
PROTOKÓŁ  NR  XXVI/08

z  XXVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  23 grudnia 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXVI/256/2008  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

2. XXVI/257/2008  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r.

3. XXVI/258/2008 – w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2008.

4. XXVI/259/2008 – w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.

5. XXVI/260/2008  –  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu 

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

6. XXVI/261/2008  –  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania 

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.  

7. XXVI/262/2008  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta 

Mysłowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Nr 1 i św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.    

8. XXVI/263/2008  –  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta 

Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

9. XXVI/264/2008 –  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

10. XXVI/265/2008 –  w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości  artystycznej  

i upowszechniania kultury.

11. XXVI/266/2008 –  w sprawie nabycia własności nieruchomości zabudowanej Zamkiem 

Piastowskim w Raciborzu,  stanowiącym własność  Skarbu  Państwa,  na  rzecz  Powiatu 

Raciborskiego.   
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12. XXVI/267/2008 – w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa.

13. XXVI/268/2008 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

14. XXVI/269/2008 – w sprawie przekazania skarg do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

15. XXVI/270/2008 – w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na wiedzę  

i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” 

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 

„Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich”  Programu  Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.         

16. XXVI/271/2008  –  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Równi  

i Zintegrowani dla Przyszłości i Społeczeństwa Wiedzy. Integracja i wyrównywanie szans 

edukacyjnych  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski”  w  ramach 

Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans 

edukacyjnych  uczniów z  grup  o  utrudnionym dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie 

różnic w jakości  usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007 – 

2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17. XXVI/272/2008 -  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2009.

18. XXVI/273/2008 -  w sprawie  zatwierdzenia  planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  rok 

2009.

Ponadto Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Apel nr XXVI/2/2008 w sprawie poparcia 

działań  zmierzających  do  uruchomienia  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  

w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.
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Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 12.11.2008r.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Informacja nt. porządku 

obrad.

4. Informacja nt. porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

i wniosków Rady Powiatu.

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

na 2008 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

na 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.

11. Apel w sprawie poparcia działań zmierzających do uruchomienia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu 

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

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania 

finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta 

Mysłowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Nr 1 i św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.    

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

dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala  

im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   
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17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD …” za  osiągnięcia  w dziedzinie  twórczości  artystycznej, 

upowszechniania kultury.

19. Podjęcie  uchwały w sprawie nabycia  własności  nieruchomości zabudowanej  Zamkiem 

Piastowskim w Raciborzu,  stanowiącym własność  Skarbu  Państwa,  na  rzecz  Powiatu 

Raciborskiego.   

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa.

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

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu pt.  „Czas na wiedzę  

i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” 

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 

„Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich”  Programu  Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.         

24. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Równi  

i Zintegrowani dla Przyszłości i Społeczeństwa Wiedzy. Integracja i wyrównywanie szans 

edukacyjnych  uczniów  szkół  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski”  w  ramach 

Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych  w  systemie  oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans 

edukacyjnych  uczniów z  grup  o  utrudnionym dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie 

różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  

2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

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

na rok 2009.

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

2009.

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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29. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

31. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  Norbert  Mika  poinformował,  iż 

otrzymał  informację  o  śmierci  małżonki  radnego Jana  Matyji  i  w związku z  powyższym 

zaproponował uczczenie pamięci Danuty Matyji minutą ciszy. 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  rady  otworzył  obrady  XXVI  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

zwołanej  na  dzień  23  grudnia  2008  r.  Przywitał  wszystkich  zaproszonych  gości  

oraz przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 22 radnych, 

co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

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

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

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  23  grudnia  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 12.11.2008 r.

Przewodniczący rady poinformował, iż protokół z uroczystej sesji z dnia 12 listopada 

2008r.  był  do  wglądu  w  Biurze  Rady  jak  również  został  przesłany  radnym  drogą 

elektroniczną. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.  

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

wstrzymującymi. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Przewodniczący  rady poinformował,  iż  protokół  z  XXV sesji  z  dnia  25  listopada 

2008r.  był  do  wglądu  w  Biurze  Rady  jak  również  został  przesłany  radnym  drogą 

elektroniczną. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.  

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

wstrzymującymi.

Ad. 4 Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący rady odczytał  pismo Starosty Raciborskiego nr OR.0714 – 33/08  

z dnia 23.12.2008 r. W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący  rady  wniósł  o  uzupełnienie  §  1  projektu  uchwały  w  sprawie 

przekazani skarg do organu właściwego o nazwisko p. Marka Reczucha. Skarga ta wpłynęła 

po dniu wysyłki materiałów do radnych, a również wymaga przekazania do rozpatrzenia wg 

kompetencji do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. 

Radni  przyjęli  w/w  propozycje.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do  propozycji  zmian. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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. 

Ad.  6  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 (26.11.2008r. – 11.12.2008r.) radni otrzymali w materiałach 
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na sesję. W/w informacja stanowi załącznik nr 5.  Starosta odniósł się wyłącznie do okresu 

od 12.12.2008r. do 23.12.2008 r.  W/w uzupełnienie informacji starosty stanowi załącznik  

nr 6. 

Radny  M.  Klimanek  zapytał,  dlaczego  Fundacja  na  rzecz  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu przekazuje sprzęt dla SP ZLA w Krzyżanowicach. 

Starosta odpowiedział,  że sprzęt został przekazany dla szpitala, a nie dla SP ZLA 

w Krzyżanowicach. 

Radny M. Klimanek stwierdził,  iż  otrzymał  z  Biura  Rady w wersji  elektronicznej 

informację  nt.  nieodpłatnego  przekazania  sprzętu  medycznego  dla  SP  ZLA  

w Krzyżanowicach. 

Ad.  7 Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Powiatu Raciborskiego  

na 2008 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

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

został  pozytywnie  zaopiniowany  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  w  dniu 

22.12.2008 r.

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Ad.  8 Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Powiatu Raciborskiego  

na 2008 r.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

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

został  pozytywnie  zaopiniowany  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  w  dniu 

22.12.2008r.. 

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2008.

Starosta sprostował swoją wcześniejszą wypowiedź, informując, iż sprzęt medyczny 

został  przekazany  jednak  dla  SP  ZLA  w  Krzyżanowicach.  Podziękował  radnemu  

M. Klimankowi za zwrócenie uwagi. Następnie odczytał z treści projektu uchwały pozycje 

środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta stwierdził, iż są ważne dwa dni w roku dla samorządu, tj. uchwalenie budżetu 

w grudniu i jego wykonanie w kwietniu. Budżet na rok 2009 jest to budżet szczególny, unijny. 

Są  plany,  aby pozyskać  jak  najwięcej  środków unijnych  i  wykonać  jak  najwięcej  zadań. 

Dochody budżetu powiatu są wysokie i stanowią 93 mln zł. 

Największy  udział  stanowi  subwencja  oświatowa,  następnie  gospodarka 

nieruchomościami,  zaś  na  trzeciej  pozycji  jest  udział  w  podatkach  od  osób  fizycznych, 

stanowiący 15 %.

Największą pozycję w wydatkach zajmuje oświata – 44 %, następnie drogi – 16 %, 

a ostatnią pozycją jest pomoc społeczna – 14 %. W/w wydatki stanowią łącznie 74 % w całej 

puli wydatków starostwa. 50 mln zł ma wzmocnić kasę Starostwa, a źródłem mają tu być: 

UE, budżet państwa, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i niemiecka fundacja wspierająca 

ZSO nr 1. 

W szpital w budżecie powiatu zajmuje duże miejsce i co roku za zgodą Rady Powiatu 

Raciborskiego udzielana jest pomoc szpitalowi.

Starosta  omówił  również  przychody  i  rozchody.  Zabezpieczone  zostały  środki  

na spłatę przypadających w 2009 r. rat kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Ponadto 
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po stronie rozchodów zaplanowano pożyczkę w wysokości 1 mln zł dla Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 

Kolejną osobą, która zabrała glos był Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

G. Utacki. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  przypomniał,  iż  w  dniu 

wczorajszym na połączonych komisjach bardzo szczegółowo analizowano budżet na 2009 r. 

Jest  to  budżet  może  trudny,  ale  realny.  Dochody  budżetu  powiatu  są  bardzo  wysokie.  

Wydatki samorządu powiatowego wyniosą 100.202.565 zł. 47 mln zł są to wynagrodzenia  

dla  urzędników  Starostwa  i  powiatowych  jednostek  podległych  Starostwu.  Wysoka 

planowana kwota jest na wydatki majątkowe. W budżecie jest zaplanowane 5 % podwyżki 

płac dla pracowników starostwa. Podkreślił, że powiatowi wreszcie uda się rozpocząć budowę 

sal  gimnastycznych  przy szkołach  i  pochwalił  postępujące  prace  na  Zamku Piastowskim. 

Ubolewał,  że  mniej  pieniędzy znajdzie  się  dla  Domów Pomocy Społecznej  –  przy Placu 

Jagiełły w Raciborzu i w Krzyżanowicach. Jest zaplanowane w zadaniach pomocy społecznej 

utworzenie drugiej placówki opiekuńczo – wychowawczej, jaka jest w Pogrzebieniu. W dniu 

wczorajszym połączone komisje pozytywnie zaopiniowały utworzenie nowej w/w placówki. 

Życzył  Zarządowi  Powiatu  Raciborskiego,  służbom  finansowym  Starostwa  na  czele  

ze Skarbnikiem Powiatu E. Tapper udanego realizacji budżetu na rok 2009. 

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

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Starosta  podziękował  radnym  za  zaufanie  Zarządowi  Powiatu  Raciborskiego. 

Stwierdził,  iż  budżet  jest  trudny.  Podziękował  służbom  finansowym  oraz  Skarbnikowi 

Powiatu za sprawną realizację budżetu powiatu. 

Ad.  11  Apel  w  sprawie  poparcia  działań  zmierzających  do  uruchomienia  w  Państwowej  

Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

Nikt z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu.
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Apel, wraz z autopoprawką, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  11  

do niniejszego protokołu.  

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu  

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

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  R.  Winiarski 

poinformował,  iż  projekt  w/w  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  na  wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych w dniu 22.12.2008r. Dodał, iż wątpliwości zgłoszone w trakcie 

posiedzenia zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony 

środowiska w miesiącu styczniu 2009r.

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania  

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Rejonowego

 im dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.  

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  dzisiejszym,  radni  otrzymali  informację  

nt.  podmiotu,  rekomendowanego przez  Zarząd  Powiatu,  który będzie  badał  sprawozdanie 

finansowe Szpitala za 2008 r. Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zdecydował,  aby  podmiotem  badającym 

sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego w Raciborzu była firma „Krystyna Adamska - 

Biegły Rewident”, 

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.  

Ad.  14  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  

Mysłowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  

Szpitala Nr 1 i św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.    
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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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 20 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 2 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.  

Ad.  15  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  

Katowice  dotyczącej  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  

Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach.

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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 1 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu  

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

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

Nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu. 

Uchwała, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty  

Raciborskiego  „Mieszko  AD  …”  za  osiągnięcia  w  dziedzinie  twórczości  artystycznej,  

upowszechniania kultury.

Starosta wniósł autopoprawkę Zarządu Powiatu Raciborskiego polegającą na zmianie 

załącznika  nr  2  projektu  w/w  uchwały  i  wpisaniu  w  ust.  1,  §  4  tegoż  załącznika  słów 

„instytucje działające w sferze kultury”.
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Uchwała wraz ze zgłoszoną autopoprawką, w obecności 22 radnych została przyjęta: 

21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu.  

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia własności nieruchomości zabudowanej Zamkiem  

Piastowskim  w  Raciborzu,  stanowiącym  własność  Skarbu  Państwa,  na  rzecz  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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

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

Ad.  19  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  nieruchomości  gruntowej,  

stanowiącej własność Skarbu Państwa.

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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty 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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 1 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Ad.  21  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  skarg  do  organu  właściwego  do  jej  

rozpatrzenia.
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Przewodniczący Rady przypomniał o fakcie, iż do wykazu osób skarżących dopisane 

zostanie jeszcze jedna osoba p. M. Reczuch.

Radny K. Ciszek zapytał, czy ludzie wiedzą, gdzie odwoływać się od skargi, może 

ludzie nie mają takiej informacji?

Starosta  odpowiedział,  że  ludzie  nawet  nie  przyjdą  do  niego  czy  urzędnika,  żeby 

wyjaśnić  czy  porozmawiać,  ale  od  razu  piszą  skargi.  Skargi  dotyczyły  działalności 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.

Radny N. Parys wyjaśnił, iż każda decyzja zawiera pouczenie o trybie odwoławczym. 

Uchwała, w obecności 22 radnych została  podjęta jednogłośnie – 22 głosami za,  

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  22  

do niniejszego protokołu.  

Ad. 22 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na wiedzę 

i  edukację.  Nowe  kwalifikacje  i  umiejętności  mieszkańców gmin  powiatu  raciborskiego”  

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5  

„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał  

Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

Ad.  23  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Równi  

i  Zintegrowani  dla  Przyszłości  i  Społeczeństwa Wiedzy.  Integracja i  wyrównywanie szans  

edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski” w ramach Priorytetu IX 

„Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie szans  

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie  

oświaty”,  Poddziałanie  9.1.2  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”  

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  ze  środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego.   
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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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2009.

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, w obecności 22 radnych została przyjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

Ad. 25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok  

2009.

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. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  zwróciła  uwagę,  iż  w  ust.  5 

załącznika w/w uchwały mylnie wpisano rok 2008 zamiast 2009r.

Uchwała  wraz  ze  zgłoszoną  zmianą,  w obecności  22 radnych została  przyjęta:  22 

głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 26 

do niniejszego protokołu.  

Ad. 26 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos?

Zgłosił  się  radny  G.  Utracki.  Zapytał,  jak  zakończył  się  konflikt  w  Szpitalu 

Rejonowym  Raciborzu.  Zapytał  czy  jest  planowane  podwyższenie  wynagrodzenie  dla 

pielęgniarek i w jakiej wysokości w 2009 r.?
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Ad. 27 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  poprosił  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  R.  Rudnika  

o ustosunkowanie się do wypowiedzi przedmówcy. 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu R. Rudnik 

powiedział,  że w szpitalu nie ma konfliktu. Dyrekcja Szpitala była w sporze zbiorowym  

z  sześcioma Związkami  Zawodowymi,  oprócz  Związku  Zawodowego  Lekarzy.  Osobiście 

zaproponował  pracownikom 100 zł  premii.  Od przyszłego  roku Dyrekcja  Szpitala  będzie 

pracowała nad propozycją wzrostu płac w szpitalu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki  zapytał,  co  w  wyniku 

rozstrzygnięć otrzymały pielęgniarki i jaki to był procent?

Dyrektor  Szpitala  R.  Rudnik  odpowiedział,  że  otrzymali  stałą  premię.  Osobiście 

zastanawia się nad podniesieniem wszystkim płac w szpitalu w 2009 r.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów G. Utracki  zapytał,  czy wspomniane 

wcześniej 100 zł wejdzie w wynagrodzenie zasadnicze?

Dyrektor  Szpitala  R.  Rudnik  odpowiedział,  że  w chwili  obecnej  jest  to  w formie 

premii. Dyrekcja Szpitala jest na etapie negocjowania nowego regulaminu pracy w szpitalu. 

Radny K. Ciszek zapytał odnośnie nałożonej kary za nieprzepisowe wykorzystywanie 

karetek przez szpital w Raciborzu?

Dyrektor Szpitala R. Rudnik wyjaśnił,  że Szpital Rejonowy w Raciborzu prowadzi 

rozmowy z lecznicami z Wodzisławia Śl i Rydułtów, by stworzyć jedną karetkę przewożącą 

pacjentów  między  placówkami.  Pomysł  stąd,  gdyż  NFZ  ukarał  raciborski  szpital  

za nieprzepisowe wykorzystywanie karetek.  Przeprowadzono kontrolę i  m.in.  sprawdzano, 

czy zespoły ratunkowe na czas dojeżdżają do pacjenta i odpowiadają na wszystkie zgłoszenia. 

Kontrolerzy  tutaj  nie  mieli  zastrzeżeń.  Zastrzeżenia  pojawiły  się,  podobnie  jak  w  wielu 

szpitalach w Polsce co do wykorzystywania karetek w przewożeniu pacjentów do innych 

szpitali.  NFZ  uważa,  że  zakontraktowane  zespoły  ratunkowe  mają  zabezpieczać  rejon 

działania szpitala i służyć tylko do udzielenia natychmiastowej pomocy. Dyrektor stwierdził, 

iż w szpitalu w Raciborzu jest na tyle karetek i lekarzy, aby można było przewieźć pacjenta 

do  sąsiednich  lecznic.  Kara,  jaką  NFZ  nałożył  na  raciborski  szpital  wyniosła  7  tys  zł. 
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Dyrektor  stwierdził,  iż  szpital  nie  będzie  jednak  postępować  wbrew  zaleceniom  NFZ  

i odmówi pacjentowi.      

Ad. 28 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

M. Kurpisa o zabranie głosu. 

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  poinformował,  iż  w  trakcie  obrad  

nie wniesiono żadnego wniosku.

Ad. 29 Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych  

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

Radny Adrian Plura zabrał głos w sprawie projektu „Powalczmy o uśmiech dziecka”, 

którego  realizatorami  byli  Starostwo  Powiatowe  w  Raciborzu,  PCPR  oraz  organizacja 

pozarządowa „Tęcza”. Projekt miał charakter nowatorski, bo łączył działania instytucji opieki 

społecznej,  szkoły  oraz  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  pomocy  dla  rodzin 

wymagających wsparcia. Radny Plura zaapelował do zarządu, aby pilotażowe działania, które 

zakończyły się sukcesem, stały się działaniami systemowymi.

Przewodniczący rady złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 

Ad. 30 Zakończenie sesji.

Przewodniczący rady podziękował wszystkim za udział w sesji rady i zamknął obrady 

sesji. Sesja zakończyła się o godz. 16:40. 

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  

23 grudnia 2008 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego nr OR.0714 – 33/08 z dnia 23.12.2008 r. 

5. Informacja  Starosty  o  pracach  zarządu  powiatu  między  sesjami  za  okres  

(26.11.2008r. – 11.12.2008r.).

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres (12.12.2008 r.  

do 23.12.2008 r.) - uzupełnienie do informacji za okres (26.11.2008 r.– 11.12.2008 r.). 

7. Uchwała Nr  XXVI/256/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.

8. Uchwała Nr  XXVI/257/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

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

9. Uchwala  Nr  XXVI/258/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23  grudnia  2008 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2008.

10. Uchwała Nr  XXVI/259/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.

11. Apel  nr  XXVI/2/2008  w  sprawie  poparcia  działań  zmierzających  do  uruchomienia  

w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  nowego kierunku kształcenia  

w zakresie rolnictwa.

12. Uchwała Nr  XXVI/260/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie  przyjęcia  „Planu Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Raciborskiego na lata 

2008 – 2011 z perspektywą do roku 2015”.

13. Informacja nt.  podmiotu, rekomendowanego przez Zarząd Powiatu,  który będzie badał 

sprawozdanie finansowe Szpitala za 2008 r.

14. Uchwała Nr XXVI/261/2008 Rady Powiatu Raciborskiego 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego 
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Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2008 r.  

15. Uchwała Nr  XXVI/262/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady Miasta  Mysłowice  dotyczącej 

likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Nr  1  

i św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.    

16. Uchwała Nr  XXVI/263/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Katowice  dotyczącej 

likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika 

Rydygiera w Katowicach.

17. Uchwała Nr  XXVI/264/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

18. Uchwała Nr  XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w  sprawie  ustanowienia  i  przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty  Raciborskiego 

„Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 

kultury.

19. Uchwała Nr  XXVI/266/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w  sprawie  nabycia  własności  nieruchomości  zabudowanej  Zamkiem  Piastowskim  

w Raciborzu, stanowiącym własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego.   

20. Uchwała Nr  XXVI/267/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa.

21. Uchwała Nr  XXVI/268/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego.

22. Uchwała Nr  XXVI/269/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie przekazania skarg do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

23. Uchwała Nr  XXVI/270/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu  pt.  „Czas na wiedzę i  edukację.  Nowe 

kwalifikacje  i  umiejętności  mieszkańców  gmin  powiatu  raciborskiego”  w  ramach 

Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5 „Oddolne 
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inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.      

24. Uchwała Nr  XXVI/271/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Równi i Zintegrowani dla Przyszłości 

i Społeczeństwa Wiedzy. Integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Raciborski” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia 

i  kompetencji  w  regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

25. Uchwała Nr  XXVI/272/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2009.

26. Uchwała Nr  XXVI/273/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
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