kredyt w roku 2008. Zmiana polega na anulowanie 

starej, a w miejsce to podejmuje się nową uchwałę, w której znajduje się brzmienie, iż kredyt 

będzie podjęty w roku 2008. 

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

w w/w punkcie posiedzenia?

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

uchwały?

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Starosta poinformował, iż w tytule pojawił się błąd, gdyż kredyt nie zaciąga Rada Powiatu, 

ale Powiat  Raciborski. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poddał  ponownie  pod  głosowanie  projekt  uchwały. 

Poprosił  Starostę,  aby  w  przyszłości  w/w  kwestie  znalazły  się  w  wyjaśnieniach.  Poprosił  

o  przegłosowanie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Starostę.

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad15.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Działu  

(pracowni) Fizjoterapii w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

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

w w/w punkcie posiedzenia?

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

uchwały?

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad16.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  

Medycyny Pracy w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanym 

brzmieniu?

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad17.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Pracowni  

diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  proponowanym 

brzmieniu?

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o krótkie wyjaśnienie projektu uchwały. 

Starosta wydelegował Wicestarostę, celem wyjaśnienia. 

Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu wniósł autopoprawkę do § 14 ust 2. Odczytał 

następujące brzmienie poprawki: „Na dane zadania organizacja może złożyć tylko jedną ofertę”. 

Poprzednie brzmienie w/w paragrafu było: „W danym konkursie organizacja może złożyć tylko 

jedną ofertę”.

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

w w/w punkcie posiedzenia?
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W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

uchwały, wraz z poprawką Zarządu Powiatu.  

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie,  23 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych.

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

punkcie posiedzenia?

Zgłosił się radny W. Gumieniak. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę mówców. 

Radny  W.  Gumieniak  przypomniał,  że  na  wiosnę,  gdy  most  na  rzece  Uldze  Gliwicki 

będzie remontowany, będzie również modernizowana droga Racibórz – Markowice. W związku 

z  powyższym zapytał,  czy  nastąpi  modernizacja  skrzyżowania  Racibórz  -  Zawada  Książęca  

i Markowice? Głównie chodzi o lewoskręt, ewentualnie spowolniony wjazd na tą drogę od strony 

Zawady Książęcej. 

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o ustosunkowanie się do pytania radnego 

W. Gumieniaka.

Starosta  poinformował,  iż  skrzyżowanie  zostanie  zmodernizowane.  Był  to  wniosek 

złożony  przez  Starostwo,  który  został  skierowany  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich.  

Pracownicy  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Raciborzu  przedłożyli  już  koncepcję.  Ma  zostać 

zlikwidowana  wysepka,  która  jest  zbędna  i  nastąpi  poszerzenie  jadąc  od  Raciborza  w prawą 

stronę.

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Staroście za wyjaśnienie w/w kwestii. 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Komisja Uchwał i Wniosków nie przyjęła  

na  sesji  Rady  w  dniu  dzisiejszym  żadnych  wniosków,  co  zostało  również  potwierdzone  

przez Przewodniczącą Komisję Uchwał i Wniosków. 
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Ad22.  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 radny W. Gumieniak.

Radny  W.  Gumieniak  przypomniał,  iż  w  październiku  br.  złożył  wniosek  

do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o wydłużenie czasu promu, kiedy będzie remontowany most 

na  Odrze   w  miejscowości  Ciechowice,  celem  odciążenia  Raciborza  od  dużego  ruchu.  

Otrzymał  odpowiedź  od  Wojewódzkiego  Zarządu  Dróg  w  kwestii  wydłużenia  czasu  pracy 

promu, która jest negatywna.  Zdaniem WZD prom nie spełnia  swojego zadania,  gdyż Odra  

ma  za  wysoki  albo  niski  poziom  wody  i  prom  w  tym  czasie  nie  może  funkcjonować.  

Linia  napędowa  jest  tzw.  ręczna  górna  i  przy  większym  wietrze  również  prom  nie  może 

funkcjonować. Zapytał, jaki jest sens modernizować prom? Utrzymanie promu rocznie kosztuje 

Wojewódzki Zarząd Dróg około 350 tys zł.  W przypadku, gdyby powstał most bądź mosto- 

kładka,  koszty  by  zwróciły  się,  natomiast  byłby  „bajpas”  komunikacyjny  dla  Raciborza. 

Samochody jadące od strony Opola w stronę Gliwic czy Rybnika mogłyby z tego korzystać.  

W  tej  kwestii  Starosta  informował,  iż  zostanie  zorganizowane  spotkanie  z  Zarządem  Dróg 

Wojewódzkich. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zasugerował,  aby  przedmówcy  udzielono  pisemnej 

odpowiedzi. 

Radny W. Gumieniak stwierdził, iż nie oczekuje w chwili obecnej odpowiedzi od Starosty, 

lecz oczekuje spotkania, które odbędzie się na początku roku kalendarzowego z Wojewódzkim 

Zarządem Dróg i ponownie do tematu powróci się. 

Przewodniczący Rady Powiatu ponownie zasugerował radnemu, aby Starosta w tej kwestii 

udzielił pisemnej odpowiedzi. 

Następnie   Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował,  iż  na wszystkie  interpelacje, 

które zostały złożone przez radnych, Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi.  Poinformował także, 

że  kolejna  sesja  Rady Powiatu  Raciborskiego  odbędzie  się  29  stycznia  2008r.  o  godz.  15:00. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu tematem sesji będzie:

1. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu. 
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2. Informacja nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013. 

Starosta zauważył, że radni bardzo dobrze radzą sobie z laptopami i w ogóle nie zerkają 

na ekran, na którym prezentowane są przez informatyka materiały na sesję Rady. Zwrócił się  

z propozycją, aby zrezygnować z wyświetlania materiałów chyba, że będzie jakaś prezentacja. 

Radni przyjęli tą sugestię.

 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył oficjalnie sesję Rady. 

Ad23. Zakończenie sesji.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 13:20. 

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

2. Lista zaproszonych gości. 

3. Zawiadomienie  o  terminie  i  porządku  obrad  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  

28 grudnia 2007 r.

4. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  za  okres  

281.11.2007r. – 14.12.2007r.

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

15.12.2007r. – 28.12.2007r.

6. Uchwała  Nr  XV / 130 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok.

7. Uchwała  Nr  XV / 131 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok   2008. 

8. Uchwała  Nr  XV / 132 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

9. Uchwała  Nr  XV / 133 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w sprawie przyjęcia założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała  Nr  XV / 134 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  XXIV/322/2004  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

26  października  2004r.  w  sprawie  udzielenia  stałego  upoważnienia  Zarządowi  Powiatu 

Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 

11. Uchwała  Nr  XV / 135 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 

2006  r.  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  poszczególne  czynności  związane  z  usuwaniem, 

przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.

12. Uchwała  Nr  XV / 136 / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  28 grudnia  2007 r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 

13. Uchwała Nr  XV / 137 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

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

14. Uchwała Nr  XV / 138 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.
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15. Uchwała Nr XV / 139 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

w sprawie wyrażenia  opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na  likwidacji  Działu  (pracowni)  Fizjoterapii  w  Przychodni  Specjalistycznej  w  Radlinie  

przy ul. Orkana 10.

16. Uchwała Nr  XV / 140 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na  likwidacji  Poradni  Medycyny  Pracy  w  Przychodni  Specjalistycznej  w  Radlinie  

przy ul. Orkana 10.

17. Uchwała Nr  XV / 141 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających  

na likwidacji Pracowni diagnostycznej (audiometr) w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie 

przy ul. Orkana 10.

18. Uchwała Nr  XV / 142 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.   

w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami  pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
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