
PROTOKÓŁ  NR  XXII/08

z  XXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  26 sierpnia 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXII/216/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

2. XXII/217/2008 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla  Gminy  Kuźnia  Raciborska  w  związku  z  750.rocznicą  fundacji  cysterskiej  

w Rudach, obchodzoną w 2008 r.

3. XXII/218/2008  –  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  przez  Powiat  Raciborski  

dla Gminy Krzyżanowice.

4. XXII/219/2008 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla  Gminy  Herby  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej  

nad regionem 15 sierpnia 2008 r.

5. XXII/220/2008 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla  Gminy  Ujazd  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  tornada  nad  regionem  

15 sierpnia 2008 r.

6. XXII/221/2008 – w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego 

jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia  

1997 r. – Ordynacja podatkowa.

7. XXII/222/2008  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  procedury  opracowania  

i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego.

8. XXII/223/2008 – w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację 

zadania pn.:„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

9. XXII/224/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.   

10. XXII/225/2008  –  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Uwłaszczeniowego 

„Zjednoczeni” na działanie Starosty Raciborskiego.
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11. XXII/226/2008 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz 

w sprawie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19. 

12. XXII/227/2008 – w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice  

w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

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

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

i wniosków Rady Powiatu.

6. Zadania  realizowane  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu,  a  stan  bezrobocia  

w Powiecie Raciborskim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.  

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

dla  Gminy  Kuźnia  Raciborska  w  związku  z  750.rocznicą  fundacji  cysterskiej  w  Rudach, 

obchodzoną w 2008 r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  przez  Powiat  Raciborski  

dla Gminy Krzyżanowice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania  

na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  

lub jego  jednostkom organizacyjnym do których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  procedury opracowania i uchwalania 

budżetu Powiatu Raciborskiego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację 

zadania pn.:„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.   
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14. Podjecie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Uwłaszczeniowego 

„Zjednoczeni” na działanie Starosty Raciborskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz  

w sprawie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

20. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXII sesji Rady 

zwołanej  na  dzień 26  sierpnia  2008 r.  na  godz.  15:00.  Na  podstawie  listy  obecności  w sesji 

uczestniczyło 22 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 2.

Zgodnie  z  zapisem § 18  ust.  7  Statutu  Powiatu  Raciborskiego,  przyjętego  Uchwałą  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 sierpnia 2008 r. zostało podane do publicznej wiadomości. Powyższe 

zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Następnie Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości, w szczególności Posła  

na Sejm RP H. Siedlaczka, któremu postanowił oddać głos po punkcie 4 (wybór Komisji Uchwał 

i Wniosków). 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół  został  przyjęty  jednogłośnie:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw i  0  głosami 

wstrzymującymi. 
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Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał pisma Starosty Raciborskiego:

 Nr OR. 0714 -18/08 z dnia 21.08.2008 r. (załącznik nr 4),

 Nr OR. 0714 -19/08 z dnia 26.08.2008 r. (załącznik nr 5).

Przewodniczący Rady zaproponował, aby po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków  głos 

zabrał  Poseł  na  Sejm  RP  H.  Siedlaczek.  Ponadto  zaproponował,  aby  postulowane  projekty 

uchwał zostały wprowadzone w punkcie: 

 11  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego  dla  Gminy  Herby  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej  

nad regionem 15 sierpnia 2008 r.,

 12  –  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Ujazd poszkodowanej w wyniku przejścia tornada nad regionem 

15 sierpnia 2008 r.,

 19 – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice 

w  sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

W związku ze zmianą porządku obrad, Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne 

uwagi do porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag przystąpił do głosowania. 

Porządek  obrad  wraz  ze  zgłoszonymi  poprawkami  został  przyjęty  jednogłośnie:  

22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Na salę obrad wszedł radny H. Panek. W chwili obecnej na sesji Rady było 23 radnych. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  w  pracach  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

uczestniczyli następujący  radni: K. Mandrysz, M. Kurpis i P. Olender. Zapytał, czy radni wnoszą 

uwagi do przedstawionych kandydatur?  

Nikt z radnych nie wniósł uwag. 
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Po krótkiej  przerwie,  Przewodniczący Rady zapytał,  czy Komisja  Uchwał i  Wniosków 

wyłoniła spośród siebie Przewodniczącego Komisji? Odpowiedź była twierdząca – zgłoszono 

radnego  M.  Kurpisa.  W  głosowaniu  jawnym  wybrano  Komisję  Uchwał  i  Wniosków,  

w przedstawionym wyżej składzie wraz z jej przewodniczącym radnym M. Kurpisem.

Ad5. Wystąpienie Posła na Sejm RP H. Siedlaczka. 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm RP H. Siedlaczka.

Poseł na Sejm RP H. Siedlaczek podziękował samorządom Powiatu Raciborskiego za to, 

że  pamiętały  o  nim  przez  3  lata  i  dzięki  ich  obywatelskiej  odpowiedzialności  potrafił 

funkcjonować.  Podziękował  również  całej  Radzie  i  wszystkim  samorządom  Powiatu 

Raciborskiego za umożliwienie wystąpienia. Jest  to II jego kadencja,  kiedy odszedł z Powiatu 

Raciborskiego  do  innej  pracy.  90  % jego  pisemnych  wystąpień  było  zgłoszonych  w  formie 

interpelacji, zapytań i oświadczeń, zaś 70 % wystąpień publicznych było przed kamerami telewizji 

czy z trybuny sejmowej. Są to wystąpienia, które rodzą się w samorządach lub w instytucjach 

związanych  z  samorządami.  Wystąpień  związanych  z  interpelacjami  pisemnymi  w  ciągu  

8 miesięcy zostało wystosowanych 57, zapytań poselskich – 9, kilka pytań w sprawach bieżących 

(np.  dotyczyły  domów  pomocy  społecznych  –  programów  dostosowawczych),  oświadczeń 

poselskich – 24 (związane były one z życiem Powiatu Raciborskiego), wystąpień publicznych  

z  mównicy  –  91.  Podziękował  wszystkim  za  zapraszanie  na  spotkania,  które  odbywają  się  

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego.  Przekazał,  że  prowadził  trzy  ustawy  jako  sprawozdawca. 

Ustawy dotyczyły: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prawa atomowego oraz ustawy 

dotyczącej  zmiany ustawy o ochronie środowiska,  zasobów naturalnych i  leśnictwa.  Aktualnie 

złożył dwa autorskie wnioski ustaw: 

- o klasyfikacji odpadów,

- projektu ustawy o deputatach węglowych. 

Przypomniał,  iż  z  inicjatywy  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  oraz  Komisji 

Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  odbyło  się  spotkanie  

nt.  Zbiornika  przeciwpowodziowego  „Racibórz  Dolny”.  Dzięki  współpracy  pomiędzy 

samorządem  Powiatu  Raciborskiego  a  Gminą  Lubomia,  został  za  trzecim  razem  przyjęty 

dezyderat  do  Premiera  Tuska  dotyczący  problemów  związanych  z  czaszą  Zbiornika 

Raciborskiego. Na tym spotkaniu poinformowano, iż w konsekwencji przyjęcia tegoż dezyderatu 

jest  przygotowane  wstępne  porozumienie  pomiędzy  samorządami  a  Krajowym  Zarządem 

Gospodarki Wodnej, które Pan prof. Sadurski jest w stanie podpisać. Poseł stwierdził, iż budowa 
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Zbiornika może zostać zakończona w terminie albo będzie poślizg 2 - letni. Przekazał również, iż 

jest członkiem dwóch Rad Społecznych, np. Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Podziękował  za  możliwość  uczestniczenia  w  w/w  Radzie  Społecznej.  W  piątek  odbyła  się 

robocza wizyta w Szpitalu Pana Dyrektora Klosa i  Dyrektora NFZ z Katowic, gdzie zapadły 

konkretne decyzje dotyczące przyszłości Szpitala w Raciborzu i została jasno określona wizja  

i  misja  Szpitala,  która  została  przyjęta  przez  Dyrektora.  Wiele  mówiono  nt.  Punktu 

Konsultacyjnego.  W tej  kwestii  Poseł  osobiście  wypowiedział  się  w  Nowinach  Raciborskich. 

Podziękował  Nowinom Raciborskich za uczciwe przedstawienie spawy.  Uważał,  że  właściwa  

jest deklaracja Starosty, która została jednak pozytywnie skomentowana przez Dyrektora Klosa. 

W  chwili  obecnej  weszła  ustawa  zmieniająca  ustawę  o  ochotniczych  strażach  pożarnych. 

Interpelacje i wystąpienia publiczne, które miały miejsce, były tworem napisanym przez gremia 

wyłonione spośród ochotniczych straży  pożarnych,  ochotników i  zawodowej  straży  pożarnej. 

W/w kwestię  koordynuje  PPSP  w  Raciborzu.  Ustawa  nie  rozwiązuje  nadal  relacji  strażak  – 

ochotnik – pracodawca. Do dnia dzisiejszego jest problem i przygotowywana jest nowelizacja 

ustawy. Aktualnie nie jest rozwiązany problem relacji: pogotowie ratunkowe – straż pożarna. 

Poinformował  również  o  otrzymanej  odpowiedzi  z  ZUS  –  u  w  sprawie  naliczania 

emerytury dla nauczycieli, którzy nabywali prawa emerytalne. Stanowisko ZUS jest jednoznaczne: 

na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  innej  możliwości  niż  naliczanie  emerytury  nauczycielom  

po 01.01.2009 r., jak według starych zasad. 

W dniu dzisiejszym Poseł spotkał się na pożarzysku ze Starostą, Wicestarostą w związku 

z dzisiejszą rocznicą wielkiego pożaru z 1992 r., gdzie padł temat związany z kwestiami prezydent 

– wójt – burmistrz. W tej sprawie Poseł wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych. Otrzymał 

odpowiedź  informującą,  iż  w  MSWiA  nie  są  prowadzone  prace,  których  celem  byłoby 

przygotowanie  projektu  ustawy  zakładającej  zmianę  przywołanego  przepisu.  W  najbliższym 

czasie  odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Senackiej.  Od  wtorku  trwają  już  obrady  Sejmu.  

W Powiecie Raciborskim pojawiają się duże problemy, które wymagają współpracy samorządów. 

Niedawno rozmawiał ze Starostą i Opole rusza z wałami, jednak pojawił się problem na terenie 

Turza i Gminy Kuźnia Raciborska.

Przewodniczący Rady zapytał w kwestii pomysłu wprowadzania powiatów grodzkich na 

przykładzie miasta Racibórz? Zapytał, czy jest to inicjatywa odgórna, czy też autorski pomysł, 

któregoś z lokalnych polityków ?

Poseł na Sejm RP odpowiedział,  że nie wie, kto jest autorem tego pomysłu. Niewiele 

słyszał na ten temat. Stwierdził, iż pomysł taki jest kuriozalnym podejściem do sprawy. Logiką 

byłoby  pójście  w  kierunku  likwidacji  powiatów  grodzkich  w  taki  sposób,  jak  to  
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jest z Powiatem Raciborskim, Wodzisławskim, Mikołowskim, itp., gdzie jasno zostały określone 

kompetencje  powiatu  ziemskiego  działające  wspólne  z  gminami.  Odwołał  się  do  wyobrazi 

radnych,  stwierdzając,  iż  samo  miasto  Racibórz  zostanie  powiatem  grodzkim.  Wtedy  gmina 

Kornowac  przyłączy  się  do  Powiatu  Rybnickiego,  gmina  Rudnik  -  do  Kędzierzyńsko  - 

Kozielskiego, wieś Rudy – do Powiatu Rybnickiego.

Przewodniczący Rady stwierdził, że tworzony dawniej powiat grodzki – Żory nie miał 

odpowiedniego  terytorium,  z  którego  można  byłoby  wyodrębnić  powiat  ziemski,  zaś  

w  przypadku  Powiatu  Raciborskiego  takie  terytorium  jest.  Stąd  istnieje  powiat  ziemski  – 

raciborski.  Powiedział,  iż  słyszał,  że  jeden  z  lokalnych  polityków  zgłosił  taką  propozycję,  

a nawet ją podpisał. Zapytał, czy Poseł orientuje się w tej kwestii?  

Poseł na Sejm RP nie słyszał nic o w/w sprawie i bardzo zdziwił się. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Posłowi  za  przyjęcie  zaproszenie  i  wypowiedź. 

Podziękował też za jego działania na rzecz promocji Ziemi Raciborskiej. 

Poseł  na Sejm RP podziękował  Przewodniczącemu Rady oraz poprosił  o zwolnienie  

z sesji Rady, ze względu na umówione spotkanie o godz. 16:30. 

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

Rady Powiatu.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  stwierdził,  że  informację  Starosty  o  pracach  Zarządu 

Powiatu między sesjami za okres (21.06.2008 – 14.08.2008) radni otrzymali w materiałach na sesję 

Rady. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Starosta odniósł się 

jedynie do tych wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy 15.08.2008 r. a 26.08.2008 r. (informacja 

Starosty  o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (15.08.2008 – 26.08.2008 – uzupełnienie  

do informacji za okres (21.06.2008 - 14.08.2008) stanowi załącznik nr 7). 

Odnośnie drogi transgranicznej Tworków – Déhylov powiedział, że dotyczy on odcinka 

pomiędzy granicą państwa a skrzyżowaniem dróg Krzyżanowice – Owsiszcze (kierunek granica 

państwa  Tworków).  Zostanie  tam  frezowana  nawierzchnia,  położone  dwie  warstwy  asfaltu, 

wykonane pobocze. Identyczny zakres robót będzie po stronie czeskiej. 

Z kolei w modernizacji drogi Pietrowice Wielkie – Tŕebom pojawił się większy problem, 

gdyż po stronie czeskiej jest odcinek 2 km drogi polnej. Przez dłuższy czas Czesi nie widzieli 

potrzeby remontowania drogi. Po interwencjach ze strony Starostwa zdecydowali się, aby odcinek 

100  m  wykonać  z  własnych  środków.  Nie  wiadomo,  czy  wniosek  ma  szansę  akceptacji,  ale 
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zostaną  przygotowane  niezbędne  dokumenty  w  celu  złożenia  wniosku.  Władza  oceniająca 

wnioski ma siedzibę w Ołomuńcu. Do 31.10.br. zostaną złożone wnioski.   

Odnośnie spotkania, które odbyło się 22.08.2008 r. w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu 

Starosta  powiedział,  że  wizyta  Dyrektora  NFZ  Z.  Klosa  dotyczyła  kontraktów  na  Oddział 

Geriatryczny i  Neurologiczny.  Dyrektor po wizytacji  w/w oddziałów powiedział,  że na drugi 

dzień ogłosi konkurs, aby można było od IV kwartału rozpocząć działalność. Jest szansa 100 %, 

iż Szpital uzyska kontrakt na oddziały w roku 2008 i na oddziałach zostaną rozpoczęte prace. 

Poseł wspomniał również nt. Punktu Konsultacyjnego. NFZ ma punkty np. w Rybniku, również 

punkt  ma  powstać  w  Raciborzu.  Jest  zgoda  Dyrektora,  gdy  chodzi  o  siedzibę  Punktu. 

Przekonywano  Dyrektora,  iż  właściwym  miejscem  na  powstanie  punktu  będzie  Szpital. 

Prawdopodobnie punkt powstanie w Szpitalu. 

Starosta  przypomniał,  iż  przed  wakacjami  mówił,  iż  zostaną  przekazane  pieniądze  

na Szpital. Została podpisana umowa i jest w tej sprawie decyzja Wojewody. Kwota w wysokości 

32 mln zł została przyjęta do budżetu. Z tych 32 mln, 24 mln zł jest już zaangażowane w blok 

operacyjny, prace wokół bloku operacyjnego, a za pozostałe 8 mln zł będą wykonane prace  

na  zewnątrz  (całkowite  zagospodarowanie  terenu),  adaptacja  części  pomieszczeń piwnicznych 

bloku kuchennego na archiwum, część robót wewnątrz szpitala. Za środki budżetu państwa 99 % 

robót  budowlanych  na  szpitalu  będzie  zakończonych.  Wszystko  co  może  pojawić  się  

w przyszłości, będą to pieniądze własne szpitala albo pochodzące z budżetu powiatu. Cały czas 

jest  sprawa  otwarta,  gdy  chodzi  o  wyposażenie.  Plany  są  takie,  żeby  wyposażenie  było 

sfinansowanie ze środków unijnych.  Konkurs na te  środki Marszałek ma ogłosić  w styczniu. 

Powiat jest przygotowany na złożenie dwóch odrębnych wniosków: 

1) na blok operacyjny oraz intensywną terapię (potrzebne były 3 łóżka),

2) na pozostały sprzęt.  

             W dniu dzisiejszym wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej z Katowic, 

Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej z Opola, Komendą Powiatową Straży Pożarnej  

z Kędzierzyna – Koźla, z Raciborza, z całą służbą leśną: Panem Nadleśniczym Pietrasem, Posłem 

na  Sejm  RP,  delegacjami  z  gminy  i  Wicestarostą  złożył  wiązanki  kwiatów  

na symbolicznych grobach, w związku z rocznicą wielkiego pożaru z 1992 r. 

Starosta poinformował również, iż w ramach XVI Memoriału im mł. Kpt. A. Kaczyny 

i dh A. Malinowskiego odbył się mecz powiat – miasto. Powiat zajął II miejsce.  

Starosta  wspomniał  również o trwających pracach na rondzie  zamkowym.  Udało się  

z Zarządu Dróg Wojewódzkich pozyskać ponad 4 mln 100 tys zł na I etap. Uchwałą Zarządu 

Powiatu środki zostały przyjęte do budżetu. PZD ogłosił procedurę przetargową, wygrała firma 
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z Raciborza „Bruki – Trawiński”,  który ma podwykonawcę.  Jest  deklaracja Wicemarszałka,  iż 

druga  identyczna  kwota  będzie  w  przyszłym  roku  przyznana  na  kontynuowanie  prac  

na ul. Reymonta. Do Strzechy droga zostanie wyremontowana (zostanie zerwana podbudowana 

betonowa i wykonana nowa nawierzchnia).

W  przyszły  wtorek  dzięki  uprzejmości  Posła  osobiście  spotka  się  z  Wiceministrem 

Kultury. Spotkanie będzie dotyczyć pomocy finansowej na odbudowę Zamku. Przypomniał, iż 20 

mln zł są to środki unijne i do 20 mln zł trzeba dołożyć 3 mln 600 tys zł własnych środków. 

Ministerstwo  Kultury  2  –  krotnie  niewielkimi  kwotami  wspomagało  prace  na  Zamku,  

dołożyło się do palowania Budynku Bramnego. 

W  przyszły  czwartek  planowane  jest  spotkanie  z  Komendantem  Wojewódzkim  PSP 

Panem  Raczką  dotyczące  problemów  związanych  z  funkcjonowaniem  służb:  straż  pożarna, 

pogotowie, policja.  Nie da rady, aby policja działała wspólnie w jednym pomieszczeniu. Są duże 

szanse na powstanie CPR w ograniczonym zakresie,  gdzie przynamniej byłaby straż pożarna  

i pogotowie. Nie ma problemów z połączeniami stacjonarnymi, ale są problemy z komórkami. 

Zasadnym jest  powstanie  Centrum, gdzie informacje  spływałyby do Centrum, a Centra będą 

przekierowywały telefony do właściwych komórek. Osobiście rozmawiał z Komendantem, który 

uważał, iż finansowanie komórki byłoby poprzez straż pożarną. 

Starosta  przedstawił  nowego  p.o.  Kierownika  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

R.  Dradrach  –  Szweda.  Pełni  ona  tę  funkcję  na  okres  nieobecności  Kierownika  J.  Czekajły. 

Ponadto  Starosta  poinformował,  iż  jest  w  posiadaniu  informacji  dla  radnych  nt.  stanu 

przygotowania  placówek  oświatowych  podległych  Powiatowi  Raciborskiego  do  nowego  roku 

szkolnego. W/w informacja omawiana była na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. W razie potrzeby może wypowiedzieć się w tej kwestii. Informacja zostanie złożona w 

Biurze Rady. 

Przewodniczący Rady zaproponował złożenie informacji w Biurze Rady. 

Starosta  zaprosił  wszystkich  radnych  na  dożynki  powiatowe,  które  odbędą  się  

07.09.2008 r.  oraz na wspólny koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Szkoły Muzycznej 

im  Johanna  Sebastiana  Bacha  z  Poczdamu  oraz  Orkiestry  Symfonicznej  Państwowej  Szkoły 

Muzycznej w Opolu. Koncert odbędzie się 28.08.2008 r. o godz. 19:00 w Raciborskim Centrum 

Kultury.  

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy pragną zabrać głos w w/w punkcie? 

Zgłosił się radny L. Malcharczyk Nawiązał do wypowiedzi Starosty odnośnie inicjatywy, 

która wyszła z Towarzystwa Miłośników Pieszych Wędrówek Górskich. Jest to bardzo liczebna 

organizacja, w której wielkie uznanie ma Poseł H. Siedlaczek. Organizacja ta liczy około 50 tys 
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członków. Są to miłośnicy wędrówek skupieni w Nadrenii Północnej Westfalii, którzy w wolnym 

czasie organizują dla siebie i zaprzyjaźnionych osób możliwości wędrowania. Zapraszają na swoje 

spotkania znamienitych gości: m.in. w jednym spotkaniu wziął udział Poseł H. Siedlaczek, gdzie 

miał wykład dotyczący relacji polsko – niemieckich, szczególnie na bazie współpracy Märkischer 

Kreis  i  Powiat  Raciborski.  W  spotkaniu  uczestniczyło  ponad  6000  osób,  Obecny  Starosta 

Märkischer Kreis Aloys Steppuhn nie będzie więcej kandydował do Rady Powiatu. W przyszłym 

roku odbywają się nowe wybory, ale pozostanie Prezesem w/w Towarzystwa i będzie w dalszym 

ciągu sprzyjał  w działaniu.  Osoba,  która była  w Powiecie  Raciborskim z darami  w ubiegłym 

tygodniu przekazała na spotkaniu w Łubowicach, iż organizacja jest zainteresowana współpracą 

z młodzieżą regionu raciborskiego. Radny zachęcił do skorzystania z formy sponsoringu poprzez 

biegi przełajowe ze sponsorem oraz do tego, aby zaistniała taka współpraca. Radny zadeklarował 

udział w pomocy. Jeżeli w gminach są szkoły, które zainteresowane są współpracą, to bardzo 

chętnie.  Nie  tylko  wspierana  jest  Wielofunkcyjna  Placówka  Opiekuńczo  Wychowawcza  

w  Pogrzebieniu,  ale  wspierane  są  również  DPS  Św.  Notburgii,  DPS  „Różany  Pałac”.  

Poprosił Starostę o przekazanie dwóch słów podziękowania w ramach Starostwa Powiatowego. 

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za wypowiedź.    

Ad7.  Zadania  realizowane  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu,  a  stan  bezrobocia  w  Powiecie  

Raciborskim.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby osoba z Zarządu Powiatu bądź osoba wskazana 

przez Zarząd wypowiedziała się w kwestii przygotowanego materiału.

Starosta przekazał, iż na sesji Rady obecny jest Dyrektor PUP, który w razie potrzeby, 

może wypowiedzieć się nt. przygotowanego materiału.

Ze względu na to, iż materiał był głównym tematem sesji Rady, Przewodniczący Rady 

poprosił Dyrektora PUP o krótkie wprowadzenie do materiału. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu E. Stefaniak wyraził  zadowolenie,  

iż  Rada Powiatu pragnęła  przyjrzeć  się  pracy  i  problemom PUP.  Podstawowe zadania,  jakie  

ma do zrealizowania PUP w powiecie, jeśli chodzi o bezrobocie, źródła finansowania działalności 

PUP  (czyli  Ministerstwo,  Fundusz  Pracy,  Europejski  Fundusz  Społeczny,  z  którego  PUP 

korzysta)  zostały  zamieszczone  w  materiale,  który  otrzymali  radni.  W  materiale  zostały 

przedstawione również wysokości kwot, jakie pozyskano z Funduszu Pracy na działalność PUP, 

jak  również  i  programy,  dzięki  którym  placówka  pozyskuje  dodatkowe  środki  finansowe  

na  swoją  działalność.  Zwrócił  uwagę  na  zamieszczony  w  materiale  program,  opiewający  
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na kwotę 190 000 zł. Jest to program dzięki któremu możliwe było w roku 2008 zwiększenie 

zatrudnienia w urzędzie o 5 etatów. Jest to realizacja zapisów ustawy, która nakładała na PUP 

obowiązek wprowadzenia standaryzacji usług dla bezrobotnych. Są to przede wszystkim etaty  

dla  pośredników  pracy  i  dla  doradców  zawodowych.  Pozyskane  pieniądze  pozwoliły  

na zmniejszenie  kosztów budżetu  powiatu czyli  o  190 000 zł  Rada Powiatu  mniej  wyłożyła  

na działalność PUP. Program funkcjonuje od 01.06.2008 r. do 31.12.2009 r. W przyszłym roku 

będzie można dopiero powiedzieć, czy będą następne programy, które będą pozwalały na takie 

same  pozyskiwanie  środków  i  na  utrzymanie  tych  dodatkowych  etatów  w  PUP.  

Ponadto  poinformował,  iż  nowelizacja  ustawy  z  roku  ubiegłego  wprowadziła  zwiększenie 

aktywizacji dla bezrobotnych (PUP przyjmuje bezrobotnego nie raz na 3 miesiące, ale bezrobotny 

od momentu zarejestrowania zobowiązany jest w ciągu 7 dni spotkać się z doradcą zawodowym, a 

następnie  w  ciągu  2  tygodni  otrzymać  po  raz  pierwszy  jedną  ofertę).  Działania  te  mają 

zaktywizować bezrobotnych i pozwolić im na powrót na rynek pracy. Na dzień dzisiejszy wielu 

zarejestrowanych bezrobotnych niechętnie podejmuje temat zatrudnienia i wielu z nich przynosi 

zwolnienia lekarskie - jako niezdolność do podjęcia zatrudnienia. PUP za każdego bezrobotnego 

odprowadza składkę zdrowotną do ZUS. 

Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  Dyrektor  stwierdził,  iż  w  razie  pojawienia  się 

jakichkolwiek pytań, chętnie służy pomocą. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Dyrektora. 

W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  Rady  podziękował  Dyrektorowi  

za wprowadzenie i rzetelne przygotowanie materiału. 

Materiał  pn.  „Zadania  realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy  w Raciborzu a stan 

bezrobocia w Powiecie Raciborskim” stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.  

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  o  przedstawienie  radnym  zmian  do  projektu 

uchwały.

Starosta stwierdził, iż w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów omawiana była 

poprawka  do  projektu  uchwały.  Jedna  rzecz  dopiero  dotarła  po  posiedzeniu  Komisji,  ale 

osobiście  omówił  ją  z  Przewodniczącym Rady.  Pierwsza  rzecz  dotyczyła  zmiany  w budżecie 

polegające na zmniejszeniu w oświacie w szkołach zawodowych z wydatków majątkowych kwoty 

60 000 zł (jest to z budowy planowanego boiska o sztucznej nawierzchni w ZSM). Z uwagi  
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na  niemożliwość  wybrania  wykonawcy,  konieczne  było  odstąpienie  od  realizacji  boiska.  

Kwota w wysokości 60 000 zł wprowadzona zostaje na budowę szpitala. Pojawiają się roboty 

dodatkowe,  które  w  chwili  obecnej  nie  można  ich  wprowadzić  do  harmonogramu,  stąd  też 

dokłada się 60 000 zł z własnych środków, aby zapłacić roboty, które pojawiają się. 

Druga rzecz,  która wynikła po posiedzeniu Komisji,  związana była  z pojawieniem się 

drobnego  błędu  w  załączniku  nr  4,  który  popełniły  osoby  z  Wydziału  Finansowego  

pod nieobecność Skarbnika Powiatu, który przebywał na urlopie wypoczynkowym. Załącznik ten 

nie dotyczył kwot, rozdziałów czy działów, ale dotyczył opisu zadania. Starosta omówił zmiany, 

stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Po omówieniu poprawek, przeprosił radnych 

za  zaistniałe  błędy.  Projekt  uchwały  omawiany  był  na  Komisjach  i  wszystkie  uwagi  radnych 

zostały wyjaśnione. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

w imieniu swojej Komisji pragnie zabrać głos? 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  powiedział,  że  Komisja 

przeanalizowała  projekt  uchwały,  który  pozytywnie  został  zaakceptowany  na  Komisji,  zaś  

zmiany Starosta omówił już po Komisji. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

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

uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik  nr  10 do protokołu. 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Kuźnia Raciborska w związku z 750.rocznicą fundacji cysterskiej w Rudach, obchodzoną w 2008 r.

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

Komisji w imieniu swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Przewodniczącemu Rady jako historykowi nie podobała się data 750 rocznicy fundacji cysterskiej 

w Rudach.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  przez  Powiat  Raciborski  dla  Gminy  

Krzyżanowice.

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

Komisji w imieniu swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

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

Herby poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 2008 r.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu, w związku z tym, iż był to nowy 

projekt uchwały. 

Starosta przypomniał, iż 15.08.2008 r. zostały poszkodowane w wyniku trąby powietrznej 

miejscowości  znajdujące  się  niedaleko  Powiatu  Raciborskiego.  Powiat  Raciborski  również  

po  powodzi  był  wspomagany  przez  wszystkie  samorządy.  Środki,  które  powiat  przekazuje 

pochodzą z rezerwy budżetowej i może nie są zbyt duże, ale na taką kwotę powiat stać. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się. 

Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos? 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia ruch 

finansowy na zadanie nie własne? 

Starosta wyjaśnił, że wspomniana ustawa umożliwia taki ruch. W 2007 r. zostały również 

przekazane środki finansowe dla Gminy Mykanów. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi do projektu uchwały?

W związku z brakiem uwag, przystąpił do głosowania. 

Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  21 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Asd12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Ujazd poszkodowanej w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008r.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  uzasadnienie  zostało  wcześniej  wyjaśnione  

przez Starostę Raciborskiego. Zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się. 

Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos? 

Przewodniczący Rady zapytał, czy słowo „tornado” jest tożsame z „trąbą powietrzną”  

i dlaczego pojawiły się w projektach uchwały dwa inne wyrazy? 

Starosta odpowiedział, że w gminach utworzono konta z tytułami.   

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  14 do protokołu.

Ad13. Podjęcie  uchwały w sprawie zasad, sposobu i  trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  

spłaty  należności  pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego  jednostkom organizacyjnym  

do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta stwierdził, iż projekt uchwały omawiany był na Komisjach bardzo szczegółowo 

i  pojawiły  się  wnioski  z  Komisji.  W dniu dzisiejszym Zarząd  Powiatu  rozpatrywał  wnioski.  

W imieniu Zarządu Powiatu zgłosił dwie autopoprawki do projektu uchwały:

 § 2  ust.  1  pkt  6  –  wykreśla  się.  W/w  kwestia podnoszona  była  na Komisji  Budżetu  

i Finansów i zgodnie z sugestiami Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zapis ust 1. 

zawiera tą samą informację co pkt 6.  Punkt 6 brzmi: „jest uzasadnione szczególnie ważnymi 

względami  społecznymi  lub  gospodarczymi”.  W  związku  z  tym  pkt  7  staje  się  pkt  6  

i otrzymuje brzmienie: „ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodzinie”. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się. 

Następnie zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos? 
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Zgłosiła się Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu radna A. Litewka – Kobyłka. Zapytała, 

czy zapis pkt 7 będzie oznaczał, że odnosi się to tylko do dłużników – osób fizycznych, a nie 

odnosi się do osób prawnych? 

Starosta odpowiedział, że w zapisie ust 1. zawiera się to, co niepokoi Wiceprzewodniczącą 

Rady. Interes osoby prawnej i fizycznej został uwzględniony.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne pytania do projektu uchwały?

W  związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

wraz ze zgłoszoną autopoprawką

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  procedury opracowania i uchwalania budżetu  

Powiatu Raciborskiego.

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

głos? 

Starosta odniósł się do  §  3.  Stwierdził, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

a nie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  

pn.:„Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego  

znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

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

Komisji w imieniu swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Ad16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2008  r.  

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.   

Starosta omówił zmiany, które wystąpiły w następujących pozycjach projektu uchwały: 

 poz.  1  –  Kontynuacja  budowy „Szpitala  Miejskiego w Raciborzu” zostanie  wprowadzona 

kwota 60 000 zł. Zwiększa się wydatki własne o 60 000 zł w roku 2008. Były 2 259 267 zł,  

a  będą  wynosiły  2 319 267  zł.  Głównie  zwiększa  się  w  kolumnie  –  Planowane  koszty  

do poniesienia w roku 2008 i dodaje  się w/w kwotę. Pierwotnie było 34 259 267 zł, a będzie 

34 319 267 zł. Nie zmienia się kwota ogólna, która w dalszym ciągu pozostaje 234 342 400 zł, 

natomiast o 60 000 zł zmieniają się wydatki w roku 2010. W 2010 r. było 4 513 157 zł, będzie 

60 000 zł.  

 poz. 8 – Termomodernizacja budynków CKU i CKP w Raciborzu. Po przetargu pojawiła się 

większa kwota, dlatego o kwotę z 1 360 000 zł zmienia się na kwotę 1 410 000 zł. 50 000 zł 

dodaje  się  w  roku  przyszłym  ze  środków  PFOŚiGW.  Planowane  było  280 000  zł  

w przyszłym roku,  będzie 330 000 zł.  W związku z opóźnianiem się przetargów, powiat  

nie jest w stanie wykorzystać planowanej kwoty, stąd też zmniejsza się kwotę do wykonania 

w  roku  bieżącym,  a  zwiększa  się  w  roku  przyszłym.  W  roku  bieżącym  pierwotnie  była 

planowana  kwota  916 549  zł,  będzie  do  wykonania  kwota  729 608  zł,  natomiast  w roku 

przyszłym zamiast kwoty 439 791 zł będzie kwota 676 732 zł. Ulegają zmianie środki, jakie 

planuje  się  wykorzystać  w  kolejnych  latach  z  WFOŚiGW.  Pierwotnie  w  roku  bieżącym  

z WFOŚiGW powiat miał wykorzystać 791 549 zł, a będzie to kwota 604 608 zł, zaś w roku 

przyszłym, gdzie była planowana kwota 134 608 zł będzie 321 549 zł. 

 poz. 9 – Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Zgodnie z kosztorysami roboty mają 

kosztować 23 600 000 zł. Zwiększa się do 25 000 000 zł. Są to niezbędne środki, które trzeba 

wyłożyć  na  tzw.  prefinansowanie.  Powiat  otrzymuje  środki  z  opóźnieniem  i  muszą  

w  budżecie  powiatu  pojawiać  się  środki,  z  których  można  będzie  płacić.  Docelowo  

w  roku  2010  zostanie  ściągnięta  kwota  1 400 000  zł  z  powrotem,  natomiast  trzeba  

przez okres przejściowy „pokazywać” w/w kwotę. 

 poz. 11- Wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej. Ulega zminusowaniu kwota 60 000 zł 

(gdzie była kwota 552 000 zł pozostanie kwota 492 000 zł). Zamiast kwoty 544 680 zł w roku 

2008 będzie kwota 484 680 z i również ze środków własnych 344 680 zł będzie 284 680 zł. 

W  tym  roku  nie  ma  szans  na  realizowanie  boiska,  gdyż  firmy  specjalizujące  się  

w nawierzchniach syntetycznych nie są przygotowane do wykonania robót przygotowawczych 

(np. podbudowy, itp. ) i szukają miejscowych podwykonawców.   
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 nowa poz. 19 –  Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531 S Bieńkowice – Bojanów, 

stanowiącego dojazd do pól. Nakładka bitumiczna. W roku 2008 w planie było wykonanie 

drogi,  a  środki  miały  pochodzić  z  czterech  źródeł:  z  Gmin  Krzyżanowice,  Krzanowice, 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych.  Fundusz  Ochrony 

Gruntów Rolnych  nie  przeznaczył  w  roku  2008  na  ten  cel  środków.  W związku  z  tym 

ustalono z gminami, iż w roku bieżącym zostanie wykonany zakres robót za pieniądze, które 

gminy przekazały (czyli odcinek drogi od miejscowości Bojanów i Bieńkowice), zaś środek 

zostanie wykonany w przyszłym roku ze środków powiatu i Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt z Przewodniczących Komisji oraz radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.    

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

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

        

Ad17.  Podjecie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Stowarzyszenia  Uwłaszczeniowego  „Zjednoczeni”  

na działanie Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  W.  Gumieniak 

pragnie zabrać głos? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Gumieniak stwierdził, iż zabierze głos, jeśli będzie 

potrzeba. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz  w sprawie  

współdziałania  organów  prowadzących  szkoły  wchodzące  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19.

Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu. 

Wicestarosta przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu. Zmienia się  brzmienie  § 5,  

w następujący sposób: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. .

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką Zarządu. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad19. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta Katowice  w sprawie  

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II  

w Katowicach.

Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Wicestarosta  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  wnosi  o  podjęcie  uchwały  w  treści:  

„opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Katowice”. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  21 do protokołu.

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył listę mówców. 

Do  dyskusji  zgłosili  się  następujący  radni:  L.  Malcharczyk,  H.  Panek  i  A.  Plura.  

Po odczytaniu w/w osób, Przewodniczący Rady zamknął listę mówców. 

Radny  L.  Malcharczyk  zapytał  odnośnie  naboru  do  Gimnazjum  Dwujęzycznego  i 

Liceum, szczególnie w kontakcie uczniów (podanie obecnego stanu) i  nauczycieli  (pojawił się 
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problem  bilingualności,  szczególnie  jeżeli  chodzi  o  przedmioty  fachowe).  W  związku  z 

powyższym zapytał, czy w/w temat został rozwiązany? 

Radny  H.  Panek   stwierdził,  iż  dawniej  Rafako,  Zakłady  Elektrod  Węglowych  

w Raciborzu czy Rafamet miały swoje szkoły, które wspomagały, dotowały, prowadziły uczniów 

czy  udzielały  stypendium.  W chwili  obecnej  większe  zakłady  pracy,  które  cierpią  na  deficyt 

specjalistów  już  interesują  się  tematyką  nawiązania  współpracy  ze  szkołami.  O  w/w kwestii 

mówił w dniu wczorajszym Starosta na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym, iż Powiat 

Raciborski jest organem prowadzących szkół ponadgimnazjalnych zgłosił następujący wniosek:  

„Wnioskuje  się,  aby Starosta  Raciborski  zorganizował  spotkanie  kierownictw zakładów pracy, 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, władz uczelni, Prezesa Raciborskiej Izby Gospodarczej 

oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w celu omówienia zasad współpracy zakładów pracy 

(organizacja  praktyk  uczniowskich,  staży  absolwenckich,  stypendium)  ze  szkołami  w  celu 

pozyskania potrzebnych specjalistów”. 

Radny  stwierdził,  że  w ostatnim czasie  Europa  staje  się  zbiorowiskiem mieszkańców, 

którzy posiadają wykształcenie humanistyczne. Brakuje ludzi, którzy związani są z produkcją.  

Z produkcją związani są informatycy lecz aby być dobrym informatykiem,  inżynierem trzeba 

znać matematykę, fizykę i chemię. W związku z powyższym radny złożył wniosek następującej 

treści:  

„Wnioskuje  się,  aby  Dyrektorzy  szkół  ponadgimnazjalnych  (licea  oraz  technika)  w  ramach 

rozdysponowania  godzin  dyrektorskich  zwrócili  szczególną  uwagę  na  dodatkowe  lekcje 

matematyki oraz fizyki”. Radny w/w wnioski przekazał Przewodniczącemu Rady. 

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu  Raciborskiego  A.  Plura  zwrócił  się  z  zapytaniem  

do Zarządu Powiatu odnośnie numeru 999 na terenie Gminy Kuźnia Raciborska? Zapytał, czy 

problem  rzeczywiście  funkcjonuje  na  poziomie  Posła,  czy  też  prowadzone  są  rozmowy  

w  Starostwie  i  czy  można  cokolwiek  zrobić  w  tej  sprawie,  co  zostało  już  zrobione  i  jaki  

jest docelowy model? Na dzień dzisiejszy jest problem, gdyż tradycyjne 999 nie tylko komórka 

łączy z Raciborzem, co w sytuacji zagrożenia życia czasami jest denerwujące dla tych ludzi, gdyż 

w  Kuźni  Raciborskiej  mają  swoje  pogotowie.  Zapytał,  czy  można  w  w/w  sprawie  pomóc 

mieszkańcom? 

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

 L. Malcharczyka – Starosta powiedział, że nabór nie został jeszcze zakończony. Informacje 

zostaną przekazane radnemu w formie  pisemnej w stosownym czasie.  Możliwe to będzie 

jednak nie później jak przed następną sesją Rady. 

 H. Panka – Starosta poinformował, iż spotkanie, o których mówił radny były organizowane 

przez PUP. Trudno ściągać przedstawicieli dużych zakładów pracy, jeżeli Starostwo nie ma im 

nic  do  zaproponowania.  Jak  brakuje  w  zakładach  ludzi  do  pracy,  to  dyrektorzy  sami 

występują. 1,5 czy 2 lata temu z inicjatywy Rafako dochodziło do spotkań, gdzie ustalono, iż 

zostaną  otwarte  nowe  kierunki  w  ZSM,  aby  kształcić  ludzi  dla  Rafako.  Rafamet  podjął 

rozmowy  z  Gminą  Kuźnia  Raciborska  odnośnie  tworzenia  nowych  kierunków.  Starosta 

zapytał, jaka jest pewność, iż uczeń po skończeniu szkoły podejmie pracę w zakładzie?

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  Raciborskiego  A.  Litewka  –  Kobyłka  dodała,  że 

dyrektorzy  szkół  muszą  podpisywać  umowy  z  pracodawcami  na  realizację  praktyk 

zawodowych, gdyż inaczej nie odbędą się praktyki.

Starosta stwierdził, że zakłady pracy widzą swój błąd, likwidując szkoły. Powiedział, że 

kierunek  mechanizator  rolnictwa  został  utworzony  z  inicjatywy  Starostwa.  W przypadku 

pojawienia się sugestii ze strony zakładu pracy odnośnie utworzenia jakiekolwiek kierunku, to 

zostaną podjęte stosowne kroki. Uważał, iż spotkanie nie przyniosłoby żadnego efektu.

Następnie  odniósł  się  do  drugiej  interpelacji  zgłoszonej  przez  radnego  H.  Panka. 

Powiedział, że nauczyciele chętnie będą uczyli więcej godzin matematyki, ale jest to związane 

z  pieniędzmi.  Jeżeli  dyrektorzy  widzą  takie  potrzeby,  to  występują  oni  z  taką  prośbą  

do Starostwa. 

Radny H. Panek poprosił, aby Przewodniczący Rady odczytał wniosek, gdyż jest to tylko 

forma apelu. 

Przewodniczący Rady w identyczny sposób zrozumiał intencję radnego. 

Starosta zgodził się na wystosowanie w/w apelu do dyrektorów szkół. 

Przewodniczący  Rady  zasugerował,  aby  we  wniosku  pojawiło  się  słowo  ”rozważyć 

możliwość”.   

 A.  Plury  –  Starosta  poinformował  o  trwających  rozmowach  odnośnie  numeru  999.  

Niedawno  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym  spotkanie  z  Panią  Burmistrz  Kuźnia 

Raciborskiej  oraz dyrektorem stacji  pogotowia ratunkowego Mawo- Med. Stwierdzono, że 

Starosta  nie  przyznaje  numerów,  tylko  wydaje  opinię  w  tej  sprawie.  
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Nie byłoby również problemu, gdy chodzi o numery stacjonarne (TP, NETIA). Do końca  

nie  jest  wyjaśniona  sprawa  z  komórkami,  stąd  też  dyrektor  stacji  J.  Madowicz  próbował 

rozstrzygnąć ten temat. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek informacji, odbędzie się 

kolejne spotkanie. Dzisiaj pojawiają się już sygnały, że dzwoniąc z komórki z Gminy Kuźni 

Raciborskiej, nie zawsze można dodzwonić się do Raciborza. Jeżeli będzie pewność, że będzie 

to sprawnie działało, to Starostwo wyda pozytywną opinię w tym temacie, a jeżeli  nie,  to 

Starostwo  będzie  przeciwne.  Osobiście  w  dniu  dzisiejszym rozmawiał  z  Panią  Burmistrz 

Miasta  Kuźnia  Raciborska,  która  uważała,  iż  jest  to  dobry  kierunek.  Będzie  rozmawiał  

również  z  Komendantem  Wojewódzkiej  Straży  Pożarnej,  iż  mają  być  tworzone  CPR  

w  ograniczonym  zakresie,  gdzie  będą  przyjmowane  numery  999  i  112.  Stamtąd  będzie 

przekazywana informacja do właściwego pogotowia. Rozważana jest możliwość posiadania 

własnego,  sztywnego  łącza  między  siedzibą  PSP  a  Szpitalem.  Planowane  jest  położenie 

własnego kabla na etapie robót, aby nie ponosić kosztów wykopów. 

Reasumując,  Starosta  obiecał  radnemu  L.  Malcharczykowi  udzielenie  odpowiedzi  

w formie pisemnej we właściwym czasie. Odnośnie wniosku nr 2 zgłoszonego przez radnego 

H. Panka,  zostanie wystosowany apel do dyrektorów szkół odnośnie matematyki,  zaś co  

do wniosku nr 1, to Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby zorganizowania spotkania. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  Starostę,  czy  na  interpelację  radnego A.  Plury  zostanie 

udzielona odpowiedź w formie pisemnej czy ustnej? 

Starosta odpowiedział, iż w chwili obecnej oczekuje na reakcję Pana J. Madowicza. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie w odpowiednim czasie krótkiej notatki 

nt. wyników rozmów. 

Starosta obiecał przygotować notatkę, o którą prosił Przewodniczący Rady.

Radny P.  Olender zaprosił  radnego H.  Panka w chwili  wolnego czasu na posiedzenia 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W posiedzeniach Komisji wielokrotnie uczestniczył 

radny  L.  Malcharczyk.  Powiedział  radnemu  L.  Malcharczykowi,  iż  tematem  następnego 

posiedzenia  Komisji  są  wyniki  naborów.  Zaprosił  wszystkich  zainteresowanych  radnych  

na następne posiedzenie Komisji. 

Radny  H.  Panek  podziękował  Przewodniczącemu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i  Rekreacji  za  zaproszenie  na  Komisję.  Wnioski,  które  zgłosił  nie  są  w  formie  nakazowej. 

Przedmioty, o których mówił są bardzo ważne i część uczniów korzysta z korepetycji, jeśli chce 

zaistnieć na studiach na dobrym kierunku. Radny stwierdził, że wie, iż na praktyki studenckie 

musi być umowa. Uczeń czy student, który idzie na staż, to musi być wniosek z zakładu pracy. 

Radny wycofał wniosek nr 1. 
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Ad.22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o odczytanie wniosków. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał wniosek:  

„Wnioskuje  się,  aby  Dyrektorzy  szkół  ponadgimnazjalnych  (licea  oraz  technika)  w  ramach 

rozdysponowania  godzin  dyrektorskich  zwrócili  szczególną  uwagę  na  dodatkowe  lekcje 

matematyki oraz fizyki”.   

Wicestarosta poprosił, aby nie ujmować to w godzinach dyrektorskich. 

Przewodniczący Rady zaproponował poddanie wniosku pod rozwagę dyrektorom. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura zasugerował zmianę słowa „lekcje” na „zajęcia”. 

Radny H. Panek zgodził się na proponowane zmiany we wniosku. W wyniku krótkiej 

dyskusji powstała nowa wersja wniosku.

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  ponownie  odczytał  wniosek:  

„Wnioskuje  się,  aby  Dyrektorzy  szkół  ponadgimnazjalnych  (licea  oraz  technika)  w  ramach 

rozdysponowania  godzin  dyrektorskich  zwrócili  szczególną  uwagę  na  dodatkowe  zajęcia 

matematyki oraz fizyki”.  

Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie wniosku. 

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

Ad23.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zabranie głosu? 

Zgłosili się radni: A. Hajduk i A. Litewka – Kobyłka. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  w  imieniu  uczestników  rajdu 

podziękowała  Staroście  za  udział  w  zakończeniu  X  Jubileuszowego  Raciborskiego  Rajdu 

Rowerowego  Środowisk  Trzeźwościowych  Dookoła  Polski  oraz  wszystkim  fundatorom  

za  ufundowanie  pięknych  statuetek.  Rajd  organizowało  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Człowieka 

„TĘCZA”. Stwierdziła, iż w przyszłym roku może zostaną ufundowane nie tylko statuetki. 

Starosta zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Rady o zmobilizowanie radnych, 

aby  na  starcie  wyruszyli  rowerem w rajdzie.  Poinformował  również,  iż  w miesiącu  wrześniu 

planowane są dwa wyjazdy: 
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3) do  Czech  (Ostrawy)  –  zbiorniki  przeciwpowodziowe.  Wyjazd  planowany  jest  w  ramach 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Wyjazd we wtorek  

o godz. 10:00, powrót o godz. 17:00. Do udziału w wyjeździe zostaną zaproszeni wszyscy 

radni. 

4) 20.09.2008 r.  planowany jest  wyjazd dla rolników i  radnych do Bednar k/Poznania,  gdzie 

odbędzie się pokaz sprzętu rolniczego. W przypadku uczestniczenia radnych w wyjeździe, 

zwrócił  się  z prośbą o zgłoszenie  udziału  do Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa. Starostwo pokrywa przejazd i ubezpieczenie. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Staroście  oraz  Wicestaroście  za  starania,  jakie 

wykazywali w sierpniu, gdy chodzi o organizację przyjęcia Marszałka Województwa. Zarówno 

Starosta  i  Wicestarosta  przygotowywali  się  do  spotkania  z  Marszałkiem  bardzo  intensywnie. 

Odbywały się specjalne spotkania poprzedzające, celem prawidłowego zaprezentowania powiatu. 

Każdy uczestniczący w spotkaniach mógł stwierdzić, iż Marszałek był pod dużym wrażeniem 

tego, co zaproponowali przedstawiciele Zarządu Powiatu. 

Ponadto poinformował, iż na wszystkie interpelacje udzielane są odpowiedzi w formie 

pisemnej i składane są one w Biurze Rady. Każdy radny ma wgląd do w/w odpowiedzi. 

A24. Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  następna  sesja  Rady  Powiatu  odbędzie  się  

30 września 2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: 

1. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008r.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego – stan obecny i perspektywy.  

Przewodniczący Rady podziękował za udział w obradach sesji Rady. 

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 17:00.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Jolanta Długosz        Norbert Mika

Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności.,

2. Lista zaproszonych gości.
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3. Zawiadomienie  o  terminie  i  porządku  obrad  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  

26 sierpnia 2008 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -18/08 z dnia 21.08.2008 r.

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -19/08 z dnia 26.08.2008 r.

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

(21.06.2008 – 14.08.2008). 

7. Informacja Starosty  o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (15.08.2008 – 26.08.2008 – 

uzupełnienie do informacji za okres (21.06.2008 - 14.08.2008).

8. Materiał  pn.  „Zadania  realizowane  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu  a  stan 

bezrobocia w Powiecie Raciborskim”.

9. Załącznik  nr  4  do  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2008 r.  

10. Uchwała  Nr  XXII/216/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.  

11. Uchwała  Nr  XXII/217/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia 

Raciborska  w  związku  z  750.rocznicą  fundacji  cysterskiej  w  Rudach,  obchodzoną  

w 2008 r.

12. Uchwała  Nr  XXII/218/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy Krzyżanowice.

13. Uchwała  Nr  XXII/219/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Herby 

poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 15 sierpnia 2008 r.

14. Uchwała  Nr  XXII/220/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Ujazd 

poszkodowanej w wyniku przejścia tornada nad regionem 15 sierpnia 2008 r.

15. Uchwała  Nr  XXII/221/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w  sprawie  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty  spłaty 

należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi  Raciborskiemu  lub  jego  jednostkom 

organizacyjnym do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  – 

Ordynacja podatkowa.

16. Uchwała  Nr  XXII/222/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu 

Raciborskiego.
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17. Uchwała  Nr  XXII/223/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania 

pn.:„Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.

18. Uchwała  Nr  XXII/224/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2008  r.  dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego.   

19. Uchwała  Nr  XXII/225/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego „Zjednoczeni” na działanie 

Starosty Raciborskiego.

20. Uchwała  Nr  XXII/226/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Racibórz   w  sprawie 

współdziałania  organów  prowadzących  szkoły  wchodzące  w  skład  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19. 

21. Uchwała  Nr  XXII/227/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana 

Pawła II w Katowicach.
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