
PROTOKÓŁ  NR  XXIV/08

z  XXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  28 października 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXIV/236/2008  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

2. XXIV/237/2008  –  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

3. XXIV/238/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

4. XXIV/239/2008  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. 

wraz z późniejszymi zmianami.  

5. XXIV/240/2008  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  Mammograficznej  

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.

6. XXIV/241/2008 – w sprawie  ustalenia wysokości  opłaty  za zakwaterowanie  w internacie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

7. XXIV/242/2008  –  w  sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”.

8. XXIV/243/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

9. XXIV/244/2008 – w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego dotyczącego 

stanowczego  sprzeciwu  wobec  postulowanych  zmian  ustawy  o  samorządzie  powiatowym 

zmierzających do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim.

10. XXIV/245/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

11. XXIV/246/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.
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12. XXIV/247/2008  –  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą 

do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. XXIV/248/2008  –  w sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi 

Raciborskiej  i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  

i zatwierdzenia jej statutu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII 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. Analiza stanu rolnictwa i środowiska w Powiecie Raciborskim. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”. 

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

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. 

wraz z późniejszymi zmianami. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegającego  na  likwidacji  Pracowni  Mammograficznej  

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  zakwaterowanie  w  internacie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 
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15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń 

majątkowych za 2007r. złożonych przez radnych. 

17. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2007r. złożonych 

przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  przewodniczącego  rady  o  złożonych 

interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach. 

22. Zakończenie sesji. 

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Powiatu  Raciborskiego  zwołanej  na  dzień  28  października  2008  r.  Przywitał  wszystkich 

zaproszonych  gości  oraz  przedstawicieli  mediów.  Na  podstawie  listy  obecności  w  sesji 

uczestniczyło 23 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  28  października  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  rady  poinformował,  iż  protokół  był  do  wglądu  w  Biurze  Rady  

jak  również  został  przesłany  radnym  drogą  elektroniczną.  Wszystkie  uwagi  radnych  zostały 

uwzględnione w protokole. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?
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    W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.  

Protokół  został  przyjęty  jednogłośnie:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw i  0  głosami 

wstrzymującymi. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący rady odczytał dwa pisma Starosty Raciborskiego, które wpłynęły na jego 

ręce: 

 Pismo Nr OR. 0714 -24/08 z dnia 23.10.2008 r. (załącznik nr 4).

 Pismo Nr OR. 0714 -25/08 z dnia 28.10.2008 r. (załącznik nr 5).

W związku z otrzymani pismami zaproponował następującą zmianę porządku obrad: 

 Punkt  6  -  Podjęcie  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

 Punkt  13  -  Podjęcie  uchwały  w sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem Powiatu 

Raciborskiego.

 Punkt  15  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego 

dotyczącego  stanowczego  sprzeciwu  wobec  postulowanych  zmian  ustawy  o  samorządzie 

powiatowym zmierzających do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim.

 Punkt  16  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działanie  Starosty 

Raciborskiego – skarga Pana F. Wańka.

 Punkt  17  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działanie  Starosty 

Raciborskiego – skarga Pana P. Pawlaka. 

 Punkt  18  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  

do  porozumienia  z  Samorządem  Województwa  Śląskiego  celem  realizacji  projektu 

systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Punkt 19 - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji 

Ziemi Raciborskiej  i  Wspierania Przedsiębiorczości  na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

i zatwierdzenia jej statutu.

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

W związku z brakiem uwag przystąpił do jego przegłosowania. 

Porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. 
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Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący rady zarządził 5 – minutową przerwę. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

Po  przerwie  przewodniczący  rady  wznowił  obrady  sesji  rady.  Do  Komisji  Uchwał  

i  Wniosków  zaproponował  następujących  radnych:  K.  Mandrysz,  M.  Kurpisa  i  P.  Olendra. 

Zapytał radnych, czy wyrażają zgodę?

 Radni wyrazili zgodę. 

Radna  K.  Mandrysz  przekazała,  iż  Przewodniczącym  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

wybrany został M. Kurpis. 

Przewodniczący rady pogratulował radnemu M. Kurpisowi wyboru. 

 

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

powiatu. 

Przewodniczący rady poprosił starostę o zabranie głosu. 

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  przekazał,  iż  informację  starosty  o  pracach  zarządu 

powiatu  między  sesjami  za  okres  (01.10.2008  –  16.10.2008)  radni  otrzymali  w  materiałach  

na sesję.  W/w informacja  stanowi załącznik nr  6.  Starosta  odniósł  się  wyłącznie do okresu  

od 17.10.2008 do 28.10.2008. W/w uzupełnienie informacji starosty stanowi załącznik nr 7. 

Starosta odniósł się do spotkania dot. budowy zbiornika „Racibórz Dolny”.  Powiedział, 

że termin zakończenia inwestycji musi nastąpić w roku 2012. Znany jest koszt zadania inwestycji. 

Był problem, co do pozwoleń na budowę. Mają być dwa pozwolenia: 

1) dotyczące  obwałowań i zapory czołowej,

2) na  zagospodarowanie  czaszy  zbiornika  i  pozwolenie  te  będzie  wydawane  około  roku  

2011 - 2012. 

Poinformował  również,  iż  informacja  o  realizacji  uchwał  i  wniosków  znajduje  się  

w Biurze Rady.  Następnie podniósł ważniejsze sprawy: 

 dotyczące  sprostowania  informacji  medialnej  w  sprawie  poradni  przyszpitalnych.  

Po podjętym apelu przez Radę Powiatu Raciborskiego media zainteresowały się  tematem. 

Przedstawiono szpital raciborski w złym świetle. W roku 2008 nie kontraktowano w nowy 

sposób usług od początku roku, tylko przedłożony został kontrakt z 2007 r. aż do końca 

kwietnia. Na przychodnie szpital otrzymał w tym kontrakcie 900 tys. zł. Złożono wniosek  

na świadczenie usług w poradniach specjalistycznych na okres  od 01.05.  do końca roku  
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na  kwotę  2,5  mln  zł.  Ostatecznie  po  negocjacjach  NFZ  przeznaczył  dla  szpitala  

1 mln 700 tys. zł, co stanowiło 68 % potrzeb w powiecie. W związku z tym trzeba było tak 

środki  podzielić  i  ustalić  ilość  przyjęć  pacjentów  do  poradni.  Można  było  miesięcznie 

wykonywać 7000 przyjęć. Szpital przyjmował 9000 pacjentów, wykonując 2000 nadwykonań. 

W ciągu roku były prowadzone kilkakrotne renegocjacje. W wyniku renegocjacji pozyskano 

blisko 600 tys.  zł.  W chwili  obecnej NFZ posiada znaczną ilość środków, a szpital  może 

zakontraktować każdą ilość usług w poradniach, ale nie można nadrobić w ciągu tygodnia, 

przyjmowania  większej  ilości  pacjentów.  Przyjmowani  są  pacjenci,  którzy  byli  zapisani  

i  nie  ma  możliwości  przyjmowania  pacjentów,  którzy  nie  byli  zarejestrowani.  Poradnie   

nie rejestrują  pacjentów na rok 2009,  ze względu na brak kontraktu.  Informacja podana  

w mediach nt. szpitala była informacją nieprawdziwą. Nieprawdą jest również to, że NFZ 

nie  posiadał  wiedzy o kolejkach,  gdyż co miesiąc w formie elektronicznej  przekazywane  

są informacje odnośnie: nadwykonań czy ilości przyjmowanych pacjentów do poradni, itp. 

W/w informacja ukazała się na stronie internetowej i w mediach. 

 Odnośnie wywożenia archiwaliów z oddziału Archiwum Państwowego w Raciborzu starosta 

przyznał,  że  zamierza  się  sprawie  przyjrzeć  i  osobiście  zamierza  wystąpić  z  pismem  

do  dyrektora  odnośnie  potwierdzenia  w/w  informacji.  Jeśli  potwierdzenia  okażą  się 

prawdziwe, zapowiedział, że na następną sesję rady zostanie przygotowana uchwała - apel, 

będąca głosem sprzeciwu wobec wywożenia archiwaliów z Raciborza. 

Przewodniczący rady powiedział, że również słyszał o w/w sprawie. Powiedział, że są to 

akta wywożone z powiatów: wodzisławskiego i jastrzębskiego do Archiwum Państwowego  

w  Cieszynie.  Rozmawiał  w  tej  sprawie  z  Panem  Dyrektorem  Piotrem  Greinerem  – 

Dyrektorem  Archiwum  Państwowego  w  Katowicach,  który  powiedział,  że  wynika  to  

z pewnych wewnętrznych ustaleń. Przewodniczący rady uważa, iż wywóz archiwaliów byłby 

wielką szkodą dla Raciborza, gdyż z czasem z powodu zmniejszania się zbiorów archiwum 

może zostać całkowicie zlikwidowane.

 Regionalna  Izba  Obrachunkowa  w  Katowicach  wydała  dokument:  „Analiza  gospodarki 

finansowej  samorządów  w  roku  2007”.  Powiat  Raciborski  lokuje  się  w  rankingach  

na IV miejscu w województwie. Podał następujące przykłady, np. w powiecie lublinieckim 

kredyty  i  pożyczki  stanowią  84,4  %,  91 % w wykonaniu przychodów stanowią  kredyty  i 

pożyczki,  gdy  chodzi  o  Powiat  Tarnogórski,  Powiat  Raciborski  –  zaledwie  12  %.  

Obiecał skserować najważniejsze fragmenty materiału i złożyć je w Biurze Rady. Zapytał, czy 

radni są zainteresowani,  aby materiał  przesłać  drogą elektroniczną? Materiał  jest  ciekawy  

i  zawiera  również  informacje   z  gmin.  Przewodniczący  rady  stwierdził,  iż  każdy  radny 
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powinien  otrzymać  powyższy  materiał.  Starosta  obiecał  wysłać  materiał  radym  drogą 

elektroniczną.   

 Na  zlecenie  Urzędu  Marszałkowskiego  opracowano  dokumentację  na  remont  drogi 

wojewódzkiej w kierunku Rybniku, podjazd na „Lukasynie”. Dokumentacja opiewa prawie  

na 14 mln zł. W chwili obecnej będą czynione starania zmierzające do wpisania w/w zadania 

do planu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na rok 2009.  Powiat  będzie nawet 

deklarował,  iż  w ramach porozumienia  może poprowadzić  powyższą inwestycję za Urząd 

Marszałkowski. Po wykonaniu inwestycji z pewnością nie będzie problemów poruszania się 

w  kierunku  Rybnika,  nie  będzie   też  problemów  z  mieszkańcami,  którzy  protestowali 

przeciwko budowie  drogi  czteropasmowej.  Droga  zostanie  poszerzona,  żeby  można  było 

swobodnie wyjeżdżać z Raciborza w kierunku Rybnika.    

 Odnośnie spotkania, które nie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu  

z  Panią  A.  Walentynowicz  starosta  zamierza  wystosować  pismo  do redaktora  naczelnego 

Rzeczypospolitej odnośnie zamieszczenia sprostowania, gdyż pojawiło się wiele kłamliwych 

informacji. Spotkanie z Panią A. Walentynowicz planowane było w Domu Kultury Strzecha w 

Raciborzu o godz. 16:00. Taką też informację otrzymał od Pana Piotra Klimy. W czwartek 

będąc na naradzie w szpitalu, w godzinach porannych zatelefonował do niego Pan P. Klima 

z  pytaniem,  czy  Starosta  będzie  uczestniczył  w  spotkaniu  oraz  czy  otworzy  i  powita  

Panią  A.  Walentynowicz,  gdyż  spotkanie  odbędzie  się  w Młodzieżowym Domu Kultury  

w  Raciborzu.  Starosta  był  zaskoczony  organizacją  spotkania  i  powiedział  pani  dyrektor 

MDK-u, iż nie wyobraża sobie, aby spotkanie odbyło się w tejże placówce. Organizatorem 

spotkania  był  Pan  P.  Klima  jako  Prezes  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku.  Dyrektorów  

o spotkaniu powiadomiła  telefonicznie  Pani  T.  Frencel.  Umowy na organizację  spotkania 

Dyrektor MDK-u nie podpisała. Starosta powiedział, że Dyrektor może oddać przedmiotową 

nieruchomość lub jej część w najem, dzierżawę lub użyczyć w drodze umowy, ale musi o tym 

poinformować  organ,  który  mu  to  przekazał.  Media  zrobiły  wielki  rozgłos  

w sprawie tego potkania. W dniu dzisiejszym również informacja ma pojawić się w telewizji – 

Panoramie. 

Przewodniczący rady dodał, że informacja ta pojawi się w telewizji o godz. 18:30. Zapytał, 

czy  radni  pragną  zabrać  głos  w punkcie  „Informacja  starosty  o pracach zarządu powiatu 

między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków rady powiatu”.

Zgłosił  się  radny:  J.  Matyja.  Zapytał  odnośnie  projektu  drogi,  o  którym  wspomniał 

starosta.  Jeśli  będzie  wykonywany  remont  od  przejazdu  kolejowego  aż  do  podjazdu  

za Widokiem, mieszkańcy dzielnicy będą zgłaszali protesty. Należałoby przebudować istniejący 
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chodnik za torami kolejowymi. W okresie jesienno – zimowym zbiera się woda i przejeżdżające 

samochody ciężarowe ochlapują przechodniów (od strony kościoła). 

Starosta odpowiedział, iż projekt zrobiony jest solidnie, gdyż zaprojektowanych jest wiele 

chodników, koryt odwodniających, itp. 

W związku z nieodbytym spotkaniem z Panią A. Walentynowicz radny J. Matyja zapytał, 

czy pracownicy,  którzy brali  udział  w organizowaniu spotkaniu są pracownikami MDK-u,  jak 

również czy pracownicy MDK – u poniosą na dzień dzisiejszy konsekwencje z niedopełnienia 

swoich obowiązków?  

Starosta  powiedział,  że  w  spotkaniu  uczestniczyła  Pani  Dyrektor,  gdyż  osobiście 

kontaktował  się  z  nią.  Nie  potrafi  powiedzieć,  czy  w  spotkaniu  uczestniczyły  inne  osoby, 

ponieważ nie doszło w efekcie do złamania zasad i nie ma powodów, aby kogokolwiek ukarać. 

W środę osobiście  spotkał  się  z  dyrektorami  jednostek  (dla  których  organem prowadzącym  

jest  Powiat  Raciborski)  i  podjął  temat  spotkania.  Większość  dyrektorów  była  zdziwiona  

i  powiedziała,  że podstawowym dokumentem na użyczenie pomieszczenia jest  umowa najmu 

lokalu, ale jak pokazała praktyka, nie dla wszystkich. 

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia  

mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego

 im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Przewodniczący  rady  poprosił  starostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta  powiedział,  że  w  załączniku  do  uchwały  nr  XVIII/173/2008  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008 r.  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  

do zbycia  mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu wykreśla się punkt 1 w brzmieniu „Karetka pogotowia Mercedes Benz 

614D,  którą  otrzymano  z  niemieckiego  Powiatu  Märkischer.  Pojawiła  się  organizacja,  które 

przejmie w użyczenie i sprzęt będzie w dalszym ciągu służył mieszkańcom. W dniu dzisiejszym 

na sesji rady powiatu obecni są przedstawiciele tej organizacji, którzy wypowiedzą się nt. swojej 

pracy. Zwrócił się z prośbą do radnych o pozytywne zaopiniowanie uchwały. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji  

oraz radni pragną zabrać głos?   

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.   
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Uchwała została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Pana  Zbigniewa  Polańskiego  i  Piotra  Klimka  

z Rybnickiego Sztabu Ratownictwa, którzy prosili  wcześniej o głos. 

Pan  Piotr  Klimek  z  Rybnickiego  Sztabu  Ratownictwa  przekazał  na  ręce  Starosty 

podziękowanie  w  sprawie  przekazania  ambulansu  marki  Mercedes  –  Benz  614D.  

Odczytał w/w podziękowanie, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady stwierdził, iż odbiorcą podziękowania powinna być Rada Powiatu 

Raciborskiego, a nie Starosta. Podziękował za złożone podziękowanie. 

Ad7. Analiza stanu rolnictwa i środowiska w Powiecie Raciborskim.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji 

pragną zabrać głos? 

Zgłosił  się  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  R.  Winiarski. 

Przypomniał, iż w dniu wczorajszym na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska bardzo długo 

dyskutowano nt. rolnictwa. Komisja resortowa nie wniosła uwag do przygotowanych materiałów, 

gdyż zostały one przygotowane w sposób prawidłowy. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

prosi o przyjęcie w/w materiałów. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  pozostali  przewodniczący  komisji  w imieniu swoich 

komisji oraz radni pragną zabrać glos? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie materiału. 

Materiał  został  przyjęty  jednogłośnie:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. Materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata  

2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

Przewodniczący  rady  poprosił  starostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta  stwierdził,  iż  przedłożenie  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu 

Raciborskiego jest  wymogiem ustawowym.  Obszerność  materiału  wynika z  przepisów prawa. 

Zarząd Powiatu przyjął uwagę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, żeby w przyszłości 

materiał ograniczyć do niezbędnej ilości. Wszystkie uwagi zgłoszone przez wiceprzewodniczącą 
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rady A. Litewkę – Kobyłkę zostaną uwzględnione w materiale, jednak do dnia dzisiejszego uwagi 

takie jeszcze nie dotarły. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji 

pragną  zabrać  głos?  Zgłosił  się  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  

R. Winiarski. W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił o przyjęcie materiału 

wraz z poprawkami. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  pozostali  przewodniczący komisji  w imieniu swoich 

komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Aa9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu w imieniu swojej Komisji.

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

Budżetu i Finansów jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  pozostali  przewodniczący komisji  w imieniu swoich 

komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji  osób  

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Ad11.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki  

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

Mammograficznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

Wicestarosta  przypomniał,  że  chodzi  o  pozytywne  bądź  negatywne  zaopiniowanie 

uchwały. 

Przewodniczący  rady  zasugerował,  iż  uchwalę  należałoby  przyjąć  pozytywnie.  

Poprosił o podjęcie  uchwały w proponowanej wersji.

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

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół  

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

Uchwała została przyjęta: 21 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta powiedział, że starostwo powiatowe zamierza w roku 2008 złożyć trzy wnioski 

o środki zewnętrzne na potrzeby związane z działalnością powiatu. Dotyczy: 

1) Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  –  został  ogłoszony  konkurs  i  konieczne  

jest  wyszczególnienie  w/w zadania  w  wieloletnim programie  inwestycyjnym w odrębnej 

pozycji,  w  celu  złożenia  wniosku.  Powyższe  zadanie  zostało  wpisane  w  poz.  21. 

Dofinansowanie tego zadania wynosi 85 %, wniosek na kwotę blisko 1 mln 700 tys zł,  

z czego 1 418 582 zł są to środki unijne. 

2) Starostwo powiatowe składa również wniosek o środki  unijne na dwie drogi  graniczne.  

Do tej  pory  było  to  ujęte  w jednej  pozycji,  ale  obecnie  każda droga  musi  być  wpisana 

oddzielnie. W/w zadanie ujęte jest w poz. 20 i 14. 

W pozycji 13 – jest doprecyzowanie zadanie w taki sposób, w jaki został złożony wniosek 

czyli: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego”. 

3) Rząd  zamierza  przeznaczyć  1  mln  zł  na  remont  dróg  lokalnych:  dróg  gminnych  

i powiatowych. Dofinansowanie ma wynieść do 3 mln zł. Gminy mogą rocznie składać jeden 

projekt, a powiaty dwa projekty, stąd też starostwo powiatowe zamierza w bieżącym roku 

złożyć wniosek o środki na remont dwóch dróg: na ul.  Brzeską w Raciborzu i na drogę 

Pietrowice – Pawłów. Przypomniał, iż złożono już wnioski o środki unijne na wspomniane 

drogi i drogi te występują już w programie inwestycyjnym po raz drugi. Są uzgodnienia  

z  gminami,  że  wykonując  remont  drogi  powiatowej  w  danej  gminie,  gminy  dofinansują 

zadanie w kwocie 1/3 kosztów, jakie ma ponieść starostwo. Jeżeli wnioski zostaną przyjęte 

pozytywnie,  to  trzeba  będzie  zrezygnować  z  dużego  zakresu  remontu  dróg,  jakie  było  

w  2008  r.  Uzgodniono  z  gminami,  że  jeśli  o  chodniki  przy  drogach  powiatowych 

finansowanie ma wynieść 50 na 50 %. 

Starosta poinformował również o błędach, jakie pojawiły się w pozycji 22, 23. W rubryce koszty 

ogółem i lata realizacji wpisano lata 2008 – 2010, a powinno być 2008 – 2009.   

Wiceprzewodnicząca rady A. Litewka – Kobyłka zapytała,  czy w uzasadnieniu zostało 

zmieniony wyraz Oddział Ratownictwa Szpitala Rejonowego? 

Starosta odpowiedział,  że uwagi zgłoszone na komisji  przez wiceprzewodniczącą Rady 

zostały uwzględnione.  
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Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji  

oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Ad15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  poparcia stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego  dotyczącego  stanowczego  

sprzeciwu wobec postulowanych zmian ustawy o samorządzie powiatowym, zmierzających do przekazania praw 

powiatów miastom prezydenckim.

Przewodniczący  rady  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego.

Starosta  powiedział,  że  radni  przed  sesją  rady  otrzymali  projekt  uchwały  z  nowym 

uzasadnieniem. Uwzględniając wnioski komisji, zarząd powiatu dokonał zmian w uzasadnieniu 

uchwały, stąd też poprosił radnych o zapoznanie się z jego treścią.     

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji  

oraz radni pragną zabrać głos?

W związku  z  brakiem  chętnych,  przewodniczący  rady  poprosił  o  przyjęcie  uchwały  

wraz ze zmianą, o której mówił starosta. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego. 

Przewodniczący  rady  powiedział,  że  skarga  na  działanie  Starosty  została  złożona  

przez Pana F. Wańka.   

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący  rady  powiedział,  że  skarga  na  działanie  Starosty  została  złożona  

przez Pana P. Pawlaka. 

Przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały w proponowanej wersji. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Ad18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem  

Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach  

Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący rady poprosił wicestarostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.

Wicestarosta  A.  Chroboczek  zaapelował,  aby  uczniowie  składali  wnioski  do  dnia 

31.10.2008 r. i skorzystali ze stypendium.  

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji  

oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Ad19.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi  Raciborskiej

 i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu.

Przewodniczący  rady  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego.

Starosta  przypomniał,  iż  do  zakończenia  odbudowy  Zamku  Piastowskiego  okres  

jest  długi,  gdyż  jest  to  około  2  lat,  ale  powinna  w  najbliższym czasie  zafunkcjonować  taka 

instytucja, która będzie zarządzać zamkiem. Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały jako 

materiał do dyskusji na komisjach. W trakcie prac na komisjach dopracowano ostateczny kształt 

projektu uchwały, stąd też projekt uchwały znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji rady.  

Będzie  to  jednostka  budżetowa  z  uwagi  na  to,  iż  jest  to  bezpieczna  forma  organizacyjna  

dla powiatu,  np.  budżet  jednostki  jest w budżecie powiatu po stronie dochodów i  wydatków. 

Starostwo  powiatowe  będzie  miało  pełną  kontrolę  nad  działalnością  tej  instytucji.  Obecnie 
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Zamek Piastowski jest nieruchomością Skarbu Państwa, którą zarządza w imieniu Skarbu Państwa 

starosta.  W  celu  wystąpienia  o  komunalizację  zamku,  konieczne  jest  podanie  

we wniosku,  jaka  ma to być  forma organizacyjna i  czy jest  to  zgodne z  zadaniami  powiatu. 

Dokładnie jest określone, co będzie robione, kto będzie zarządzał nieruchomością – jednostka 

budżetowa  powiatu.  Zaapelował  do  radnych  o  przegłosowanie  uchwały,  co  pozwoli  

na  rozpoczęcie  prac.  Jak  wynika  z  projektu  uchwały,  jednostka  budżetowa  rozpoczęłaby 

działalność z dniem 01.03.2009 r.    

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  przewodniczący  komisji  w  imieniu  swoich  komisji 

pragną zabrać głos?

Zgłosili  się:  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  

oraz Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy z  Zagranicą  

L. Malcharczyk.

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przypomniał, iż na posiedzeniu 

Komisji  Budżetu  i  Finansów  w  dniu  27.10.br.  projekt  uchwały  był  wnikliwie  analizowany  

i pojawiło się wiele wątpliwości. Komisja zgodziła się, iż w uwarunkowaniach, które przedstawił 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  jednostka  ta  być  może  jest  najbardziej  optymalną  formą 

organizacyjną  funkcjonowania.  Komisja  uznała,  iż  dyskusja  co  do  wielkości  zatrudnienia  

w tej jednostce, jej budżetu, będzie możliwa w momencie przygotowywania budżetu. Komisja 

Budżetu  i  Finansów  złożyła  wniosek,  aby  opóźnić  rozpoczęcie  funkcjonowania  jednostki  

z  01.01.2009  r.  na  01.03.2009  r.  Jest  to  zgodne  z  zapisami,  które  widnieją  we  wniosku  

o pozyskanie środków europejskich. Uważał, iż jest to optymalne rozwiązanie i zarząd powiatu 

w  dniu  dzisiejszym  przedstawił  projekt  uchwały  z  poprawką,  uwzględniającą  zmianę  daty. 

Komisja Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym przyjęła jednogłośnie taką formułę projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

L.  Malcharczyk  stwierdził,  iż  krok,  który  został  podjęty  w  kierunku  powołania  agencji,

jest  bardzo  słusznym krokiem.  Promocja  Powiatu  Raciborskiego  w obszarze  kultury,  Referat 

Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej tut. Starostwa bardzo dobrze wykonuje, gdyż  

jest  realizowanych  wiele  programów,  ale  konieczne  są  dalsze  kroki  zmierzające  w  kierunku 

wspierania przedsiębiorczości.  Przypomniał,  iż  podobna struktura  Agencji  istnieje w Powiecie 

Märkischer,  która  zajmuje  się  wspieraniem przedsiębiorczości  w takim zakresie  działania,  jaki 

przewiduje powiat.  Gdyby powiat  byłby koordynatorem działań na szczeblu wszystkich gmin 

stanowiących Powiat Raciborski, promocja przyniosłaby znaczne efekty. Uważał,  iż powołanie 

Agencji jest jak najbardziej celowe. 
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Przewodniczący rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, Przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

Ad20.  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń  majątkowych  

za 2007 r. złożonych przez radnych. 

Przewodniczący rady odczytał informację nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r. 

złożonych przez radnych. W/w informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Poinformował  także  o  wpłynięciu  w  dniu  20.10.2008  r.  pisma  ze  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  z  Katowic  odnośnie  złożonych  oświadczeń  majątkowych  

przez Przewodniczącego Rady i Starosty. Powyższe pismo stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  

A21.  Informacja  Starosty  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2007r.  złożonych  

przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek  

podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Starosta odczytał informację nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r. złożonych 

przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu, stanowiącą załącznik nr 25  

do niniejszego protokołu. 

Ad22. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie 

porządku obrad.  Zgłosili  się  radni:  H.  Panek,  K.  Ciszek,  A.  Plura  i  N.  Mika.  Lista  radnych, 

zgłaszających interpelacje, została zamknięta. 

Radny H. Panek stwierdził, iż ocena remontów dróg w powiecie jest dobrze oceniana, 

ponieważ rozwiązania komunikacyjne w przyszłości poprawią organizację i sprawy poruszania się 

po Raciborzu, co w chwili obecnej jest dużym utrudnieniem. Dużo osób, które zgłaszają się  

do Biura ARiMR w Raciborzu uważają, że wraz ze zmianą i reorganizacją ruchu spowodowaną 

remontami, należało usprawnić sprawę koniecznych objazdów. W rejonie drogi krajowej 45, która 
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obecnie nowym szlakiem przez ul. Cegielnianą zmierza w kierunku ul. Starowiejskiej, znajduje się 

znak stop na drodze krajowej. Radny zauważył,  iż na ul.  Cegielnianej tworzy się  długi  korek, 

natomiast  na  ul.  Starowiejskiej  korek  sięga  do  Zakładów  Cukierniczych  „Mieszko”.  

Jest to spowodowane brakiem płynności ruchu na drodze 45. Znak stop powoduje spowolnienie 

płynności ruchu. Mieszkańcy obawiają się, że jeżeli będą gorsze warunki pogodowe, to korki będą 

dłuższe.  W  związku  tym  wydaje  się  konieczne  spowodowanie  zmiany  organizacji  ruchu  

w  obrębie  skrzyżowania.  Radny  złożył  wniosek  o  spowodowanie  zmiany  oznakowania 

zastępczego  szlaku  drogi  krajowej  nr  45  tak,  by  ulica  Cegielniana  i  Starowiejska  w  obrębie 

skrzyżowania z ul. Głubczycką były drogami z pierwszeństwem przejazdu. 

W dalszej kolejności zgłosił się radny K. Ciszek. Przypomniał, iż niedawno rozmawiano 

nt.  profilaktyki  wad  postawy  i  ciała.  Jednogłośnie  podjęto  kroki  zmierzające  

do  przeciwdziałania  w/w  zjawisku.  Radny  podniósł  problem  niedosłuchu  wśród  dzieci  

i młodzieży w szkołach. Prowadzone były badania przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  

we  wszystkich  województwach  (16  województwach  Polski).  Badaniu  poddano  dzieci  szkół 

podstawowych i średnich. Okazało się, że jest znaczna liczba uszkodzeń słuchu, która występuje 

wśród  młodzieży  szkolnej  m.in.  w  województwie  śląskim.  Okazało  się,  że  co  trzeci  Polak  

ma problemy ze słuchem i co szóste dziecko w wieku szkolnym ma zaburzenia słuchu. Ponad 

20 % dzieci z klas szóstych ma zaburzenia słuchu obwodowe i centralne, prawie 30 % dzieci  

ma  szumy  uszne  okresowe  lub  stałe,  a  jedynie  3,5  % rodziców lub  opiekunów zauważyło  

w/w zaburzenie o swoich dzieci. Poprosił Zarząd Powiatu Raciborskiego o zainteresowanie się 

problemem  niedosłuchu  wśród  dzieci  i  młodzieży  w  szkołach  powiatowych  i  gminnych.  

Jedną z propozycji byłoby np. rozpatrzenie możliwości wyciszenia korytarzy szkolnych. Szkoły  

są  remontowane  i  warto  byłoby  przyjrzeć  się  jakimi  materiałami  są  wykładane  elewacje 

wewnętrzne budynku.  Obecnie w tani  sposób można pozyskać materiały,  które tłumią  hałas, 

dlatego  też  można  sporządzić  wykaz  takich  materiałów  lub  sporządzić  wykaz  materiałów 

szkodliwych.  Radny zapytał również, jak wygląda sprawa z badaniami mammograficznymi, gdyż 

z  takim  pytaniem  zwróciła  się  do  niego  pewna  kobieta.  Dowiedziała  się,  iż  limit  został 

wyczerpany. Po sprawdzeniu okazało się, że limit wyczerpał się 19.09.2008 r., wszystkie talony 

w liczbie 370 zostały wydane, ale osoby te nie zostały jeszcze przebadane, dlatego też  Szpital 

Rejonowy  w  Raciborzu   zwrócił  się  z  prośbą  do  tych  osób  o  zgłoszenie  się  na  badanie  

do 13.12.br. W związku z powyższym radny zapytał, czy zostały rozpoznane faktyczne potrzeby, 

co do ilości wykonanych badań mammograficznych, ile do tej pory wykonano badań w ramach 

programu, a jeżeli nie wszystkie badania zostaną przeprowadzone, to czy powiat poniesie koszty 

za 370 talonów, czy też koszty te zostaną pomniejszone. 
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Następnie  radny  zapytał,  jakie  są  ustalenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  odpowiedzi  

na złożoną interpelację z dnia 29.01.2008 r. w sprawie nieodpłatnego korzystania z lodowiska 

miejskiego  przez  młodzież  szkolną  w ramach zajęć  szkolnych?  Ostatnie  pytanie  podniesione 

przez radnego dotyczyło udrożnienia zjazdu z ronda w kierunku ul. Podwala i ul Odrzańskiej.   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adrian Plura zabrał głos w sprawie 

remontu drogi DW 919, która jest drogą dojazdową do autostrady i Aglomeracji Górnośląskiej. 

Na  dzień  dzisiejszy  sposób  prowadzenia  remontu  drogi  przez  firmę  pozostawia  wiele  

do życzenia. Przypomniał, iż w sierpniu został zdarty asfalt, zbliża się 1 listopada, a inwestycja 

nie jest zakończona. Niedawno radni uczestniczyli w spotkaniu w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie 

Powiat  Raciborski  prezentował  się  dobrze  na  tle  Powiatu  Kędzierzyńskiego,  w  zakresie 

zdobywania środków pozabudżetowych. Poprosił, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wystąpił  

z pismem do odpowiednich służb, w kwestii sposobu prowadzenia przez firmę remontu drogi 

DW 919.

Radny  J.  Matyja  zapytał,  czy  jest  to  remont  czy  wymiana  nawierzchni,  gdyż  

z  wypowiedzi  przedmówcy  wynika,  iż  została  zerwana  górna  warstwa  asfaltu  i  do  tej  pory  

nie położona? 

Wiceprzewodniczący rady A. Plura stwierdził, iż jest to remont, podkreślił jedynie, że  

w sierpniu (zdarto asfalt i drogę pozostawiono w tym stanie). Pretensje dotyczą tylko sposobu 

prowadzenia remontu drogi.

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący Rady Powiatu  Raciborskiego  – N.  Mika,  który 

zauważył,  że w dniu dzisiejszym podjęto uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Jak jednak stwierdził, Zamek Piastowski nie jest własnością powiatu, ale Skarbu 

Państwa.  Stąd  wyraził  obawę,  czy  aby  Powiat  Raciborski,  wspierając  odbudowę  Zamku 

Piastowskiego,  nie  będzie  aby  inwestował  w obiekt,  który  do  niego  nie  należy.  W związku  

z powyższym zapytał, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął jakiekolwiek działania w sprawie 

przejęcia Zamku Piastowskiego z rąk Skarbu Państwa (jeżeli działania takie zostały podjęte, to  

na jakim są one etapie, a jeżeli nie zostały podjęte, to dlaczego tak się stało)?

Ad23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Starosta odniósł się do następujących interpelacji: 

 wniosku H. Panka odnośnie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.  Głubczycka –  

ul. Starowiejska – ul. Cegielniana – stwierdził, że jeżeli planuje się zmianę organizacji ruchu, 
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to jest to uzgadniane z wszystkimi osobami, do których drogi należą. Powiedział, że pismo 

można byłoby wystosować, ale nie można w nim narzucić rozwiązania. Zasugerował zwrócić 

uwagę na problem z płynnością poruszania się drogą Starowiejską – Cegielnianą i poprosić 

o jego rozwiązanie, a nie narzucać rozwiązania. 

Radny H. Panek powiedział, że intencją rolników i mieszkańców odwiedzających Biuro 

ARIMR w Raciborzu było to,  żeby w okresie zimowym była płynność.  Jeśli  oczekiwania 

mieszkańców są błędne, to decydenci powinni wskazać, iż rozwiązania są błędne i podać inne 

rozwiązania.

Starosta  zgodził  się  z  wypowiedzią  przedmówcy,  ale  rozwiązanie  pozostawiłby 

fachowcom. Inwestorem zadania, które spowodował objazd jest miasto Racibórz.   

 interpelacji radnego K. Ciszka: 

- dot. niedosłuchu dzieci i młodzieży Starosta zasugerował, aby fachowcy określili jak podjeść 

do w/w problemu, a w dalszej kolejności należałoby podjąć działania. Powiedział, że może 

są  opracowania,  czy  jest  Instytut  Laryngologii  czy  może  zwrócić  się  do  Konsultanta 

Wojewódzkiego Laryngologii,  aby wskazał  metodologię postępowania (np.  czy finansować 

remonty  na  korytarzach  w  celu  wyciszenia,  czy  prowadzić  akcję  wśród  młodzieży).  

Poprosił  o  pomoc w sformułowaniu pisma do Konsultanta  Wojewódzkiego Laryngologii 

oraz  na  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa czy na sesji  Rady podyskutować nt.  powyższego 

problemu. 

-  badania mammograficzne – Starosta zaproponował, aby ogłoszono przez media, że osoby, 

które do podanego dnia nie zgłoszą się na badania, w miejsce to zostaną przyjęte kolejne 

kobiety.  W  przyszłorocznym  budżecie  powiatu  pewna  kwota  zostanie  przeznaczona  

na w/w badania. Poprosił Dyrektora Szpitala o podanie w/w informacji w mediach. 

- lodowisko – starosta przypomniał, iż lodowisko jest własnością miasta Racibórz. Ponownie 

można zwrócić się do Prezydenta, aby rozważył możliwość np. bezpłatnego korzystania przez 

młodzież szkolną w ramach zorganizowanych zajęć lekcyjnych. 

- rondo ul.  Podwale – Starosta powiedział, iż zakończenie inwestycji  miało być z końcem 

listopada,  wykonawca  skończył  prace  miesiąc  wcześniej.  W  tym  tygodniu  wykonawca 

powinien  otworzyć  ruch  pomimo  tego,  iż  nie  będzie  kompletnych  oznakowań  i  ruch 

powinien  iść  rondem.  Drugie  rondo  w  Raciborzu  powinno  być  wykonane  do  końca 

bieżącego roku.
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- droga 919 – Starosta powiedział, że starostwo dotarło do właściciela spółki. Firma prace 

rozpoczęła bardzo szybko, ale są już one po terminie zakończenia. Po przetargu koszt robót 

wyniósł  4 mln 600 tys zł, jest przeznaczone 6 mln zł. Głównym powodem opóźnień jest to, 

że Zarząd Dróg Wojewódzkich, który sprawuje bezpośredni nadzór nad robotami, pracował 

bardzo długo nad recepturą  asfaltu.  Inspektor  z Katowic jest  głównym odbiorcą robót.  

Prace na drodze już są po terminach i kary z tego tytułu będą. Można wystąpić z pismem, 

prosząc  o  podanie  przyczyny  sposobu  prowadzenia  remontu  drogi  919.  Odpowiedź  

na w/w pismo zostanie przekazana radnym. Jeśli asfalt zostanie położony nieprawidłowo, to 

go zerwą i na własny koszt położą nowy, identyczna sytuacja miała miejsce na ul. Łąkowej 

w  Raciborzu.  Powiat  planuje,  aby  firma  sfrezowała  jezdnię  do  torów  w  Szymocicach  

i położyła asfalt w ramach środków, które zostały po przetargu.       

-  Zamek Piastowski – Starosta  poinformował radnych, iż do tej  pory nie zostały  podjęte 

żadne działania zmierzające do skomunalizowania nieruchomości, jedynie rozmawiał z panią 

wicedyrektor Martynowicz, która uznała, iż argumenty są mocne i można występować. Powiat 

zamierza przygotować wniosek o komunalizację, a uchwała podjęta w dniu dzisiejszym jest 

jednym  z  ważniejszych  argumentów,  który  pomoże  w  podjęciu  decyzji  

przez Wojewodę. 

Przewodniczący rady zapytał, kiedy konkretnie wniosek zostanie przygotowany? 

Starosta odpowiedział, że wniosek zostanie skonstruowany w 2008 r. 

Przewodniczący  rady  przyjął  wyjaśnienie  Starosty,  odnośnie  złożenia  wniosku  do 

końca 2008 r., jednak – jak zauważył - wniosek jest składany zbyt późno. 

Starosta nie zgodził się, że wniosek zostanie złożony zbyt późno. Do tej pory Skarb 

Państwa  przekazał  dwa  razy  środki  pieniężne  na  zamek  np.  przekazanie  środków  

na palowanie. 

Przewodniczący  rady  nie  zgodził  się  z  wypowiedzią  Starosty.  Przyznał  jednak,  iż 

dobrze się stało że na skutek jego interpelacji wniosek taki zostanie złożony do końca 2008 r.

Starosta  wyjaśnił,  iż  Starosta  z  mocy  prawa  jest  zarządcą  nieruchomości  Skarbu 

Państwa na terenie powiatu i decyduje co tam może być, komu wydzierżawi, użyczy, ale w 

przypadku sprzedaży konieczna jest zgoda Wojewody. Nie było zagrożenia, że inna osoba 

weszłaby  

w posiadanie Zamku, a powiat nie miałby wpływu. 

Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty, Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego  stwierdził,  iż  osobiście  będzie  strażnikiem  podjętych  na  dzisiejszej  sesji  

przez Starostę zobowiązań. 
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Ad24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

M. Kurpisa o zabranie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków M.  Kurpis  odczytał  wniosek  radnego  

H. Panka o spowodowanie zmiany oznakowania zastępczego szlaku drogi krajowej nr 45 tak,  

by  ulica  Cegielniana  i  Starowiejska  w obrębie  skrzyżowania  z  ul.  Głubczycką  były  drogami  

z pierwszeństwem przejazdu. 

Radny H.  Panek zmodyfikował  treść wniosku w następujący  sposób:  „Wnioskuje  się  

o  spowodowanie  upłynnienia  ruchu  pojazdów w obrębie  zastępczego szlaku  drogi  krajowej  

nr  45  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Głubczycką  np.  poprzez  wprowadzenie  sygnalizacji  świetlnej  

lub zmianę oznakowania zastępczego tak, by droga krajowa była z pierwszeństwem przejazdu”.

Starosta zasugerował, by wystąpić z pismem o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu  

ul.  Głubczycka  –  ul.  Starowiejska  –  ul.  Cegielniana,  aby  poprawić  płynność  ruchu  

na kierunku ul. Starowiejska - ul. Cegielniana.  

Radny H. Panek zgodził się z propozycją Starosty, jednak oczekiwał na efekty działania.

Starosta  powiedział,  że  pismo  zostanie  wystosowane  do  Zarządu  Dróg  Krajowych

i Prezydenta Miasta 

Radny H. Panek postanowił pozostawić swój zmodyfikowany wcześniejszy wniosek. 

Starosta  sformułował  wniosek  w  następującym  brzmieniu:  ”Wystąpić  o  taką  zmianę 

organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  ul.  Głubczycka  –  ul.  Starowiejska  –  ul.  Cegielniana,  aby 

spowodować lepszą płynność ruchu na kierunku ul. Starowiejska - ul. Cegielniana”.

Radny H. Panek przyjął odczytany przez Starostę wniosek. 

Przewodniczący  rady  poprosił  o  przegłosowanie  wniosku.  Wniosek  został  przyjęty 

jednogłośnie: 19 głosami za, 2 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.    

Ad25.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych pragnie zabrać glos? 
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Zgłosił  się  radny  P.  Olender.  Nawiązał  do  wypowiedzi  Starosty  odnośnie  wizyty  

Pani A. Walentynowicz w Raciborzu. Stwierdził, iż decyzja Starosty była słuszna. Spotkanie miało 

mieć  charakter  lekcyjny,  a  Młodzieżowy  Dom  Kultury  jest  placówką  oświatową,  podległą 

Starostwu  Powiatowemu,  jednak  działalność  Pani  A.  Walentynowicz  wpisuje  się  w  pewną 

działalność  polityczną  i  byłoby  niedoborze,  gdyby  tego  typu  działalność  odbywała  się  

w placówkach Starostwa. Z drugiej strony zauważył jednak, że Pani A. Walentynowicz jest osobą, 

której należy się jej szacunek, z powodu jej wcześniejszej działalności, która wpisała się na kartach 

polskiej  historii.  Spotkanie  z  Panią  A.  Walentynowicz  odbyło  się  (choć  w innym terminie),  

a na spotkanie przyszły osoby, które chciały uczestniczyć.   

Przewodniczący rady odczytał podziękowanie Burmistrza Blachowni w sprawie uzyskania 

od Powiatu Raciborskiego pomocy w wyniku przejścia trąby powietrznej  w sierpniu 2008 r.  

W/w podziękowanie  stanowi  załącznik  nr  26  do niniejszego protokołu.  Pismo adresowane  

jest na ręce Starosty Raciborskiego a powinno zostać zaadresowane do Rady Powiatu, gdyż Rada 

Powiatu  przyjęła  uchwałę.  Przypomniał,  iż  pieniędzmi  dzieli  Rada  Powiatu,  a  nie  Starosta. 

Ponadto poinformował, iż w dniu 12.11.2008 r. o godz. 17:00 w gmachu Muzeum w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 1 odbędzie się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 10 – lecia utworzenia 

powiatów.  Szczegółowy  porządek  uroczystej  sesji  zostanie  przekazany  radnym  w  wersji 

elektronicznej.  Przekazał  radnym,  iż  kolejna  sesja  Rady  odbędzie  się  dnia  25.11.2008  r.  

 godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Tematem sesji będzie: 

1. Bezpieczeństwo  mieszkańców  Powiatu  Raciborskiego.  Sprawozdania  z  realizacji  służb  

i straży.

2. Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych i przygotowania do Akcji ZIMA. 

Przewodniczący rady poinformował również,  iż  na złożone interpelacje  zostały  udzielone 

odpowiedzi w formie pisemnej, które wpłynęły do zainteresowanych osób jak również do Biura 

Rady. 

Starosta  przekazał,  że  zaproszenia  na  uroczystą  sesję  Rady  zostaną  wystosowane  

do radnych z I, II i III kadencji, wójtów, burmistrzów i prezydenta gmin Powiatu Raciborskiego, 

Przewodniczących  Rad  Gmin,  kierowników,  dyrektorów  podległych  placówek  jak  również  

i kierowników tut. Starostwa  Cześć oficjalna będzie trwała 1 godz. – 1 godz.20 min. Uroczystość 

uświetni koncert  Olgi  Prochazkovej,  solistki  Opery Teatru Śląskiego w Opawie.  Po koncercie 

zaplanowano kolację w Restauracji  Braxton.  Zaprosił  również wszystkich radnych na imprezę 

organizowaną  przez  Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Raciborskie,  która  odbędzie  się  dnia 

11.11.2008  r.  w  Domu  Kultury  „Strzecha”.  Również  w  dniu  11.11.br.  o  godz.  19:30  
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w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu odbędzie się ciekawa impreza, na którą serdecznie 

zaprosił. 

Przewodniczący rady zamknął obrady XXIV sesji Rady. 

Ad26. Zakończenie sesji. 

Sesja zakończyła się o godz. 17:05. 

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Jolanta Długosz        Norbert Mika
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)

1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości.

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

28 października 2008 r.  

4. Pismo Nr OR. 0714 -24/08 z dnia 23.10.2008 r.

5. Pismo Nr OR. 0714 -25/08 z dnia 28.10.2008 r.

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

(01.10.2008 - 16.10.2008).

7. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  za  okres  -  

(17.10.2008 – 28.10.2008). 

8. Uchwała Nr XXIV/236/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia 

mienia  ruchomego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

9. Podziękowanie  otrzymane  od  Rybnickiego  Sztabu  Ratownictwa  w  sprawie  przekazania 

ambulansu marki Mercedes – Benz 614D.  

10. Materiał dotyczący analizy stanu rolnictwa i środowiska w Powiecie Raciborskim.

11. Uchwała Nr XXIV/237/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w sprawie  przyjęcia  „Programu Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  

2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

12. Uchwała Nr XXIV/238/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

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

13. Uchwała Nr XXIV/239/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. wraz z późniejszymi 

zmianami.  

14. Uchwała Nr XXIV/240/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
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dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na  likwidacji  Pracowni  Mammograficznej  w  Zakładzie  Diagnostyki  Obrazowej  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.

15. Uchwała Nr XXIV/241/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

 w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  zakwaterowanie  w  internacie  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

16. Uchwała Nr XXIV/242/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

17. Uchwała Nr XXIV/243/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.

18. Uchwała Nr XXIV/244/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w  sprawie  poparcia  stanowiska  Rady  Powiatu  Mieleckiego  dotyczącego  stanowczego 

sprzeciwu wobec postulowanych zmian ustawy o samorządzie powiatowym zmierzających  

do przekazania praw powiatów miastom prezydenckim.

19. Uchwała Nr XXIV/245/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

20. Uchwała Nr XXIV/246/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

21. Uchwała Nr XXIV/247/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu  

na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

22. Uchwała Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r.  

 w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  Agencja  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  

i  Wspierania  Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  i  zatwierdzenia  

jej statutu.

23. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń 

majątkowych za 2007 r. złożonych przez radnych. 

24. Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Katowic z dnia 20.10.2008 r. odnośnie złożonych 

oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady i Starosty.  
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25. Informacja  Starosty  nt.  analizy  oświadczeń  majątkowych  za  2007  r.  złożonych  

przez  kierowników  komórek  organizacyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

26. Podziękowanie  Burmistrza  Blachowni  w  sprawie  uzyskania  od  Powiatu  Raciborskiego 

pomocy w wyniku przejścia trąby powietrznej w sierpniu 2008 r. 

26


