
PROTOKÓŁ  NR  XXV/08

z  XXV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  25 listopada 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXV/249/2008 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu  raciborskiego  oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania 

przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na lata 

2009-2010.

2. XXV/250/2008  -  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 

pożytku publicznego na rok 2009.

3. XXV/251/2008  -  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w roku 2009.

4. XXV/252/2008  –  w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na 

2008r.

5. XXV/253/2008  –  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Inwestycja  

w  przyszłość.  Dodatkowe  kwalifikacje  i  umiejętności  uczniów  szkół  zawodowych 

Powiatu  Raciborskiego  szansą  sukcesu  na  rynku  pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX  

„Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działania  9.2  „Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. XXV/254/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Wańka na działalność 

Starosty Raciborskiego.   

7. XXV/255/2008  -  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Pawła  Pawlaka  na  działalność 

Starosty Raciborskiego.   

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał 

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych i przygotowania do Akcji Zima.

7. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Sprawozdania z realizacji  służb  

i straży. 

- Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

- Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, 

- Prokuratura Rejonowa w Raciborzu, 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu,                       

- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu, 

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, 

      - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu  raciborskiego  oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania 

przestępczości  oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na lata 

2009-2010.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 

pożytku publicznego na rok 2009. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w roku 2009. 

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

na 2008r.

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

16. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXV sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  zwołanej  na  dzień  25  listopada  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.

Następnie  przywitał  zaproszonych  gości,  zgodnie  z  listą  obecności,  stanowiącą 

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  25  listopada  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady poinformował,  iż  protokół  z  XXIV sesji  był  do  wglądu  w 

Biurze Rady jak również został przesłany radnym drogą elektroniczną. Zapytał,  czy radni 

wnoszą uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie treści protokołu.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  odczytał  pisma  Starosty  Raciborskiego,  które  wpłynęły  

na jego ręce: 

 Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -29/08 z dnia 19.11.2008 r. (załącznik nr 4).

 Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -30/08 z dnia 25.11.2008 r. (załącznik nr 5).

 Pismo  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  BR.  0714-40/08  z  dnia  18.11.2008  r. 

(załącznik nr 6).
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W związku z otrzymani pismami zaproponował następującą zmianę porządku obrad:

 Pkt 12 – Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja 

w  przyszłość.  Dodatkowe  kwalifikacje  i  umiejętności  uczniów  szkół  zawodowych 

Powiatu  Raciborskiego  szansą  sukcesu  na  rynku  pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX  

„Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działania  9.2  „Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 Pkt  13  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Franciszka  Wańka  

na działalność Starosty Raciborskiego,

 Pkt  14  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Pawła  Pawlaka  

na działalność Starosty Raciborskiego.     

Przewodniczący  Rady zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem porządku  obrad  

w proponowanej wersji? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący  Rady zaproponował,  aby do  Komisji  Uchwał  i  Wniosków zostali 

powołani  następujący radni:  K.  Mandrysz,  M.  Kurpis  i  P.  Olender.  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, a następnie oddał 

głos Staroście Raciborskiemu A. Hajdukowi.  Ten ostatni przypomniał, iż 15 października br. 

na  Zamku Królewskim  w Warszawie  odbyła  się  Gala  Konkursu  Nauczyciel  Roku  2008. 

Organizatorami  konkursu  byli  Ministerstwo Edukacji  Narodowej  i  Tygodnik  Społeczno – 

Oświatowy  „Głos  Nauczycielski”. Wśród  najlepszych  nauczycieli  w  Polsce  znalazł  się 

nauczyciel ZSOMS - Marcin Cyran, opiekun grupy uczniów tejże szkoły,  którzy nakręcili 

film  o  dużych  walorach  wychowawczych  pt.  „Eine  Kleine  Masakra".  W  związku  

z  powyższym  postanowiono  nagrodzić  wspomnianego  nauczyciela.  Następnie  Starosta 

wspólnie z Przewodniczącym rady wręczył Panu M. Cyranowi nagrodę rzeczową w postaci 

komputera. 
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Po odebraniu nagrody głos zabrał dyrektor ZSOMS A. Tylka, który stwierdził, że  

poprzez  swoją  działalność  na  polu  wychowawczym Pan  M.  Cyran  połączył  dwa  światy: 

nauczycieli  i  uczniów. Podziękował też Staroście za udział w w/w uroczystości  i  wręczył 

pamiątkowe zdjęcie. 

Głos zabrał również Pan M. Cyran, który złożył Staroście podziękowania. Stwierdził, 

iż otrzymany sprzęt zostanie wykorzystany do pracy z uczniami.  

 Na końcu przemówił także Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika, 

który powiedział, że osobiście miał możliwość zobaczenia filmu pt.: „Eine Kleine Masakra". 

Film kręcony był przez uczniów,  niemniej  zawiera ponadczasowe przesłanie,  gdy chodzi  

o walory wychowawcze. Jak dodał, wielu uczniów szkół gimnazjalnych oglądało ten film  

z wielkim zainteresowaniem. 

W celu uaktualnienia porządku obrad, Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową 

przerwę.   

Po  przerwie  Przewodniczący Rady wznowił  obrady sesji  i  przystąpił  do  realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.  

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 przekazał, iż informację Starosty o pracach zarządu powiatu między sesjami 

za okres (29.10.2008 – 13.11.2008) radni otrzymali w materiałach na sesję. W/w informacja 

stanowi  załącznik  nr  7.  Starosta  odniósł  się  wyłącznie  do  okresu  od  14.11.2008  

do 25.11.2008. W/w uzupełnienie informacji starosty stanowi załącznik nr 8. 

Odnośnie interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez wiceprzewodniczącego rady 

A. Plury, gdy chodzi o sposób prowadzenia przez firmę remontu drogi DW 919, wystąpiono 

w tej  sprawie  do Prezesa Firmy DROGBUD o informację  na temat  powodów opóźnień  

w realizacji  prac jak również przyjętej  organizacji,  z której  wynikają takie duże przerwy  

w  pracach.  Otrzymano  odpowiedź  ze  Śląskiego  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowych 

„DROGBUD” Sp. z.o.o. W chwili obecnej będą trwały procedury odbiorowe drogi; są różne 

zastrzeżenia użytkowników drogi co do śliskości.  

Starosta poinformował, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków Rady Powiatu 

Raciborskiego znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos w w/w punkcie 

porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił się chęci zabrania głosu. 

Ad6. Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych i przygotowania do Akcji Zima.

Przewodniczący Rady przekazał, że radni otrzymali materiał w wersji elektronicznej. 

Poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  wniósł  autopoprawkę  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  która  dotyczyła 

uzupełnienia planowanych prac na drogach powiatowych w następnych latach. W/w kwestia 

została zgłoszona na Komisji Budżetu i Finansów. Na stronie 6 materiału znajduje się plan 

remontów na kolejne lata.  Zarząd Dróg Powiatowych uzupełni informację o dwie kolejne 

drogi: 

Poz.  12  –  Remont  nawierzchni  ul.  Wiejskiej  w  Babicach  –  DP 3546   (700  m  drogi  

przy partycypacji gminy), 

Poz. 13 – Remont drogi powiatowej 3517 ul. Dworcowa w Tworkowie (700 m drogi).     

Przewodniczący Rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się. 

Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?

Zgłosił  się  radny  J.  Strachota.  Przypomniał,  iż  przy  przyjmowaniu  planu 

inwestycyjnego na rok 2008 zgłaszał  potrzebę uwzględnienia  drogi  3530 – droga między 

Bojanowem i  Borucinem.  Zarząd  uznał,  iż  droga  ta  nie  wymaga  koniecznego  remontu.  

Radny zaobserwował, iż na drodze prowadzone są doraźne remonty nie tylko w ocenie dziur 

ale na dłuższych odcinkach utwardzanie pobocza szerokości 1 m. W związku z powyższym 

zapytał,  dlaczego  droga  nie  została  uwzględniona  na  rok  2009  i  czy  jest  możliwe 

wprowadzenie jej do planu?

Radny  przypomniał,  iż  w  roku  2008  zastosowano  technologię  3  –  krotne 

powierzchniowe utrwalenie, wykonywane na sumę 1 mln 433 tys 84 zł. Zapytał, dlaczego  

na rok 2009 nie planuje się remontów dróg powiatowych powyższą technologią?

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  o  ustosunkowanie  się  do  wypowiedzi 

przedmówcy.
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Starosta  stwierdził,  iż  nikt  nie  powiedział,  że  nie  będzie  technologii,  o  której 

wspomniał  radny.  Wyspecjalizowaną  firmą  do  dróg  jest  Powiatowy  Zarząd  Dróg,  który 

zatrudnia fachowców z uprawnieniami, przygotowuje plany na podstawie stanu technicznego 

drogi, jak również znaczenia drogi dla sieci dróg w Powiecie Raciborskim. W przyszłym roku 

zostało  wpisanych  wiele  dużych  zadań,  ze  względu  na  złożenie  wniosków  o  uzyskanie 

środków unijnych jak i z budżetu państwa. W chwili obecnej trudno ocenić, ile dróg zostanie 

wykonanych, gdyż oczekuje się na rozstrzygnięcie tych konkursów. Dokładny plan zostanie 

stworzony w miesiącu lutym. Przyjęto zasadę, iż konieczność wykonania remontu na danej 

drodze,  uwzględniane  jest  z  władzami gmin.  Wspólnie  z  przedstawicielami  gmin,  Zarząd 

decyduje,  którą  drogę  wykonać  i  gminy  partycypują  w  kosztach  remontów  tych  dróg.  

Jeśli PZD uzna, iż droga, o której wspomniał radny jest ważna, znajduje się w złym stanie 

oraz potwierdzi to również burmistrz Urzędu Miejskiego w Krzanowicach i  będzie chciał 

dofinansować drogę, to droga ta ma szansę znaleźć się w planie. Rok 2008 był wyjątkowym 

rokiem, nawet nie było możliwości sięgać po środki unijne, bo dopiero składano wnioski. 

Podziękował gminom, które prawie wszystkie odpowiedziały na apel i dofinansowały zgodnie 

z  podpisanym porozumieniem remonty dróg.  Powiat  nie  jest  w stanie  wykonywać takich 

nawierzchni, które wykonuje się na drogach wojewódzkich.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi?

W związku z brakiem uwag poprosił o przyjęcie materiału.

Materiał  pn.  „Omówienie  stanu  technicznego  dróg  powiatowych  i  przygotowania  

do  Akcji  Zima”  został  przyjęty  jednogłośnie.  W/w  materiał  stanowi  załącznik  nr  9  

do niniejszego protokołu.     

Ad7. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Sprawozdania z realizacji służb

 i straży. 

- Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

- Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, 

- Prokuratura Rejonowa w Raciborzu, 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu,                       

- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu, 
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- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu, 

      - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że po konsultacji z radnymi na dwóch Komisjach 

jak  i  Klubie  zaproponował,  aby  nie  omawiano  sprawozdań,  gdyż  zostały  one  przesłane 

radnym w wersji  elektronicznej,  ale  w razie  pytań  radnych  poprosi  zaproszonych  gości  

o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych. Następnie zapytał radnych, czy wnoszą uwagi 

do przygotowanego sprawozdania przez:

 Komendę Powiatową Policji w Raciborzu,

 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,

 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,

 Prokuratora Rejonowego w Raciborzu,

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu,

 Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu,

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu,

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Radni nie wnieśli uwag do w/w sprawozdań. 

Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie w całości materiałów nt. bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Materiały zostały przyjęte jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowią załącznik od nr 10 do nr 17 do niniejszego protokołu.   

Przewodniczący  Rady  podziękował  zaproszonym  gościom  za  przygotowanie 

materiałów. Zarządził 3 – minutową przerwę.

Po  przerwie  Przewodniczący Rady wznowił  obrady sesji  i  przystąpił  do  realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców  

powiatu raciborskiego oraz uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli porządku publicznego na lata 2009-2010.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta poprosił o oddanie głosu Panu K. Szydłowskiemu.

8



Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  K.  Szydłowski 

przypomniał,  iż  na  komisji  resortowej  temat  bezpieczeństwa  został  omówiony  bardzo 

wyczerpująco  przez  szefów  służb,  inspekcji  i  straży.  Wspólnie  ze  Starostą  sporządził 

informację  zbiorczą  nt.  realizacji  zadań  służb,  inspekcji  i  straży.  Przedstawiony  radnym 

projekt  uchwały porządkuje  dwie  sprawy: po pierwsze  -  służby i  straże są  zobowiązane  

do przekazania Staroście sprawozdania z realizacji swoich statutowych zadań oraz po drugie - 

program  zakreśla  główne  kierunki  działań  zarówno  administracji  publicznej  jak  również 

powiatowych służb inspekcji i straży na lata 2009-2010. Określono w tym programie trzy cele 

oraz prowadzące do ich realizacji przedsięwzięcia. Pierwszy wzrost poczucia bezpieczeństwa 

osobistego obywateli i mienia społeczności lokalnej. Drugi cel to podniesienie skuteczności 

działań w rozpoznawaniu i ujawnianiu przestępców. Trzeci cel to podniesienie skuteczności w 

reagowaniu na potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w powiecie raciborskim.

W czerwcu na wniosek Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

przeprowadzono  wspólnie  z  dyrektorami  szkół  anonimową  ankietę  wśród  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski. Tę ankietę 

powtórzono również we wrześniu. Ankieta wykazała, że problem przestępczości istnieje, ale 

nie  w dużej  skali.  Jednym z wniosków Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku  

było przeprowadzenie wspólnie z Prokuraturą oraz Komendą Powiatową Policji w Raciborzu 

spotkań  mających  na  celu  uzmysłowieniem uczniom,  jakie  sankcje  grożą  za  popełnianie 

określonych  wykroczeń  bądź  przestępstw.  Sporo  tych  wykroczeń  podlega  ustawie  

o postępowaniu w sprawach nieletnich i są określone środki wychowawcze. Celem ma być 

uzmysłowienie uczniom jakich kar muszą się spodziewać.

Następnie omówił główne cele znajdujące się w załączniku nr 2 do projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego 

oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony 

bezpieczeństwa obywateli porządku publicznego na lata 2009-2010, stanowiące załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady podziękował kierownikowi za przedstawienie informacji. 

Starosta przedstawił autopoprawkę Zarządu Powiatu,  która była wynikiem wniosku 

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

Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa,  a  dotyczyła  wpisania  w  materiale  (str.  4),  

w ppkt II, ust 2 po słowach w Gminie Rudnik następującego słowa: „i Kuźnia Raciborska”. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?
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W  związku  z  brakiem  jakichkolwiek  uwag,  Przewodniczący  Rady  przystąpił  

do  głosowania  projektu  uchwały  wraz  ze  zgłoszoną  autopoprawką  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego.

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.   

Ad9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego na rok 2009. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Wicestarostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.

W  imieniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  Wicestarosta  zgłosił  autopoprawkę 

dotyczącą wykreślenia z programu § 7 pkt 3.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

pragną zabrać głos?

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

Poinformował,  iż  Komisja  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  sugerowała  pozostawienie 

stawki godzinowej dla realizatorów zadań na tym samym poziomie, co była.  Zapytał,  czy 

stawka ulega zmianie czy też nie, gdyż nie wie, w jaki sposób ma głosować? Na Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w/w kwestia została 

wyjaśniona. 

Starosta przypomniał, iż w ubiegłym roku przymierzając się do stworzenia programu, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego stwierdził, iż stawki, które stosowane są przez organizacje, 

zatrudniając  fachowców były wysokie.  Postanowiono,  że  z  pieniędzy powiatu  nie  można 

więcej płacić jak 40 zł. Pojawiły się wnioski organizacji, aby w tym roku to zweryfikować. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaproponował kwotę 50 zł. Powodem wzrostu było m.in. to, iż 

2008 r. był rokiem, gdzie nastąpiły podwyżki, np. w Starostwie Powiatowym podniesiono  

20  %  fundusz  płac.  Powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przekazuje  środki 

finansowe  na  realizację  zadania.  Kolejną  istotną  rzeczą  jest  to,  iż  organizacje  muszą 

zatrudniać fachowców, którzy nie chcą za 40 zł świadczyć usług i wówczas organizacje mają 

problem.  W/w  rzecz  spowodowała,  iż  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przegłosował  i 

zaproponował kwotę 50 zł. Zarząd Powiatu Raciborskiego nie pokrywa w 100 % kosztów 
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realizacji zadania, ale pokrywa jedynie część środków. Zwrócił się z prośbą o przegłosowanie 

kwoty 50 zł.

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną jeszcze zabrać głos? 

Zgłosiła się Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka. 

Zaproponowała wykreślnie z programu kwoty 50 zł za godzinę, a pozostawienie wysokości 

stawki do ogłoszenia w konkursie. Stwierdziła, iż zadania są różne i finansowane są z różnych 

źródeł. 

Starosta zaproponował podniesienie stawki o 10 zł i pozostawienie jej przez jakiś czas. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  w  wersji 

otrzymanej na początku sesji (bez żadnych poprawek, za wyjątkiem autopoprawki Zarządu 

Powiatu Raciborskiego). 

Uchwała  została  przyjęta:  13  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i   9  głosami 

wstrzymującymi.  Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach  i  placówkach oświatowych,  dla  których organem prowadzącym

 jest Powiat Raciborski, w roku 2009. 

Przewodniczący Rady poprosił wicestarostę o zabranie głosu. 

Wicestarosta  stwierdził,  że  radnym  został  złożony  projekt  pewnych  ustaleń, 

dotyczących  wynagrodzeń  dla  nauczycieli.  Po  konsultacji  ze  Związkami  Zawodowymi,  

po   ponownym  rozpatrzeniu  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przedłożono  projekt 

regulaminu radnym, celem akceptacji.  Co roku zmiany do regulaminu były dokonywane  

i sięgały kwot około 100 tys zł.  W tym roku zmiany, które proponuje się, dotyczą kwoty 

około  180  tys  zł.  Zmiany  dotyczyły  m.in.  zwiększenia  kwoty  z  60  zl  na  80  zł  

za wychowawstwo i wzrost dotyczący dodatku motywacyjnego, spowodowany planowanymi 

przesunięciami  środków z  etatu  kalkulacyjnego  dla  nauczycieli,  dodatku motywacyjnego  

i  wyodrębnieniu  puli  odrębnej  dla  zastępców dyrektorów.  Znaczący wzrost  wystąpił  też  

w  pozycjach:  dodatek  za  trudne  i  uciążliwe  warunki  pracy,  który  spowodowany  był 

otwarciem nowej placówki MOW w Rudach. Łącznie przesz 3 lata skutki finansowe, jakie 

poniesie w części powiat to kwota około 370 tys zł. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?
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W związku  z  brakiem chętnych,  Przewodniczący  Rady poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Ad11.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r.

W  związku  z  otrzymaną  autopoprawką  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  powiedział,  że  jeżeli  jest  potrzeba,  to  skarbnik  powiatu  bardzo  dokładnie 

omówi projekt uchwały, ale na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zostało 

to wyjaśnione. Zapytał, czy wystarczy omówienie samych zmian?

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  o  omówienie  zmian  w  budżecie  w  kilku 

zdaniach, a jeśli będzie potrzeba, to o głos poproszony zostanie skarbnik powiatu. 

Starosta  przypomniał,  iż  w roku 2008 przyjęto  w budżecie  dochody ze  sprzedaży 

nieruchomości  (stary  szpital  –  kwota  8,5  mln  zł).  Z  budżetu  powiatu  zdejmowana  

jest sprzedaż, ze względu na jej niesprzedanie. Znaleziono również oszczędności w budżecie, 

które zostają  zdjęte  po stronie wydatków, jak również zdejmuje się  dochody,  które miały 

pochodzić ze starego szpitala. To jest główny powód zmian. 

Przewodniczący  Rady  przypomniał,  iż  poprawki  były  omawiane  przez  Starostę  

na  Komisji  Budżetu  i  Finansów.  Następnie  poprosił  radnego  R.  Winiarskiego  o  zabranie 

głosu, który się tego domagał. 

Radny R. Winiarski był niezadowolony, że na Komisji Budżetu i Finansów zostało  

to  wyjaśnione,  co  nie  miało  miejsca  na  innych  komisjach,  np.  Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  przedmówcę,  czy  jest  potrzeba,  aby  Starosta  

po raz kolejny wyjaśnił autopoprawkę?

Radny R. Winiarski stwierdził, iż nie domaga się wyjaśnień. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  przekazał,  że  

na wczorajszym posiedzeniu w/w komisji, projekt ten był szczegółowo analizowany i został 

pozytywnie przyjęty przez członków komisji. 
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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  przegłosowanie 

projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawkę.

Uchwała została  podjęta  jednogłośnie:  22 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  

nr 22 do niniejszego protokołu. 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja w przyszłość.  

Dodatkowe kwalifikacje  i  umiejętności  uczniów  szkół  zawodowych  Powiatu  Raciborskiego  szansą  

sukcesu na rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

Działania  9.2  „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego”  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego.

Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu. 

Wicestarosta wyjaśnił,  iż jest  to jeden z wielu projektów, realizowanych w ramach 

programu  Kapitał  Ludzki  i  realizowany  wspólnie  ze  szkołami.  Projekt  dotyczy  kwoty  

800 tys zł. i skierowany jest do 800 uczniów. Oprócz otrzymania dyplomu ukończenia szkoły 

zawodowej,  uczniowie  otrzymają  dodatkowy  certyfikat.  Program  skierowany  

jest  do  nauczycieli,  gdzie  kilkadziesiąt  z  nich  zostanie  przeszkolonych  w  ramach  tego 

programu. Cały wkład własny powiatu wyniesie 12 tys zł. 

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. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  złożył  gratulacje  Zarządowi  Powiatu  Raciborskiemu  

za  przystąpienie  do  w/w  programu.  Stwierdził,  iż  podnosi  to  atrakcyjność  placówek 

oświatowych  w  Powiecie  Raciborskim,  które  mogą  konkurować  ze  szkołami  z  innych 

powiatów  i  ściągać  młodzież  ponadgimnazjalną  do  szkół  raciborskich.  W  ten  sposób 

subwencja oświatowa wpływa bezpośrednio do budżetu powiatu. Szkoły przez to stają się 

lepiej  wyposażone,  mając  więcej  pieniędzy  i  uczniów,  zaś  oferta  edukacyjna  może  być 

szersza. 
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Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Franciszka  Wańka  

na działalność Starosty Raciborskiego.   

Przewodniczący Rady przekazał, iż projekt uchwały został przesłany radnym drogą 

elektroniczną. Zapytał, czy radni pragną zabrać głos w /w punkcie porządku obrad?

Starosta zapytał, czy ma się wyłączyć z głosowania?

Przewodniczący Rady odpowiedział, że statut nie precyzuje w/w kwestii, ale zawsze 

może wstrzymać się od głosowania.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.

Uchwała  została  przyjęta:  21  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Pawlaka na działalność  

Starosty Raciborskiego.   

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały został przesłany radnym drogą 

elektroniczną. Przystąpił do głosowania.

Uchwała  została  przyjęta:  21  głosami  za.  0  głosami  przeciw  i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady otworzył listę osób zgłaszających interpelacje i zapytania. 

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: J. Strachota, J. Matyja, K. Ciszek, J. Kusy, 

A.  Litewka  –  Kobyłka  i  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  N.  Mika.  

Po odczytaniu w/w osób zamknął listę mówców.

W pierwszej kolejności  zgłosił  się radny J.  Strachota.  Przypomniał,  iż w ubiegłym 

tygodniu  ustawiono  nowe  znaki  drogowe  na  drodze  916.  Okazało  się,  iż  wykonano  

dwa  identyczne  znaki:  jeden  ustawiono  w  Samborowicach  z  kierunkiem  na  wprost  

do Pietraszyna, w lewo na Krzanowice. Drugi identyczny znak ustawiono na skrzyżowaniu 

z  drogą  gminną  przy  CPN  w  Pietraszynie.  Radny  nie  widział  sensu,  aby  była  tablica 

kierunkowa  na  wprost  do  Pietraszyna,  gdzie  20  m  dalej  znajduje  się  znak  Pietraszyn,  

a nie  ma tablicy kierunkowej do Pietraszyna.  Sytuacja taka występuje zarówno od strony 

Sudic jak i Raciborza. Radny uważał, iż powinien być znak na wprost - Sudice, a na lewo - 
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Pietraszyn.  W  związku  z  powyższym  zwrócił  się  z  wnioskiem  do  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  o  interwencję  w  Zarządzie  Dróg  Wojewódzkich  w  sprawie  zmiany  

w/w oznakowania. Poprosił również o usunięcie z drogi 916 tablicy informacyjnej CPN, która 

od kilku lat jest już nieczynny i wprowadza w błąd podróżujących. 

Radny  J.  Matyja  przypomniał,  iż  na  ostatniej  sesji  zadał  pytanie  w  związku  

z  utrudnieniami  na  drodze  Armii  Krajowej  i  ul.  Bosackiej,  które  były  spowodowane 

remontem  mostu.  Starosta  obiecał,  że  utrudnienia  skończą  się  w  ciągu  miesiąca  

i  nie  opłaca  się  wprowadzać  zmian.  Podziękował  Staroście  za  dotrzymanie  słowa,  gdyż 

remont został zakończony. Pochwalił Powiatowy Zarząd Dróg za przeprowadzenie przetargu, 

gdyż w momencie gdy umowa jeszcze nie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim, 

firma przystępowała do prac i zadań. Poprosił o zamieszczenie większej informacji w prasie 

i w mediach, aby przystosować użytkowników dróg do tegoż oznakowania. Ucieszył się, iż 

na terenie Powiatu Raciborskiego są firmy, które wywiązują się z umów i aby tych umów 

było więcej przy wykorzystywaniu środków unijnych było więcej.   

Radny  K.  Ciszek  poprosił  o  wyjaśnienie  sytuacji  szpitala,  gdyż  usłyszał,  iż  

jest  ogłoszone  pogotowie  strajkowe  i  wszystkie  Związki  Zawodowe,  oprócz  lekarskiego, 

przygotowują się do strajku, nawet krążyły pisma do Starostwa Powiatowego o których radni 

nie wiedzieli.     

Radny J.  Kusy zapytał,  dlaczego  są  duże  kolejki  w  szpitalu.  Ambulatoria  zawsze 

twierdziły,  iż  głównym  powodem  jest  brak  pieniędzy,  a  w  chwili  obecnej  NFZ  dołożył 

pieniędzy  w  celu  zorganizowania  przyjęć  w  szpitalu?  Stwierdził,  iż  kolejki  powinny 

zmniejszyć  się,  a  jednym z  takich rozwiązań jest  wydłużenie  niektórych  godzin  przyjęć  

w poradniach.    

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka zapytała  

o losy wniosku złożonego na Komisji  Zdrowia,  Opieki Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa,  dotyczącego  współpracy 

pomiędzy PCPR a sądem? Z tego co dowiedziała się, to spotkanie nie doszło do skutku,  

a jest to zadanie dyrektora PCPR.          

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego złożył dwie interpelacje: 

 Powiedział, że na sesji w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w  sprawie przyjęcia 

Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  

dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  i  osobiście  głosował  

za przyjęciem w/w regulaminu. Ucieszył się – jak stwierdził – iż są podnoszone dodatki 

motywacyjne  i  za  wychowawstwo.  Wnioskował  jednak  o  znaczące  podniesienie 
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dodatków  motywacyjnych  i  dodatków  za  wychowawstwo  w  2009  r.,  gdyż  w  tymże 

właśnie roku wspomniany regulamin (stosownie do nowych przepisów prawa) ma być 

zatwierdzony  po  raz  ostatni.  Zlekceważenie  tej  informacji  może  spowodować,  że 

nauczyciele Powiatu Raciborskiego będą pokrzywdzeni, w porównaniu do nauczycieli  

z innych powiatów.   

 Przypomniał,  iż  w MEN aktualnie trwają  rozmowy nt.  nowej  podstawy programowej, 

która w istocie jest nową reformą edukacyjną, a zawarte w niej treści (zmiany w siatce 

godzin dla poszczególnych przedmiotów),  mogą doprowadzić do grupowych zwolnień 

nauczycieli. Zaapelował do Zarządu Powiatu Raciborskiego o przygotowanie na następną 

sesję Rady Powiatu Raciborskiego stosownego projektu uchwały do Ministra Edukacji 

Narodowej, który poruszyłby wspomniany problem, póki jeszcze nie jest jeszcze sprawa 

zamknięta. 

Radny P. Olender doprecyzował wypowiedź przedmówcy, iż zwolnienia nauczycieli  

mogą  mieć  miejsce  dopiero  za  3  lata.  Zasygnalizował,  iż  powyższa  sprawa  zostanie 

poruszona  na  kolejnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji. 

Zainteresowanych radnych zaprosił na komisję. 
 

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o ustosunkowanie się do interpelacji. 

Starosta odniósł się do następujących interpelacji zgłoszonych przez radnych: 

 J. Strachoty – droga 916 jest drogą wojewódzką. Zarząd Powiatu Raciborskiego wystąpi 

z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zmianę oznakowania.

 J. Matyję – Starosta był również pod wrażeniem, jak rodzima firma potrafi zorganizować 

prace; sama tego nie robiła, gdyż miała podwykonawców. Pod wrażeniem również byli 

inspektorzy z Katowic. 

 K. Ciszka i  J.  Kusego – Starosta  powiedział,  że do wypowiedzi  radnych odniesie się 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

 Wiceprzewodniczącej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  A.  Litewki  –  Kobyłki  –  Starosta 

powiedział, iż do wypowiedzi wiceprzewodniczącej rady odniesie się Wicestarosta. 

 Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego N. Miki – Starosta stwierdził, iż kwestię 

związaną z podniesieniem dodatków w nowym regulaminie (w 2009 r.) istotnie należy 

wziąć  pod uwagę.  Powinny w  nim jednak  zostać  zamieszczone  takie  ustalenia,  które 
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wytrzyma budżet Powiatu Raciborskiego, a jednocześnie będą wychodziły w kierunku 

oczekiwań  nauczycieli.  W/w  informacje  zostaną  przedstawione  przewodniczącemu  

w wersji pisemnej. 

Starosta  odniósł  się  również  do  drugiej  wypowiedzi  przewodniczącego  rady. 

Stwierdził,  iż  w szkołach  podległych  Powiatowi  Raciborskiemu nie  byłoby zwolnień, 

gdyż nauczyciele mają po 1,5 etatu. 

Przewodniczący  Rady  nie  zgodził  się  z  wypowiedzią  Starosty,  iż  w  szkołach 

podległych  powiatowi  nie  grozi  występowanie  w/w zjawiska.  Poprosił  o  konsultację  

z  Referatem Edukacji,  Kultury i  Sportu  tut.  Starostwa,  który dokładnie ustali,  jakiego 

rzędu  będzie  to  zjawisko  (zważywszy  na  niż  demograficzny  wśród  młodzieży 

ponadgimnazjalnej). 

Radny  P.  Olender  obawiał  się,  iż  MEN  nie  zdaje  sobie  spraw  z  konsekwencji 

wprowadzenia  zmian.  Radny  zaproponował  jednak  wstrzymać  się  z  podjęciem 

jakiejkolwiek decyzji w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż głos Rady Powiatu Raciborskiego w tej kwestii 

powinien był słyszalny również w Warszawie i nie może zakończyć się na etapie wniosku 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji do Zarządu Powiatu. 

Starosta  zapytał,  czy  projekt  uchwały  ma  zostać  przygotowany  w  kierunku 

negatywnych konsekwencji decyzji?

Przewodniczący  Rady  potwierdził.  Następnie  poprosił  wicestarostę  o  wyjaśnienie 

wątpliwości wiceprzewodniczącej rady. 

Wicestarosta stwierdził, iż współpraca, o której wspomniała wiceprzewodnicząca rady 

istnieje. Osobiście ma kontakt z Panią Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu. Owocem 

takich kontaktów jest kolejne spotkanie z rodzinami zastępczymi w kwestii umieszczeń 

dzieci  w  rodzinach  zastępczych.  Wspomniane  spotkanie  odbędzie  się  dnia  02.12.br.  

Na spotkanie zostaną zaproszeni: Pani Prezes Sądu, dyrektor PCPR i kuratorzy.  

Ad17. 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 

J. Strachoty: „Wnioskuje się do Zarządu Powiatu Raciborskiego o interwencję w Zarządzie 

Dróg Wojewódzkich w sprawie zasadności nowo ustawionego oznakowania na drodze 916 
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na poziomie stacji benzynowej w Pietraszynie, ze zwróceniem uwagi na wskazanie kierunku 

do  miejscowości  Pietraszyn  zarówno  z  kierunku  Raciborza  oraz  z  kierunku  od  przejścia 

granicznego”. 

Starosta  zaproponował  modyfikację  wniosku  w  następujący  sposób:  „Podjąć  

starania …”. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż wniosek zgłoszony przez radnego J. Strachoty  

jest  równoznaczny  z  propozycją  zgłoszoną  przez  Starostę.  Poprosił  o  przegłosowanie 

wniosku,  który  zgłosił  radny  J.  Strachota,  a  został  odczytany  przez  Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

wstrzymującymi.  

   

Ad18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych  

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Związków Zawodowych Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu odnośnie rosnącego konfliktu celem uniknięcia strajku pracowników szpitala  

z dnia 17.11.2008 r., stanowiące załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Poprosił Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborza R. Rudnika o ustosunkowanie się do zarzutów stawianych 

w piśmie. 

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego w Raciborzu R Rudnik z  przykrością  stwierdził,  iż 

wydawało  się,  iż  Związki  Zawodowe jako partner  społeczny współpracują  z  dyrektorem  

i regularne spotkania doprowadzają do wypracowania pewnego stanowiska. Już na początku 

roku podpisano porozumienie, że płace wzrosną minimum 6% w skali roku. Wzrost został 

podpisany przez dyrektora. Nie potrafił zrozumieć, co oznacza słowa konfliktowanie załogi, 

gdyż  z  jego  strony  nie  było  żadnych  decyzji.  Proponował  Związkom  Zawodowym 

podniesienie  od  października  płacy każdemu pracownikowi  po 100 zł  w postaci  premii.  

Związki Zawodowe odrzuciły w/w propozycję. 

W 2006 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła decyzję, gdzie od maja do września 

przyznano  dodatek  w  wysokości  30  %  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  przekazując 

szpitalowi środki. Okazało się, że środki zapewnia NFZ i od września do dnia dzisiejszego 

środki refunduje NFZ. Dodatek ten został wprowadzony wszystkim grupom pracowniczym 

i występował poza wynagrodzeniem zasadniczym jako dodatek. Dodatek ten w zeszłym roku 

został włączony przez dyrektora do wynagrodzenia zasadniczego. Na dzień dzisiejszy nie ma 
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żadnych  dodatkowych  środków  z  NFZ,  gdyż  środki  te  pracownicy  dawno  dostali.  

Nie ma innej możliwości podziału środków z NFZ, gdyż NFZ zwraca środki. Od roku 2008 

środki  te  w  ogóle  znikają  i  pozostaje  jeden  budżet  NFZ.  Nie  ma  możliwości  innego 

rozdysponowania  tych  środków,  gdyż  pracownik  ma  zawarte  to  w  umowie  o  pracę  

i są do jego dyspozycji.

Związki  Zawodowe,  Rada  Pracowników,  funkcjonująca  w  szpitalu  otrzymuje 

identyczne informacje finansowe i inne oraz materiały,  co organ założycielski. W szpitalu 

funkcjonuje  plan  kont,  wprowadzony  zarządzeniem.  Związki  Zawodowe  wymyśliły  inny 

sposób  przedstawiania  danych,  a  szpital  nie  ma  dodatkowych  ludzi,  którzy  by 

przygotowywały  te  informacje.  Wszystkie  dane  nie  są  danymi  tajnymi,  oprócz  danych 

osobowych.  Taką  samą  ilość  informacji,  które  otrzymuje  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego, 

otrzymują również Związki Zawodowe. 

Układ zbiorowy pracy jest układem archaicznym, zawierającym elementy regulaminu 

organizacyjnego,  który  nie  przystaje  do  szpitala.  Dyrektor  wypowiedział  układ  zbiorowy 

pracy i przedstawił na początku koncepcję, w jaki sposób będą realizowane prace nad nowym 

układem  zbiorowym  pracy.  Układ  zbiorowy  pracy  ma  zawierać  tylko  elementy 

wynagrodzenia, zaś regulamin organizacyjny szpitala będzie poza układem zbiorowym pracy. 

Regulamin  organizacyjny  ulega  ciągłym  modyfikacjom,  gdyż  zmieniają  się  przepisy.  

Jeżeli regulamin organizacyjny jest elementem układu zbiorowego pracy, wówczas podlega 

on negocjacjom. Wprowadzenie  elektronicznej  ewidencji  czasu  pracy nie  będzie  możliwe 

nigdy,  ale  dyrektor  zamierza  w  tym  roku  prowadzić  ewidencję  czasu  pracy.  Powyższe 

argumenty  powinny  przekonać,  że  układ  zbiorowy  pracy  ma  zawierać  elementy 

wynagradzania.  Jest  już  opracowany  jednolity  tekst  układu  zbiorowego,  pozostało  kilka 

punktów spornych nad którymi będą prowadzone negocjacje. Jeśli nie uda się wynegocjować 

do  końca  roku  nowego  układu  zbiorowego,  wówczas  zostaną  wprowadzone  zasady 

wynagradzania  zarządzeniem  jako  regulamin  wynagradzania,  w  którym  zostaną  ujęte 

wszystkie zapisy, które wynegocjowano. 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos? 

Zgłosił się radny M. Klimanek. Odniósł się do pisma NFZ z dnia 03.11.br., w którym 

zapisano,  że  w  oparciu  o  dane  sprawozdawcze  przez  świadczeniodawcę,  prognozowany 

poziom  wykonania  umowy  na  koniec  bieżącego  roku  wyniesie  89,50  %.  W  związku  

z powyższym, problem wydłużającego się czasu oczekiwania i liczby pacjentów zapisanych 

na  wizytę  może  po  części  wynikać  z  ograniczeń  leżących  po  stronie  potencjału 

wykonawczego szpitala. 
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Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu odpowiedział, że kontrakt na specjalistkę 

był 4 miesięczny (od stycznia do kwietnia). Zakończył się i był następny etap kontraktowania. 

W trakcie tego okresu do dnia dzisiejszego były dodatkowe renegocjacje i wynegocjowano 

dodatkowych świadczeń na wartość 700 tys zł.  Dodatkowe punkty uzyskano w: diabetologii, 

gastroenterologii, kardiologii, dermatologii, neurologii, onkologii, leczenia chorób gruźlicy  

i chorób płuc, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej piersi, chirurgii 

dziecięcej,  proktologii,  ortopedii,  okulistyki,  otolaryngologii  i  chirurgii  szczękowej. 

Analizując  aktualnie  wykonanie  kontraktu  po  10  miesiącach,  nie  ma  żadnego  zagrożenia 

wykonania  kontraktu.  Oddziały  szpitalne  przekraczane  są  w  7  %  wartości  kontraktu.  

Na ostatnim spotkaniu w NFZ udało się wynegocjować ponad 1 mln 300 tys zł. To samo 

dotyczy poradni specjalistycznych. Cały kontrakt zostanie wykonany i przekroczony, łącznie 

z uzyskanymi dodatkowymi punktami. Z pewnością NFZ przeznaczy dodatkowe punkty, ale 

trzeba  wziąć  pod  uwagę  to,  iż  ilość  specjalistów  jest  określona.  Zdarza  się,  że  lekarz  

w poradni przyjmuje dziennie 70 pacjentów. W przypadku uzyskania kontraktu na początku 

roku,  osobiście  zabiegałby  o  pozyskanie  dodatkowych  specjalistów do  poradni  i  zmienić 

organizację pracy lekarzy. 

Radny  K.  Ciszek  zapytał,  czy  nie  byłoby  możliwe  powołanie  jakiegoś  mediatora 

znanego  w środowisku  lub  mediatora  zawodowego,  oraz  jak  dyrektor  widzi  zakończenie 

sporu zbiorowego?     

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  powiedział,  że  na  początku  września 

Związki  Zawodowe  zgłaszając  swoje  postulaty,  rozpoczęły  wejście  w  spór  zbiorowy.  

Od  tego  momentu  prowadzony  jest  zgodnie  z  całą  procedurą  spór  zbiorowy.  Zostały 

zgłoszone trzy postulaty,  a głównie dotyczyły układu zbiorowego, podwyżki wynagrodzeń 

około  500  zł  i  sprawiedliwego  podziału  nagród.  Dyrektor  odniósł  się  do  postulatów  

i zawiadomił Inspekcję Pracy o wejście w spór zbiorowy. Odbyło się również referendum 

strajkowe i kilka spotkań. W jednym spotkaniu uczestniczył Starosta. Odbył się następny etap 

negocjacji,  gdzie  Dyrektor  zaproponował  100 zł  wzrostu  wynagrodzeń  w formie  premii  

od miesiąca października i rozważenie większej premii w okresie świątecznym. Uruchomiono 

także  resztę  funduszu  socjalnego,  w  celu  wydania  funduszu  w  formie  bonów.  Na  dzień 

dzisiejszy szpital jest na etapie przygotowania się do mediacji i wyboru osoby - mediatora.  

Odbyło  się  spotkanie.  Związki  Zawodowe  zaproponowały  Pana  Posła  Bolesława  Piechę. 

Dyrektor uczestniczył w spotkaniu i powiedział Posłowi, że jeżeli sprawa będzie na etapie 

mediacji  i  Związki  Zawodowe  go  zaproponują,  to  osobiście  rozważy jego  kandydaturę.  

Jak  jednak  stwierdził,  nie  chciałby  upolitycznić  spraw  szpitala.  Obecnie  są  prowadzone 
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rozmowy z  prezydentem Mirosławem Lenkiem, który może zostanie  mediatorem –  taka  

też jest propozycja Związków Zawodowych. Nie potrafi powiedzieć jaka będzie jego decyzja, 

prawdopodobnie w dniu jutrzejszym będzie odpowiedź.   

Następnie  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  przedstawił  zarobki  swojej 

załogi między innymi z ostatnich 10 miesięcy:

 średnie wynagrodzenie pracownika - 3523 zł,

 pracownicy administracji - 3734 zł,

 lekarze (etat + dyżury) - 8582 zł,

 lekarze (magistrzy) - 4134 zł,

 pielęgniarki i położne - 2713 zł,

 średni personel medyczny - 2413 zł, 

 obsługa techniczna - 2685 zł,

 obsługa 2544 zł

Następnie wymienił grupy zawodowe znajdujące się w kwocie brutto do 1500 zł:

 w grupie położnych – nie ma takiego wynagrodzenia,

 w grupie pielęgniarek –1 osoba,

W przedziale od 1501 zł do 2000 zł: 

 wśród położnych –1 osoba, 

 wśród pielęgniarek – 10 osób, 

W przedziale od 2001 zł do 2500 zł: 

 w grupie położnych – 10 osób, 

 w grupie pielęgniarek – 117 osób, 

W przedziale od 2501 zł do 3000 zł: 

 w grupie położnych – 19 osób, 

 w grupie pielęgniarek – 127 osób, 

Radny G. Utracki zapytał, czy jest to z dyżurami czy bez dyżurów?

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  odpowiedział,  że  pielęgniarki  nie  mają 

dyżurów, ale jest to tylko jeden etat. Następnie wymienił grupy zawodowe znajdujące się  

powyżej 3000 zł do 3500 zł:

 w grupie położnych – 1 osoba, 

 w grupie pielęgniarek – 45 osoby, 

Powyżej 3500 zł:

 w grupie pielęgniarek – 6 osób.

Szpital zatrudnia 306 pielęgniarek i 31 położnych.  
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 Radny Ł. Kocur zapytał, jak wyglądała pensja zasadnicza przed 10 miesiącami  

u pielęgniarek i położnych oraz wśród lekarzy?

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  podał  płacę  brutto  pielęgniarek  

i położnych od 2006 r.: 

 pielęgniarki i położne:

2006 – 1974 zł (przełom lipiec i grudzień),

2007 – 2315 zł (przełom lipiec i grudzień) – daje dynamikę wzrostu o 17,22 %,

2008 – 2852 zł (od stycznia do czerwca) – daje wzrost o 23 %.

Podkreślił,  że od 2006 roku zarobki pracowników szpitala wzrosły o 40 %. Średnia płaca 

lekarzy  podawana  jest  jako  wynagrodzenie  zasadnicze  z  etatu  i  części  dyżurowania  

(należy przyjąć, że średnio jest to około 6 dyżurów w miesiącu). 

 lekarze – średnia płaca z dyżurami brutto:

2006 – 5061 zł (lipiec – grudzień),

2007 – 6322 zł (lipiec – grudzień) – dynamika o 24 %,

2008 – 8902 zł (styczeń – czerwiec) – dynamika o 40 %.

Przytoczył  również  dane,  które  sporządzono  na  potrzeby  Ministerstwa  Zdrowia 

odnośnie wynagrodzeń pielęgniarek, z podziałem na różny poziom wykształcenia. Na dzień 

dzisiejszy szpital zatrudnia 175 osób ze średnim wykształceniem. Jest to grupa bez żadnych 

kursów specjalizacyjnych i kwalifikacyjnych. W grupie tej zasadnicze wynagrodzenie wynosi 

1610  zł,  natomiast  wynagrodzenie  brutto  2603  zł.  Z  wykształceniem  średnim  i  kursami 

kwalifikacyjnymi jest 60 osób, wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1765 zł, a wynagrodzenie 

brutto  2786  zł.  Licencjaty  (bez  specjalizacji  i  kursów  kwalifikacyjnych)  –  są  2  osoby, 

wynagrodzenie zasadnicze 1486 zł, a wynagrodzenie brutto 2400 zł. Są to młode osoby, które 

do szpitala dochodzą i nie mają żadnych dodatków stażowych. Z licencjatem pomostowym 

jest  19 osób,  zaś  magistrów pielęgniarstwa jest  7  osób,  z  wynagrodzeniem zasadniczym  

1620 zł, a z wynagrodzeniem brutto 2361 zł. Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze w grupie 

pielęgniarek jest na poziomie 2130 zł. Na spotkaniu ze Starostą, przyjęto wspólne stanowisko, 

że pracując za układem zbiorowym pracy, pracuje się nad stworzeniem sensownej polityki 

wynagradzania  i  awansowania.  Zaproponowano  pielęgniarkom  stworzenie  ilości  grup,  

w  których  będą  zróżnicowane  wynagrodzenia  zasadnicze  i  określona  zostanie  polityka 

awansowania. 

Radny J.  Matyja powiedział,  że w przedziale od 2501 zł do 3000 zł znajduje się  

19 położnych i  127 pielęgniarek,  takie  dane  przytoczył  dyrektor.  Stwierdził,  iż  powyższe 

kwoty nie są widoczne w zestawieniu wysłanym do Ministerstwa. 
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Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu odpowiedział, iż są to dane, jakie chciało 

Ministerstwo,  tj.  płaca  zasadnicza  i  płaca  brutto.  Dane  dotyczą  tylko  jednego  miesiąca  - 

sierpnia. 

Radny J. Matyja stwierdził, iż grupy zawodowe w przedziale od 2500 zł do 3500 zł 

również nie są widoczne w zestawieniu przesłanym do Ministra. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyjaśnił, iż jest to średnie wynagrodzenia 

za miesiąc sierpień, zaś dane, które przytaczał są z dłuższego okresu czasu. 

       Przewodniczący Rady podziękował dyrektorowi za udzielenie informacji. Następnie 

poinformował, iż na pismo Związków Zawodowych, po wyjaśnieniu dyrektora na sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego,  zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  Pismo również otrzymają 

radni. Zapytał Starostę, czy pragnie zabrać głos w punkcie: ”Wolne wnioski i informacje,  

w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  i  odpowiedziach  

na nie”. 

Starosta  poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady Powiatu  Raciborskiego  odbędzie  się 

dnia 23.12.2008 r., zaś wysyłka materiałów 12.12.br. 

Przewodniczący  Rady  przekazał,  że  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zostały 

udzielone odpowiedzi w formie pisemnej i przekazane do Biura Rady. 

Ad19. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący  Rady  zamknął  obrady  XXV  sesji  Rady.  Sesja  zakończyła  się  

o godz. 17:30. Poinformował, iż  kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się dnia 

23 grudnia 2008 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, której tematem 

wiodącym  będzie  budżet  Powiatu  Raciborskiego  na  2009  r.  Poinformował  również,  iż  

do Biura Rady wpłynęły w okresie międzysesyjnym następujące pisma:

1. Pismo  dotyczące  oświadczeń  majątkowych,  które  wpłynęły  ze  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  w  Katowicach  do  Urzędu  Skarbowego  w  Raciborzu,  stanowiące 

załącznik nr  27 do niniejszego protokołu.

2. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu odnośnie złożonych oświadczeniach 

majątkowych  przez  radnych  i  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu, 

stanowiące załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

3. Interpelacje i zapytania wygłoszone w sejmie przez Posła RP H. Siedlaczka, stanowiące 

załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

23



W/w pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady. Podziękował wszystkim za udział 

w sesji.  

Radny  G.  Utracki  poinformował,  iż  posiedzenie  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

odbędzie się  22.12.2008 r.  Będzie to wspólne posiedzenie Komisji  z  Komisją  Rolnictwa  

i  Ochrony  Środowiska,  Komisją  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą  oraz  Komisją  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

Przewodniczący  Rady  wyraził  zgodę  na  zorganizowanie  wspólnego  posiedzenia 

komisji.     

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  

25 listopada 2008 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -29/08 z dnia 19.11.2008 r. 

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -30/08 z dnia 25.11.2008 r. 

6. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej BR. 0714-40/08 z dnia 18.11.2008 r.

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

(29.10.2008 – 13.11.2008).

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

(14.11.2008  –  25.11.2008)  –  uzupełnienie  do  informacji  za  okres  

(29.10.2008 – 13.112008). 

9. Materiał nt. stanu technicznego dróg powiatowych i przygotowania do Akcji Zima.

10. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

11. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

12. Sprawozdanie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

13. Sprawozdanie Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.

14. Sprawozdanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu.             

15. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu.

16. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Weterynarii w Raciborzu.

17. Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu. 

18. Załącznik  nr  2  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  stanie 

bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu  raciborskiego  oraz  uchwalenia  powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2009-2010.

19. Uchwała nr XXV/249/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu 

raciborskiego  oraz  uchwalenia  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2009-2010.

20. Uchwała nr XXV/250/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
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21. Uchwała nr XXV/251/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

w roku 2009.

22. Uchwała nr XXV/252/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

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

23. Uchwała nr XXV/253/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe 

kwalifikacje i  umiejętności  uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą 

sukcesu na rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w  regionach”  Działania  9.2  „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa 

zawodowego”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

24. Uchwała nr XXV/254/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  Franciszka  Wańka  na  działalność  Starosty 

Raciborskiego.   

25. Uchwała nr XXV/255/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 listopada 2008 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Pawlaka na działalność Starosty Raciborskiego.

26. Pismo Związków Zawodowych Szpitala Rejonowego w Raciborzu odnośnie rosnącego 

konfliktu celem uniknięcia strajku pracowników szpitala z dnia 17.11.2008 r.

27. Pismo  dotyczące  oświadczeń  majątkowych,  które  wpłynęły  ze  Śląskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach do Urzędu Skarbowego w Raciborzu.

28. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu odnośnie złożonych oświadczeniach 

majątkowych przez radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

29. Interpelacje i zapytania wygłoszone w sejmie przez Posła RP H. Siedlaczka.
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