
PROTOKÓŁ  NR  XVI/08

z  XVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  29 stycznia 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

 XVI / 143 / 2008 w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,

 XVI / 144 / 2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok,

 XVI / 145 / 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 15 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i  Finansów,

 XVI  /  146  /  2008  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  1  w  Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47,

 XVI  /  147  /  2008  w  sprawie  wyrażenia  opinii  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

 XVI / 148 / 2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w 

sprawie  kształcenia  w  Rybnickim Centrum  Edukacji  Zawodowej  –  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik,  uczniów klas  wielozadaniowych z  Zespołu Szkół  Zawodowych w Raciborzu,  dla 

którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,

 XVI / 149 / 2008 w sprawie dotacji na zadanie „Remont i renowacja Zabytkowych Organów 

w Kościele św. Wacława w Krzanowicach”,

 XVI / 150 / 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego,

 XVI / 151 / 2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

6. Informacja nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013.

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

i wniosków Rady Powiatu.

8. Sprawozdanie  z dnia 08 stycznia 2008 r.  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2007.

9. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V /78 / 2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na okres dłuższy niż 3 lata oraz Uchwały Nr III / 41 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia  28  grudnia  2006r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 15 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i  Finansów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Gimnazjum  Specjalnego  w  Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik 

w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik,  uczniów  klas  wielozadaniowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu,  

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie „Remont i renowacja Zabytkowych Organów 

w Kościele św. Wacława w Krzanowicach”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

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

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

23. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego zwołanej na dzień 29 stycznia 2008 r. na godz. 15:00. Na podstawie listy obecności 

stwierdził,  iż  w  sesji  było  obecnych  22  radnych,  co  stanowiło  kworum  do  podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

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

Zgodnie z zapisem § 18 ust 7 pkt 1 Statutu Powiatu Raciborskiego przyjętego Uchwałą 

Nr XX/279/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i  porządku obrad 

sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w dniu  29  stycznia  2008 r.  zostało  wywieszone  na  tablicy 

ogłoszeń  w  hollu  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu.  Powyższe  zawiadomienie  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu  

Ad2.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

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

Powiatu Raciborskiego? Protokół był wystawiony w Biurze Rady oraz wysłany zainteresowanym 

radnym drogą elektroniczną. 

Nikt z obecnych radnych nie wniósł uwag do protokołu. 

Protokół został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 
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Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Staroście. 

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  odczytał  podziękowanie  dla  Pani  J.  Wystub.  

Podziękowanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Po odczytaniu podziękowania 

Starosta wręczył kwiaty Pani J. Wystub. 

Przewodniczący Rady Powiatu życzył Pani J. Wystub pomyślności. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  odczytał  pismo OR.  0714  -3/08  z  dnia  24.01.2008 r., 

stanowiące załącznik nr 5 do protokołu. Zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad?

Zgłosił  się  radny J.  Matyja.  Wniósł  uwagi  do projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia 

Statutu  Powiatu  Raciborskiego.  Stwierdził,  iż  nie  jest  prawnikiem,  ale  wiele  w  Statucie  

jest  uchybień  i  poprawek.  Zaproponował  powołanie  Komisji  na  czele  z  prawnikiem,  która 

opracuje  i  przeanalizuje  zapisy  w Statucie.  Odczytał  §  107 mówiący,  iż  Zarząd jest  organem 

wykonawczym powiatu. Zapytał, kto powołuje Zarząd Powiatu?

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka odpowiedziała, 

iż reguluje to ustawa o samorządzie powiatowym. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego J. Matyję, czy zamierza punkt dotyczący 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego usunąć z porządku obrad?

Radny  J.  Matyja  odpowiedział  twierdząco.  Zaproponował  także  powołać  specjalną 

komisję na czele z prawnikiem, która przeanalizuje zapisy w Statucie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wyraził  ubolewanie,  iż  uwagi  radnego  J.  Matyi  zostały 

dopiero zgłoszone po obradach wszystkich Komisji, stąd też nie podzielił uwag przedmówcy,  

a następnie poprosił o przegłosowanie porządku obrad wraz z poprawkami w punkcie 13 i 14. 

Porządek  obrad  został  przyjęty  18  głosami  za,  1  głosem  przeciw  i  3  głosami 

wstrzymującymi. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zasugerował,  aby  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  

i Wniosków została radna K. Mandrysz. Zapytał radną, czy wyraża zgodę na kandydowanie ?

Radna K. Mandrysz wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych był wcześniej w Komisji Uchwał  

i Wniosków. 
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Radny J. Matyja powiedział, że radny P. Olender.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego  P.  Olendra,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

Radny P. Olender wyraził zgodę. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego  M.  Kurpisa,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

Radny M. Kurpis wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Komisja Uchwał i Wniosków wybrała swojego 

Przewodniczącego  Komisji?  Dowiedział  się,  iż  Przewodniczącą  Komisji  została  radna  

K.  Mandrysz.  Pogratulował  wyboru.  Ogłosił  5  –  minutową  przerwę,  gdyż  konieczne  

było przesłanie radnym poprawionego porządku obrad sesji drogą elektroniczną.  

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu wznosił obrady sesji. 

   

Ad5. Informacja nt.  zadań Referatu Architektury i  Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  

Budowlanego w Raciborzu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał,  iż  radni  otrzymali  informację  nt.  zadań 

Referatu Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu,  stąd  też  nie  ma potrzeby  dokonania  dodatkowych  wprowadzeń.  Zapytał,  czy  

są uwagi do materiału?

Nikt z radnych nie wniósł uwag.

W związku z powyższym zaproponował przegłosowanie powyższej informacji.  

Informacja została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Informacja stanowi załącznik nr 6.

Ad6. Informacja nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013.

  

Starosta  wydelegował  Sekretarza  Powiatu  do  przedstawienia  informacji  nt.  funduszy 

strukturalnych.  

Sekretarz Powiatu G. Lenartowicz przedstawiła prezentacje multimedialną nt. funduszy 

strukturalnych w latach 2007 – 2013, stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za prezentację multimedialną oraz poprosił 

radnych o zadawanie pytań?
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 Zgłosił się radny H. Panek. Powiedział, że temat, który zreferowała w dniu dzisiejszym 

Sekretarz  Powiatu  był  obszerny  i  wyczerpujący.  Zauważył,  iż  w  instytucji,  w  której  pracuje, 

system, który jest tworzony, rodzi się w wielkich bólach. Są obawy, czy Polska będzie umiała 

skorzystać z tej szansy, czy też zwróci środki do Brukseli, bo jeżeli one wrócą do Brukseli, to nie 

ma  sposobu  przeznaczenia  ich  na  inny  cel  czy  na  alokację.  Radny  wnioskował,  aby  z  tych 

środków Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą przeanalizowała 

temat wykonania w Powiecie Raciborskim darmowego dostępu do Internetu. Niektóre miasta  

w Polsce czy samorządy wykonały takie ruchy i działają w takim kierunku.  Zdaniem radnego 

informacja w dzisiejszych czasach to jest pieniądz, wiedza i ogromne możliwości wprowadzenia 

e – szkoleń, itp.  Stwierdził, że nie tylko dla Powiatu Raciborskiego jest ważna sprawa środków na 

infrastrukturę.  Dobrze,  że  są  obiecane  środki  na  kulturę  i  przeznaczone  zostaną  na  remont 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Zamek Piastowski świadczy o polskości tych ziem. Radny 

stwierdził, że środki na kulturę powinien ponosić cały naród. W zakresie infrastruktury trzeba 

mieć w subregionie zachodnim proporcjonalny do ilości mieszkańców ten sam parytet. Radnego 

interesowała infrastruktura lokalna, gdyż powoduje ona rozwój ziemi. Na szczeblu wojewódzkim 

powiat jest odbierany jako zaścianek. Po wejściu Polski do Schengen – jego zdaniem –  nie jest to 

już zaścianek, ale jest to powiat, który jest bramą z Czech do Polski. Droga nr – 45 od Raciborza 

aż  do  granicy  z  Polską  Cerekwią  woła  „o  pomstę  do  nieba”.  Radny  poprosił  o  udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Urząd Marszałkowski ma zatwierdzone procedury, bo 

dowiedział się, że ma zatwierdzone programy podpisane przez Komisję Europejską? Procedury 

bardzo długo i ciężko będą rodzić się  na szczeblu urzędów wojewódzkich i marszałkowskich  

w Polsce. Radny obawiał się, czy do 2013 r. środki uda się wykorzystać? Sekretarz mówiła o N+2 

-  to  są  2  lata  nie  na  zbieranie  nowych  wniosków  ale  na  rozliczenia,  tj.  doprowadzenie  

do zakończenia, rozliczenia inwestycji i złożenia sprawozdania Komisji UE. Zwrócił się z apelem 

do Starostów, aby na szczeblu subregionu, województwa, powiedzieć, że „my” leżymy między 

lotniskiem Pyrzowickim a Ostrawskim, więc teren jest bardzo ciekawy.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił kolejną osobę o zabranie głosu.

Radny  J.  Strachota  zapytał,  czy  w  punkcie  „Instytucje  zaangażowane  w  PROW  

są przewidziane programy na inwestycje publicznie, konkretnie utwardzanie placów, dojazdów, 

dróg  polnych,  których  właścicielami  są  gminy?  Stwierdził,  że  drogi  polne  są  katastrofalne  

i czy właściciele tych nieruchomości mają prawo z tych środków skorzystać.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  radnemu  za  wypowiedź.  W  związku  

z brakiem dalszych chętnych do zabrania głosu, zamknął listę pytających.  Zapytał Starostę, czy 

upoważnia Sekretarza do udzielenia odpowiedzi.
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Starosta upoważnił Sekretarza Powiatu do udzielenia odpowiedzi. 

Sekretarz  Powiatu  odniosła  się  do  propozycji  przygotowania  bezpłatnego  i  dostępu  

do  Internetu.  Uważała,  iż  należałoby  poczekać  do  rozporządzeń  nt.  pomocy  publicznej,  bo 

prawdopodobnie nie będzie możliwy finansowany bezpłatny dostęp do Internetu na „naszym” 

terenie,  gdyż  nie  udowodni  się  w żaden sposób,  że  jest  to  taka  działalność,  która  musi  być 

prowadzona  bezpłatnie  przez  samorząd  i  niekomercyjnie.  Na  rynku  są  operatorzy,  którzy 

podejmą się w/w kwestii. Przeważająca wykładnia jest taka, aby ewentualny bezpłatny dostęp  

do Internetu byłby możliwy do sfinansowania bez naruszenia przepisów o pomocy publicznej 

tylko na terenach o dużej rozproszonej zabudowie. Na dzień dzisiejszy szanse są niewielkie, gdyż 

operatorzy działają. 

Kolejne  pytanie  związane  było  ze  środkami  w  Powiecie  Raciborskim,  subregionie  

na  drogi,  a  nie  na  infrastrukturę  rozwoju  gospodarczego  czy  kulturowego.  Każdy  wie,  że  

są  potrzebne drogi,  lecz jest  jeden problem. Powiat  ani  gmina nie  może być  wnioskodawcą  

do  działania  z  drogami  kluczowymi.  Drogami  wojewódzkimi  zawiaduje  Marszałek  

albo z Urzędu - Powiat Grodzki np. Rybnik ze względu na to, iż jest Powiatem Grodzkim może 

składać wniosek na drogę wojewódzką, a Racibórz nie może, gdyż musiałby to zrobić Marszałek. 

Drogi powiatowe i gminne, które uzupełniają sieć kluczową w regionie, tam środki były małe  

i nie było możliwości skorzystania. 

Radny  H.  Panek  powiedział,  że  mówiąc  o  udziale  w  środkach  finansowych 

proporcjonalnie  do  ilości  mieszkańców  odnosił  się  do  Powiatu  Raciborskiego,  zaś  mówiąc  

o infrastrukturze odnosił się do tego, co jest w Powiecie Raciborskim, np. mówiąc - droga Żory – 

Pszczyna  interesowała  go  jaka  jest  infrastruktura  w  powiecie  w  zakresie  dróg  krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Sekretarz  Powiatu  poinformowała,  że  w  województwie  śląskim  zostało  w  budżecie  

170 mln zł niewykorzystanych środków na drogi, które przechodzą na następny rok tyko dlatego, 

że  nie  wychodzą  przetargi,  nikt  nie  zgłasza  się  albo  wartość  obecna  kosztorysu  znacznie 

przekracza wartość pierwotną. 

Odnośnie  procedur  powiedziała,  że  uszczegółowienia  programu to  jest  kolejny  etap.  

One  są  przygotowane,  zatwierdzone  przez  Zarząd  Województwa.  Obecnie  są  zatwierdzone 

kolejne wytyczne. Są już pierwsze modele wniosków i wytyczne do studium wykonalności. 

Następnie odniosła się do pytania radnego J. Strachoty. Poinformowała, że w Programie 

Rozwój  Obszarów  Wiejskich  są  środki  na  drogi  gruntowe  polne.  Program  ten  w  warstwie 

uszczegółowień  i  proceduralnej  jest  najbardziej  spóźniony.  Zasugerowała  omówienie  

na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/w kwestii. 
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Radny  J.  Strachota  stwierdził,  że  były  pieniądze  w  SPO  1  dla  osób  fizycznych, 

prywatnych. Zapytał, czy jest to dostępne dla urzędów gmin?   

Sekretarz Powiatu odpowiedziała,  że dla samorządów do 200 tys i  500 tys  na drobną 

infrastrukturę na terenach wiejskich.

Radny  J.  Strachota  złożył  wniosek,  aby  poświęcić  Komisję  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska w/w sprawie. 

Sekretarz Powiatu powiedziała, że jest do dyspozycji radnych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Sekretarzowi  Powiatu  za  wyczerpujące 

odpowiedzi na zadane pytania.    

 

Ad7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków  

Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o ustosunkowanie się jedynie do tych 

zagadnień, które nie zostały ujęte w informacji Starosty. 

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

między sesjami za okres od 29.12.2007 r. – 17.01.2008 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 8  

do  niniejszego  protokołu.  Radni  również  otrzymali  uzupełnienie  do  powyższej  informacji, 

obejmującej okres 18.01.2007 r. – 29.01.2008 r. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Odnośnie spotkania nt. remontu mostu na kanale Ulga oraz promu w Grzegorzowicach – 

Ciechowicach przekazał, że na spotkaniu poinformowano, iż nie ma możliwości finansowych, aby 

zrealizować  przedsięwzięcie  w  postaci  mostu,  stąd  też  przyjęto  drugi  kierunek  tj.  remont 

przeprawy promowej (tzn. prom mógł kursować w wydłużonym okresie czasu i byłoby łatwiejsze 

korzystanie z niego).  

Ponadto w dniu 14.06.br. odbędzie się dzień Kuchni Śląskiej na które zaproszone zostaną 

gospodynie z Märkischer Kreis, Rendsburga i Walii. Zaprezentują one regionalne swoje produkty. 

W dniach 14 – 15.06.br.  odbędą główne uroczystości  obchodów 900 – lecia Raciborza,  zaś  

w  dniach  08  –  09.06.br.  odbędzie  się  750  –  lecie  pobytu  Cystersów  na  Ziemi  Raciborskiej. 

Główne uroczystości odbędą się w Rudach. 

Starosta przekazał, że Zarząd Powiatu podjął uchwały:

 w sprawie sprzedaży starego obiektu szpitala. Cena wywoławcza wynosi 8,5 mln zł,

 w  sprawie  zatwierdzenia  rozliczenia  kosztów  remontów  przeprowadzonych  w  2007  r.  

przez „Centrum Zdrowia” sp. z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 
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Raciborskiego.  Przypomniał,  iż  obiekty  wydzierżawiono  na  okres  10  lat  dla  „Centrum 

Zdrowia”  i prowadzono usługi, które wcześniej prowadził powiat. Kwota wyniosła około 

180  tys  zł  rocznie  i  ma  zostać  przeznaczona  na  dostosowanie  obiektów  do  wymagań 

Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  odnośne  standardów,  jakim  podlegają  obiekty,  którym 

świadczy się usługi medyczne.   

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

Rady.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?

Nikt z radnych nie zabrał głosu.   

Ad8. Sprawozdanie z dnia 08 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2007.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przekazał,  że  radni  otrzymali  powyższe  sprawozdanie. 

Zapytał, czy są pytania do powyższego sprawozdania. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  radnych  o  przyjęcie  sprawozdania  z  Komisji 

Rewizyjnej za rok 2007.

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  20  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad9.  Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  V  /78  /  2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i  obciążania nieruchomości stanowiących  

własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

oraz  Uchwały  Nr III  / 41 / 2006 Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia 28 grudnia  2006r.  w sprawie  

określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Starosta, radni bądź Przewodniczący Komisji 

w imieniu swoich Komisji pragną zabrać głos?  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o przyjęcie sprawozdania.

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  20  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
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Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przekazał,  że  w  projekcie  uchwały  będzie  zmiana 

uzasadnienia. Zapytał Starostę, czy pragnie odczytać zmianę uzasadnienia?

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym przyjął propozycję Komisji 

odnośnie zmiany uzasadnienia i doprecyzuje ten zapis. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  wraz  ze  zmianą 

uzasadnienia. 

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Powiatowej  

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Starostę  o  uzupełnienie  w  w/w  punkcie 

porządku obrad.  

Starosta  przypomniał  wniosek  Komisji  odnośnie  uzupełnienia  informacji  dotyczącej 

posiedzeń  Komisji  w  temacie  dotyczącym  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych.  W  dniu 

11.06.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na temat 

przeprowadzonych przeglądów wiosennych i oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

wypowiadali  się  administratorzy  jednostek:  ŚZMiUW  i  RZGW.  Wnioski,  które  zgłaszono  

na Komisji były następujące: 

1. W ocenie administratorów urządzeń i  obiektów hydrotechnicznych (RZGW i ŚZMiUW)  

stan  tych  urządzeń  oraz  generalnie  stan  ochrony  przed  powodzią  na  obszarze  powiatu  

jest dobry. Należy kontynuować prace zmierzające do poprawy ochrony przeciwpowodziowej 

gmin leżących poniżej Raciborza, w tym budowę zbiornika „Racibórz Dolny”.  

Starosta  stwierdził,  że  na  pytanie  członków Komisji  jak  oceniają  stan  zabezpieczenia 

padła  odpowiedź ze  strony  kierowników w/w zakładów,  że  jest  dobrze.  Generalnie  łącznie  

z  Raciborzem  i  Gminą  Krzyżanowice  zabezpieczenie  do  2 500  m3 na  sekundę  przepływu  

jest  wystarczający,  zaś  poniżej  Raciborza  (dotyczy  to  przede  wszystkim odcinków w Gminie 

Rudnik) nadal jest brak zabezpieczeń. Po uzupełnieniu brakujących wałów, cała Raciborszczyzna 

na  2 500  m3 byłaby  zabezpieczona.  Budowanie  zabezpieczeń  bez  „Zbiornika  Racibórz”  
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na 3 200 m3.  Powiat Raciborski  jest  zabezpieczony przed powodzią,  oprócz odcinków Odry  

w gminie Rudnik. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy w imieniu Komisji Przewodniczący Komisji 

radni pragną zabrać głos?

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

Odczytał  wniosek  Komisji  odnośnie  uaktualnienia  składu  osobowego  Powiatowej  Komisji 

Porządku i Bezpieczeństwa. 

Starosta  stwierdził,  iż  jest  to  konieczne,  gdyż  Pan  S.  Nawrocki,  który  był  członkiem 

Komisji w dniu wczorajszym przyniósł dokumenty, iż jest na rencie. 

W zawiązku  z  wypowiedzią  radnego  R.  Winiarskiego,  Przewodniczący  Rady  Powiatu 

zapytał, czy jego wypowiedź potraktować jako wniosek czy apel?

Starosta stwierdził, iż należałoby to potraktować jako apel. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki stwierdził, iż dobrze byłoby, aby 

radni  przyjęli  sprawozdanie  z  punktami  mówiącymi  o  ocenie  zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował sugestię przedmówcy, aby przyjąć materiał 

jako załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów przyznał,  iż  w sprawozdaniu  powinna  

znaleźć się ocena zabezpieczenia stanu przeciwpowodziowego. Załącznik do protokołu będzie 

znajdował się w Biurze Rady, ale nigdy nie będzie to traktowane jako sprawozdanie chyba, że 

będzie to jako załącznik do sprawozdania. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze inne pytania?

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

projektu uchwały w proponowanej wersji wraz z uzupełnieniem, wygłoszonym przez Starostę. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr  13 do protokołu. 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 15 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

6 grudnia 2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i  Finansów.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś pytania do projektu uchwały?

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki  

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

Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  1  w  Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  oraz  Przewodniczący  Komisji  

w imieniu Komisji pragną zabrać głos?

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

o przegłosowanie.

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad14.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  na  zawarcie  porozumienia z  Powiatem Głubczyckim  

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

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

zabrać głos. 

Zgłosił  się  Wicestarosta.  Przekazał,  że  jeżeli  chodzi  o  naukę  teoretyczną  zawodu,  

to 76 uczniów kształci się w pięciu ośrodkach. Uchwały, które podejmowane są na sesji Rady  

w dniu dzisiejszym dotyczą Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach i Centrum Edukacji 

Zawodowej  w  Rybniku.  Jeśli  chodzi  o  Głubczyce,  to  dotyczy  to  kształcenia  jednego  ucznia

w  zawodzie  monter  –  elektronik,  zaś  gdy  chodzi  o  Rybnik  dotyczy  to  jednej  uczennicy  

w  zawodzie  krawiec.  Ogólnie  uczy  się  zawodu  76  uczniów,  z  tego  najwięcej  do  Ośrodka 

Dokształcenia  Zawodowego  w  Gliwicach.  Dane  zostały  przedstawione  w  materiale.  

Nauki  są  realizowane  w  trzech  klasach:  w  I,  II  i  III.  W  II  klasie  znalazło  się  najwięcej  

lakierników – 15, w tym roku szkolnym one nie znalazły się. Został otwarty oddział lakiernika 

w ZSZ. Osoba kształcąca się w zawodzie cieśla dojeżdża do Zielonej Góry, gdyż nikt w okolicy 

nie  prowadzi  tego  typu  kształcenia.  Ośrodek  Dokształcania  Zawodowego  w  Gliwicach  
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jest  najtańszym ośrodkiem i  jego  koszt  wynosi  270 zł  /  osobę.  Koszt  kształcenia  w ZSM  

w Głubczycach wynosi 270 zł / osobę, koszt kształcenia w Zielonej Górze 263 zł, Rybnickie 

Centrum Edukacji Zawodowej – koszt wynosi 390 zł i Ośrodek Dokształcania Zawodowego  

w  Mosinie  –  319  zł.  W poprzednim  roku  szkolnym  była  większa  ilość  osób  w  Rybnickim 

Centrum Edukacji Zawodowej, ale ze względu na koszty i specyfikę, jeżeli chodzi o umowy, jakie 

były  zawierane  z  Centrum,  większa  cześć  uczniów  została  przeniesiona  do  Ośrodka 

Dokształcenia Zawodowego w Gliwicach. Łączny koszt, który ponosi powiat wyniósł 18 900 zł. 

W przypadku  zatrudnienia  nauczycieli,  którzy  by  uczyli  tegoż  zawodu,  to  byłaby  to  kwota  

2 200 zł brutto za nauczyciela. Na jeden rok szkolny potrzebna byłaby kwota 28 000 zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu A. Litewka – Kobyłka wniosła pewne wątpliwości co 

do sposobu liczenia wielkości, ponieważ nie są to nauczyciele zatrudniani na rok tylko na miesiąc. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji podjęła decyzję, że sprawa ta będzie szczegółowo 

omawiana na Komisji.  

Wicestarosta  przypomniał,  iż  największą  grupą  uczniów  byli  lakiernicy  i  grupa  ta 

zostałaby  „wchłonięta”  przez  ZSZ.  Otwarto  część  oddziału  i  uczniowie  ci  kształcą  się  w 

zawodzie lakiernika.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy odpowiedź Starosty koreluje z wnioskiem  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą? 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z  Zagranicą  L.  Malcharczyk  stwierdził,  że  analizując  duże  rozproszenie  w  zawodach,  które 

zostało przedstawione zastanawia się, dlaczego opłaca się to w innych ośrodkach, a nie opłaca się 

w powiecie otworzyć pewnych kierunków.

Wicestarosta przekazał, że rozmowa z dyrektorem CKU spowoduje inne myślenie, jeżeli 

chodzi o dokształcanie zawodowe, choć przy takim rozproszeniu zawodów nie zawsze jest to 

realne.  Ośrodek  Dokształcania  Zawodowego  w  Gliwicach  jest  ośrodkiem,  który  skupia 

praktycznie pół województwa śląskiego. 

Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu i  Rekreacji  P. Olender stwierdził,  iż 

kwestie te budziły wiele kontrowersji. Na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zostało to 

dokładnie omówione i  Komisja  zdecydowała bliżej  przyjrzeć się w/w kwestii,  lecz osobiście  

nie wyciągałby żadnych wniosków, gdyż może okazać się, iż jest możliwe otwarcie kształcenie 

przedmiotów teoretycznych zawodowych z danego zawodu w CKU w Raciborzu, ale to się nie 

opłaca. Powyższa sprawa będzie poruszana na najbliższej i marcowej Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji, stąd też zaprosił zainteresowanych radnych do wzięcia udziału w posiedzeniu 

Komisji Oświaty. 
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Wicestarosta  ponownie  powtórzył,  iż  przedstawione  przez  niego  wyliczenia  zostały 

zrobione podczas obrad sesji  Rady (tj.  przed jego wystąpieniem), ale  kursy nie odbywają się  

w jednym dniu i w jednym miesiącu, ale w przeciągu całego roku szkolnego. 

Przewodniczący Rady Powiatu był pod wrażeniem, iż Wicestarosta dokonuje obliczeń tuż 

przed swoim wystąpieniem! 

Wicestarosta wyjaśnił, iż obliczenia zostały dokonane tylko w zakresie płac nauczycieli.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,  czy są  inne pytania do w/w punktu porządku 

obrad?

W  związku  z  brakiem  pytań,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za ,0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Rybnik  

w sprawie  kształcenia  w Rybnickim Centrum Edukacji  Zawodowej  – Centrum Kształcenia  Ustawicznego  

oraz  Praktycznego  w  Rybniku,  dla  którego  organem  prowadzącym  jest  Miasto  Rybnik,  uczniów  klas  

wielozadaniowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat  

Raciborski.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni oraz Przewodniczący w imieniu Komisji 

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały w proponowanej wersji.

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie „Remont i renowacja Zabytkowych Organów w Kościele  

św. Wacława w Krzanowicach”.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały, gdyż Komisje 

nie składały żadnych wniosków? 

Nikt z radnych nie wniósł uwag.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  proponowanej 

wersji.
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 Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o przybliżenie zmian, które pojawiły się 

w znowelizowanej wersji Statutu. 

Starosta  stwierdził,  że  Zarząd  Powiatu  przeanalizował  w  dniu  dzisiejszym  wszystkie 

wnioski  z  Komisji.  Nawiązał  do wypowiedzi  radnego J.  Matyi.  Przypomniał,  iż  Statut  został 

przyjęty  na  początku  funkcjonowania  samorządu  i  był  modyfikowany,  ale  nieznacznie.  Wielu 

prawników  i  radnych  nad  Statutem  debatowało  już  wcześniej.  Obecne  zmiany  nie  są  więc 

gruntowane, tylko są to raczej drobne poprawki. Pomimo, iż Statut oglądali prawnicy, to pojawiają 

się oczywiście drobne literówki. Nie można więc mówić o generalnej zmianie Statutu, gdyż jest to 

błędne stwierdzenie. Prawnicy zarówno w I, II i III kadencji pracowali nad Statutem. Aktualnie w 

Starostwie  Powiatowym jest  czterech  prawników.  Nie  jest  pewny,  czy  wszyscy  pracowali  nad 

Statutem, ale dwóch z nich na pewno zajmowało się Statutem wraz z Sekretarzem Powiatu, która 

z  zawodu  również  jest  prawnikiem  (łącznie  nad  Statutem  pracowało  trzech  prawników). 

Powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  jest  organem  wykonawczym  powiatu,  a  Rada  Powiatu  jest 

organem uchwałodawczym. 

W dalszej  kolejności  Starosta  odczytał  autopoprawki  do Zarządu Powiatu,  stanowiące 

załącznik  nr  19.  Stwierdził,  iż  w  § 2  projektu  uchwały  został  wykreślony  zapis:  

”oraz Uchwała Nr XXII/202/2000 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2000r. 

w sprawie sposobu ustalania należności zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu”, 

gdyż będzie to odrębna uchwała Rady. 

Następnie odczytał uwagi do projektu Statutu Powiatu Raciborskiego zgłoszone w trakcie 

posiedzeń komisji stałych, stanowiące załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Stwierdził, iż  

Zarząd  Powiatu jest  przeciwny zapisowi  §  33 ust.  3,  który  mówi,  iż:  „Na wniosek radnego 

składającego zapytanie, odpowiedź przekazywana jest również w formie pisemnej (na papierze)”. 

Przyjęto  zasadę  przekazywania  informacji  w  formie  elektronicznej  i  zaburzanie  tego  może 

spowodować to, że ktoś zapyta się, czy laptopy się opłacają. Nie ma problemu, że jeżeli radni 

zwrócą się z prośbą o wydrukowanie odpowiedzi,  to ją otrzymają,  lecz nie wpisywałby tegoż 

zapisu w Statut. Wszystkie dokumenty z pieczątką i podpisem znajdują się w archiwum – Biura 

Rady, natomiast w wersji elektronicznej również wpisuje się osobę podpisującą dokument.  
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad? 

Zgłosił  się  radny  J.  Matyja.  Powiedział,  cyt.:  „Panie  Starosto  jak  Pan  sam  zauważył

jest bardzo dużo nieścisłości i poprawek. No, przykro mi, że wyłapałem nieścisłości, które były 

w poprzednim tworzeniu Statutu i opiniowaniu przez ciało prawne. Proszę spojrzeć na § 7 jak ten 

§ 7 ma się do § 107. § 107 mówi, że „Zarząd jest organem wykonawczym powiatu”, a § 7 określa 

co, że Rada powołuje Zarząd i sprawuje. Proszę przeczytać sobie § 7.

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział przedmówcy, iż radni nie są uprawnieni by 

poprawiać prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Radny J. Matyja odczytał  §  108 - Z członkami Zarządu wybranymi spoza składu Rady, 

radnymi  wybranymi  na  stanowisko Starosty,  Wicestarosty  oraz  członka  Zarządu (wskazanego 

przez Starostę) nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Proszę Państwa kodeks pracy 

nie  określa  takiej  umowy.  Nominacja  na  stanowisko  może  być  z  wyboru,  

z  powołania,  z  konkursu,  ale  kodeks  pracy  ściśle  określa  jak  się  zatrudnia  pracownika. 

Prosilibyśmy o opinię osoby prawnej.  § 109 - Zarząd wykonuje uchwały Rady, zadania Powiatu 

określone  przepisami  prawa.  Jakiego  prawa  to  jest  określone.  I  tu  są  wymienione  potem:  

Do zadań Zarządu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział  przedmówcy,  iż  Statut  nie  musi  wyjaśniać 

radnym,  o  jakim  prawie  się  mówi.  Nie  omawia  się  bowiem  prawa  boskiego,  ale  prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radny J. Matyja, stwierdził, iż dobrze, że zostało to pokreślone, i myśli, że to wszystko 

zostanie ujęte w protokole. 

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że zostanie to ujęte w protokole, stąd też 

celowo o tym mówi. 

W  dalszej  części  wystąpienia  radny  J.  Matyja  nawiązał  do  pkt  2  §  109  ust.  5 

informującego:  „Do  zadań  Zarządu  należy  w  szczególności  :  zatrudnianie  i  zwalnianie 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrzeżeniem § 125 pkt 5”. Proszę zobaczyć 

na  § 125, który ma 3 podpunkty i dotyczy budżetu, a nie zatrudniania, więc o co chodzi tutaj. 

Dziękuję, więcej nie będą komentował, bo tych poprawek jest naprawdę proszę Państwa więcej 

i prosił o powołanie Komisji, nie odrzucenie Statutu. Komisja, ta dokładnie przeanalizowałaby 

razem z prawnikami i niech by ta poprawka poszła do Urzędu Wojewódzkiego, bo jeżeli zostanie 

to zwrócone,  to wybaczcie – jak stwierdził – ale my wszyscy chyba zostaniemy potraktowani 

troszeczkę w inny sposób, bo wysyłając coś takiego, to jest chyba niezgodnie z czymś. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  troska  radnego  J.  Matyi  jest  uzasadniona, 

natomiast  wywód merytoryczny  już  mniej.  Poprosił  Radcę  prawnego  o  ustosunkowanie  się  

do podniesionych zagadnień. 

Radca  Prawny B.  Kowalska  poinformowała,  iż  samorząd terytorialny działa  w oparciu  

o ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 

1592 z  2001 r.).  Jest  to tzw. ustawa -  matka dla samorządu powiatowego.  Identyczna ustawa 

reguluje działalność samorządu gminnego. Przepisy prawa w oparciu, o które działa samorząd 

terytorialny, to są wszystkie ustawy resortowe w oparciu o, które działają poszczególne wydziały 

(w powiecie czy w gminie). Szczególnie ustosunkowała się do zarzutu radnego J. Matyi, iż prawo 

nie przewiduje możliwości zawarcia stosunku pracy na podstawie wyboru. Kodeks pracy, który 

w tym zakresie nie został zmieniony, zawiera rozdział III -  pn. Stosunek pracy na podstawie 

powołania,  wyboru,  mianowania  oraz  spółdzielczej  umowy  o  pracę.  Art.  73  § 1  mówi: 

„Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek 

wykonywania  pracy w charakterze pracownika”.  Nie każdy,  który zostanie wybrany,  musi  być 

zatrudniony jako pracownik, natomiast  są niektóre funkcje,  które piastuje się z wyboru, gdzie 

następuje obowiązek zatrudnienia tej osoby na umowę o pracę. Tak jest z członkami zarządu, 

wiceprezydentami miast. Stąd też nie powinno tutaj być żadnych wątpliwości, gdyż kodeks pracy 

obowiązuje od 75 r.  i  nigdy w tym względzie nie wprowadzał  żadnych zmian.  Kodeks pracy 

odsyła  do  prawa  spółdzielczego,  gdy  chodzi  o  sposób  zawierania  umowy  o  pracę  między 

spółdzielnią a członkiem spółdzielni. Jest możliwość i obowiązek w takich wypadkach zawierać 

umowę o pracę. Nie potrafiła zrozumieć, na czym polega wątpliwość zgłoszona przez radnego.  

Radny J. Matyja powiedział, że § 136 Statutu określa, w jaki sposób osoby zostały powołane 

na stanowiska, zaś § 108 określa, w jaki sposób została zawarta umowa o pracę. 

Radca Prawny wyjaśniła, że jeżeli wybiera się członka Zarządu, która ma wykonywać pracę 

w ramach stosunku  pracy,  to  podpisuje  się  z  nim umowę o  pracę.  Jest  to  umowa o pracę  

z wyboru.

Radny J. Matyja stwierdził, iż jest z pewnością przepis, który określa w/w kwestię. 

Radca Prawny odpowiedziała, że zostało to określone w kodeksie pracy. 

Radny J. Matyja nie wiedział, iż zostało to określone w kodeksie pracy, stąd też podziękował 

Radcy za wyjaśnienie. 

Radca Prawny powiedziała, że szczególny charakter tego rodzaju umowy o pracę polega  

na tym, że umowa o pracę z osobą, która została wybrana zostaje nawiązany stosunek pracy  

na  czas  trwania  kadencji.  Z  momentem upłynięcia  kadencji  na  jaką  członek  Zarządu  został 
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wybrany,  z tą  datą następuje rozwiązanie stosunku pracy.  W/w zapis znajduje się w kodeksie 

pracy. 

Radny J.  Matyja  poprosił  o ustosunkowanie się  do  § 110, który nie ma wytłumaczenia  

do tego § 125 ust. 5. 

Starosta stwierdził, iż pojawił się ewidentny błąd, gdyż zamiast § 125 ma być § 121. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż będzie to autopoprawka Zarządu do Statutu. 

Poprosił  radnego J.  Matyję,  aby  w razie  zgłaszania  wątpliwości,  na  przyszłość  zapoznał  się  

z Ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 

r.). W art. 26 ust. 1 ustawy zapisano, iż: „Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu”. 

Stwierdził, że na sesji Rady nie może być łamane prawo Rzeczpospolitej Polskiej, wpisując do 

Statutu wolne wnioski radnego. Z kolei art. 32 pkt 1 ustawy mówi, że „Zarząd Powiatu wykonuje 

uchwały Rady Powiatu określone przepisem prawa”. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił, aby 

na przyszłość przeczytać ustawę, tak jak ona brzmi, a nie zgłaszać fanaberii. 

Radny  J.  Matyja  zgodził  się  z  wypowiedzią  Przewodniczącego  Rady  Powiatu.  

Poprosił o przeczytanie § 7 Statutu, który określa co powołuje Rada, a co wykonuje Zarząd.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział  radnemu,  iż  na  sesji  nie  będzie  poprawiana 

odnośna ustawa Rzeczypospolitej Polskiej, bo – jak stwierdził – „my jesteśmy od wykonania tej 

ustawy,  a  nie  od  jej  poprawiania”.  Nie  wolno  tekstu  ustawy  dowolnie  zmieniać,  bo  radny  

ma takie życzenie. 

Radny J. Matyja powiedział, że są to nieścisłości, a nie fanaberie. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział przedmówcy, że w przypadku, gdy nie doczytał 

on  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  a  zgłasza  wątpliwości  i  grozi  odrzuceniem  Statutu  

przez nadzór prawny, to musi wiedzieć, że nadzór prawny również działa w majestacie prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radca Prawny uzupełniła wypowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu. Art. 8 u.s.p. mówi 

w  następujący  sposób  cyt:  „Mieszkańcy  powiatu  podejmują  rozstrzygnięcia  w  głosowaniu 

powszechnym – poprzez wybory  i  referendum powiatowe – lub  za  pośrednictwem organów 

powiatu”, zaś w ust. 2 pisze cyt.: „Organami powiatu są: 

1) rada powiatu, 

2) zarząd powiatu”.

Następnie odczytała art. 9 u.s.p mówiący, iż cyt: „Rada powiatu jest organem stanowiącym 

i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym”, zaś art. 26 u.s.p. 

mówi cyt: „Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu”.  

Radny J. Matyja powiedział, że jest organem wykonawczym uchwał. 
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Radca Prawny odpowiedziała, iż Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przerwał  dyskusję.  Podziękował  Radcy  Prawnemu  za 

wyjaśnienia. Powiedział, że prawem opozycji jest wytykanie błędów, ale kiedy zaczyna to naruszać 

prawo Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że w tym wypadku należy wstrzymać się i nie brnąć dalej. 

Proponował radnemu J. Matyji, aby w tym temacie nie brnął dalej, gdyż nie ma on ewidentnie 

racji. Zakończył dyskusję i zaproponował przystąpić do głosowania.

Radny  P.  Olender  powiedział,  że  jest  zobowiązany  głosami  Komisji  do  zgłoszenia 

wniosku Komisji, z którym nie zgadzał się Starosta, a dotyczył § 33 ust 3. Zaproponował dodać 

po słowach  „… drogą elektroniczną. Na wniosek radnego składającego zapytanie odpowiedź 

przekazywana  jest  również  w  formie  pisemnej  (na  papierze)”.  Następnie  odniósł  się  

do dyskusji nt. Rady i Zarządu. 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  powiedział,  że  zgłoszony  wniosek  stoi  w  pewnej 

sprzeczności z autopoprawką Zarządu zgłoszoną właśnie na wniosek innych Komisji. Poprosił 

radnych, aby słuchali uważnie, gdyż później będą wątpliwości prawne i straszenie się nadzorem 

prawnym Wojewody. Poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego wraz  ze  zmianami  Starosty  i  tymi,  które  Starosta  przyjął  w dzisiejszym swoim 

wystąpieniu, co jest równoznaczne z odrzuceniem wszystkich innych wniosków. 

Uchwała została przyjęta 19 głosami za,  0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 

Uchwala stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

     

 Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o kilka zdań wprowadzenia do projektu 

uchwały. 

Starosta upoważnił Skarbnika Powiatu do udzielenia wyjaśnienia. 

Skarbnik Powiatu E. Tapper zgłosiła poprawkę w załączniku nr 2, w pozycji Oświata  

i  wychowanie,  w  rozdziale  Szkoły  zawodowe.  Do tej  pory  znajdowała  się  kwota  15 500 zł.  

jako pozostałe wydatki. Zmiana polega na przesunięcie kwoty 526 zł w miejsce - wynagrodzenia 

i pochodne, a 14 974 zł - pozostałe wydatki. Szkoła w/w informację przesłała po przekazaniu 

uchwały radnym. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  zabranie  głosu  Przewodniczącego  Komisji 

Budżetu i Finansów.  

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

i Finansów jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radni oraz Przewodniczący w imieniu Komisji 

pragną zabrać głos? 

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

uchwały wraz z załącznikiem nr 2.

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: R. Winiarski, G. Utracki, K. Ciszek, J. Matyja. 

Po odczytaniu w/w osób zamknął listę mówców. 

Radny R. Winiarski  w imieniu  Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska wnioskował  

o wystąpienie do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu o informację  

na jakim etapie są przygotowania do utworzenia kierunku zwianego z rolnictwem. Otrzymano 

informację, iż na rok bieżący nie będzie w/w kierunku. Jest także w posiadaniu informacji, że 

kierunek  nie  zostanie  uruchomiony  w  następnych  latach.  Jak  dowiedział  się  od  Starosty,  to 

wszystko jest na dobrej drodze, stąd też poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Radny G. Utracki wnioskował, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wystąpił z wnioskiem 

do  samorządu  województwa  śląskiego  o  pilne  rozpoczęcie  i  kontynuację  remontu  drogi 

wojewódzkiej  w  Krzyżanowicach  w  kierunku  Wodzisławia  Śl.  Swój  wniosek  i  interpelację 

uzasadnił uzasadnieniem. Przekazał, że w 2006 r. rozpoczęto remont drogi i zrobiono niewielką 

część.  Dokumentacja  jest  zrobiona  na  całą  drogę  od  skrzyżowania  z  drogą  krajową  

w Krzyżanowicach do mostu na Odrze i prace zostały zaniechane. Na odcinku od przejazdu 

kolejowego w Krzyżanowicach do mostu w wyniku znacznego natężenia ruchu, droga posiada 

bardzo głębokie koleiny, które zagrażają bezpieczeństwu i wypadkowi. Ciężko wyjechać z kolein, 

jeżeli  samochód w nie  wjedzie.  Na drodze brak jest  chodnika.  Radna Sejmiku Województwa 

Śląskiego G. Lenartowicz interesowała się także wspomnianą drogą i zapewniała, że prace będą 

kontynuowane ale nie są, stąd też poprosił Radną Sejmiku o interwencję i pilotowanie sprawy.

Radny  K.  Ciszek  odczytał  swoją  interpelację  w  sprawie  nieodpłatnego  korzystania  

z  lodowiska miejskiego  przez  młodzież  szkolną  w ramach zajęć  szkolnych.  Treść  interpelacji 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Radny J. Matyja odniósł się do spotkania, które odbyło się w dniu 18.01.br. z Dyrekcją 

Dróg Wojewódzkich. Ucieszył się, że spotkanie odbyło się, jednak ubolewał, że zainteresowanie 
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spotkaniem  było  minimalne.  Uważał,  że  wrażenie,  które  zrobiono  na  Dyrekcji  Dróg 

Wojewódzkich było takie, że nie ma zainteresowania remontem dróg, pozyskiwaniem środków, 

bo Dyrekcja wyraźnie oświadczyła, że są w posiadaniu środków, są zainteresowani inwestycjami, 

które  będą  zrealizowane  w  ciągu  10  lat.  Powiedział,  że  są  ościenne  powiaty,  które  potrafią 

pozyskiwać  i  wykorzystywać  środki  np.  we  wsi  Poborszów  pozyskano  środki  unijne  

i wybudowano obwodnicę dla wioski w odcinku 13 czy 15 km. Radny ubolewał, że prom, który 

funkcjonuje  w  Grzegorzowicach  nie  ma  szans  na  przetrwanie,  tak  powiedział  Dyrektor  

na  spotkaniu,  gdyż  osoba  obsługująca  prom  musi  przechodzić  3  –  letnie  szkolenie.  Radny 

ubolewał  również,  iż  droga  zrobiona z  Raciborza  do Brzezia  jest  to  mała  droga,  wykonana, 

zostały wyłożone pieniądze i już pojawiły się skargi, że droga nie spełnia norm. Stwierdził cyt: 

„Nie potrafimy docenić to co dostajemy i wykorzystać”.  

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o ustosunkowanie się do wypowiedzi. 

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez radnego R. Winiarskiego Starosta powiedział, że 

zostanie wystosowane pismo. W kwestii interpelacji zgłoszonej przez radnego K. Ciszka zostanie 

wystosowane  pismo  do  dyrektorów  szkół  ponadgimnazjalnych,  aby  zapytali  nauczycieli 

wychowania  fizycznego  czy  w  ramach  lekcji  wychowania  fizycznego  korzystają  z  wyjść  

na lodowisko, a jeżeli tak, to jaka to ilość. Zostanie podjęta również rozmowa z Prezydentem 

Miasta Racibórz odnośnie ulg. Jeżeli ulgi nie będą możliwe, to Zarząd Powiatu spróbuje znaleźć 

środki w budżecie powiatu. Starosta nie potrafił powiedzieć, czy uda się to zrobić w najbliższym 

czasie, ale można byłoby tym zająć się w następną zimę. 

Starosta  stwierdził,  iż  radny  J.  Matyja  nie  złożył  żadnych  interpelacji,  ale  w  sposób 

krzywdzący ocenił  działania władz powiatu odnośnie zabiegania o środki.  Powiat  Raciborski  

zdobywa największe środki jako powiat na remont dróg wojewódzkich. Powiat zabiega, aby co 

roku  były  duże  środki  na  drogi  i  jest  to  krzywdzące.  Poborszów –  to  jest  droga  krajowa.  

Od  kilku  lat  Zarząd  Dróg  Krajowych  wydaje  środki  na  drogę  DK  –  45,  m.in.  w  Gminie 

Krzyżanowice są nowe nakładki asfaltowe, chodnik z Krzyżanowic aż do Roszkowa. 

Innym przykładem może być remont za kilka milionów ul. Starowiejskiej w Raciborzu.  

W  ubiegłym  roku  był  remont  mostu  w  miejscowości  Bieńkowice  łącznie  z  nakładką.  

Znaczne kwoty co roku wydawane są na drogi w Powiecie Raciborskim.  

Odnośnie ul. Brzeskiej wytłumaczył, że otrzymano środki na gruntowny remont odcinka 

550 m drogi, który został zrobiony. Koszt wyniósł prawie 2 mln 400 tys zł. Skargi są takie, że 
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spływa woda z drogi gminnej. Wielokrotnie odbyły się spotkania z Prezydentem Miasta, pewne 

prace zostały wykonane i jeszcze są źle wykonane, gdyż woda spływa. Poprosił o właściwą ocenę, 

która może być krytyczna ale sprawiedliwa. 

Przewodniczący Rady Powiatu nie udzielił głosu radnemu J. Matyi i poprosił, aby głos 

zabrał w wolnych wnioskach. 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i  Wniosków  

o zabranie głosu.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odczytała wnioski zgłoszone 

na sesji:

wniosek radnego J. Strachoty:

1) Przygotować informację na najbliższą Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczącą 

instytucji  zaangażowanych  PROW  w  temacie:  „Programy  inwestycyjne  dla  utwardzania 

dojazdów oraz dróg polnych, których właścicielami są urzędy gmin”. 

Radny  J.  Strachota  stwierdził,  iż  jeżeli  na  Komisję  konieczne  byłoby  zaproszenie 

Sekretarza Powiatu, to powinien to uczynić Starosta. 

Z wypowiedzią przedmówcy zgodził się Starosta. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż nie można głosować wniosku, który nie jest 

skierowany do Zarządu Powiatu, gdyż jest to niezgodne z prawem. 

Radny  R.  Winiarski  poprosił,  aby  wniosku  nie  głosować,  gdyż  zostanie  on  przyjęty  

do planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał  radnego J.  Strachoty,  czy  wystarczy wyjaśnienie 

Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa i  Ochrony Środowiska  R.  Winiarskiego,  wypowiedziane

w dniu dzisiejszym w obecności 22 radnych. 

Radny J. Strachota nie był pewny, czy dojdzie spotkanie do skutku, a jeżeli temat zostanie 

omówiony, to może dopiero pod koniec roku, co go nie satysfakcjonuje.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił dać szansę Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska R. Winiarskiemu. 
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Radny J.  Strachota  powiedział,  że  wniosek dotyczy przygotowania  informacji,  których 

Przewodniczący Komisji nie może przygotować. Informacje takie może przygotować Starosta  

za pośrednictwem Sekretarza Powiatu. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  radny  R.  Winiarski  jest  osobą  rzetelną. 

Zwrócił się z prośbą do Starosty, aby wniosek radnego J. Strachoty potraktować bardzo poważnie 

i Starosta zobligował odpowiednią osobę, która przygotowałaby materiał i będzie uczestniczyć  

w posiedzeniu Komisji. 

Starosta zapytał,  jak może na Komisję wysłać  osobę,  której  Przewodniczący Komisji  

nie zaprosił? 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zaproponował  przemodelowanie  wniosku  zgłoszonego 

przez radnego J. Strachotę. Zapytał radnego J. Strachota, czy na to wyraża zgodę?

 Radny J. Strachota nie wyraził zgody i poprosił o przygotowanie ww. materiału. 

wniosek radnego R. Winiarskiego:

2)  „W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Komisji Rolnictwa  

i  Ochrony  Środowiska  wnioskuje  o  wystąpienie  do  Rektora  Państwowej  Wyższej  Szkoły 

Zawodowej  w  Raciborzu  o  informację  na  jakim  etapie  są  przygotowania  do  utworzenia 

kierunku związanego z rolnictwem”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku.

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

wniosek radnego G. Utracki: 

3)  „Wnioskuje  się,  aby  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wystąpił  z  wnioskiem  do  samorządu 

województwa  śląskiego  o  pilne  rozpoczęcie  i  kontynuację  remontu  drogi  wojewódzkiej  

w Krzyżanowicach w kierunku Wodzisławia Śl.”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie wniosku.

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  ponownie  powrócił  do  wniosku  zgłoszonego  

przez radnego J. Strachotę. Poprosił radnego, aby jeszcze zastanowił się nad przemodelowaniem 
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swojego wniosku. Zaproponował,  aby był on w takiej  wersji,  w jakiej  został zgłoszony przez 

radnego,  dodając  jedynie  słowa  „w  uzgodnieniu  z  Przewodniczącym  Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska”. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosek odczytała wniosek o następującej treści:

„W uzgodnieniu  z  Przewodniczącym Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  przygotować 

informację  na  najbliższą  Komisję  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  dotyczącą  instytucji 

zaangażowanych PROW w temacie: „Programy inwestycyjne dla utwardzania dojazdów oraz dróg 

polnych, których właścicielami są urzędy gmin”. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że Starosta w uzgodnieniu z Przewodniczącym 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przygotuje w/w materiał, który zostanie przedstawiony 

na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Starosta stwierdził, że przygotuje taką informację i za zgodą Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawi ją na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

 Wniosek został przyjęty 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Przewodniczącej  Komisji  Uchwał  

i Wniosków za odczytanie wniosków. 

Ad22.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie.

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: J. Matyja, R. Winiarski, A. Plura, A. Litewka - 

Kobyłka i P. Olender. Przewodniczący Rady Powiatu zamknął listę mówców. 

Radny J. Matyja odniósł się do wypowiedzi Starosty. Starostę – jak stwierdził –  traktuje 

z dużym szacunkiem, ale intencja jego była taka, iż środki finansowe, które pozyskuje się można 

było dobrze i godnie wykorzystać. Droga krajowa przy ul. Starowiejskiej została bardzo ładnie 

wykonana. Jak przychodzi nawałnica, to z pól spływa muł, szlam i zamula drogę. Nie do końca 

inwestycje są dobrze zrobione. Brakuje pobocza, odwodnienia. Podobna sytuacja jest w Brzeziu. 

Na podjazdach do ogródków działkowych zabrakło głębokiego rowu z kratami, które by zbierały 

i odprowadzały wodę poboczem. Nie należy szukać winy, czy krytykuje opozycja, tylko trzeba 

patrzeć na to co jest zrobione i jak jest to odbierane przez społeczeństwo. 

Starosta  powiedział,  że  jest  pewne prawo w Polsce,  które  może  być  nielogiczne  ale  

one obowiązuje. Nie może zarządca drogi budować tam przy swojej drodze, żeby droga z pól  
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nie spływała.  Zarządca drogi  ma prawo wyegzekwować co do złotówki  koszty  jakie  ponosi  

z  tytułu  uprzątnięcia  drogi.  W przypadku  ponownego  sprzątania  ul.  Brzeskiej,  to  Prezydent 

Raciborza  zostanie  obciążony  kosztami.  Zarządca  drogi  nr  45  -  ul.  Starowiejskiej  ma  prawo 

każdego z właścicieli pól obciążyć. 

Radny  R.  Winiarski,  w  nawiązaniu  do wcześniejszej  wypowiedzi  radnego J.  Strachoty, 

zaproponował temu ostatniemu przeczytanie Statutu i ustawy. Na Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska prosił o podawanie tematów, z którymi członkowie Komisji byliby zainteresowani, ale 

radny J. Strachota nie zgłosił żadnego tematu. Osobiście „wciągnął” do planu pracy Komisji 16 

tematów  i  ujął  tematy,  które  interesują  radnego  J.  Strachoty.  Poprosił  radnego  J.  Strachotę  

o zgłaszanie tematów na Komisji, które z pewnością zostaną omówione na Komisji. W planie 

pracy Komisji znalazły się następujące tematy: kwoty mleczne, melioracje, itp. 

Radny P.  Olender odczytał  wniosek Komisji  Oświaty,  Kultury  w sprawie  przesyłania  

w formie elektronicznej wszystkim radnym informacji o terminach i tematyce posiedzeń komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego (wraz załącznikami).

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zwróciła  się  z  prośbą  

o instrukcję dotyczącą wypełniania oświadczeń lustracyjnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż już miesiąc temu poprosił Starostę, aby zająć 

się tą sprawą. Stąd też poprosił Starostę o ustosunkowanie się do prośby Wiceprzewodniczącej 

Rady.    

Starosta  odpowiedział,  że  każdy  radny  otrzymuje  informację  o  złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego do domu, stąd też nie potrafi powiedzieć, kto otrzymał a kto je nie otrzymał. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przygotowanie  instrukcji  wypełniania 

oświadczeń lustracyjnych. 

Starosta odpowiedział, że zostanie przygotowana instrukcja i złożona w Biurze Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu A. Plura nawiązał do wypowiedzi radnego J. Matyi 

odnośnie  spotkania  nt.  przeprawy  promowej.  Osobiście  uczestniczył  w spotkaniu  na  którym 

ustalono,  że  Starosta  może  zaproponować  zmiany,  zlecić  zlecenie  projektu  na  poprawę 

komunikacyjności  w  tym  miejscu  przy  pomocy  promu  i  Zarząd  Wojewódzki  za  to  zapłaci. 

Spotkanie  zostało  poświęcone  promowi,  uzyskano  informację,  iż  mostu  nie  będzie,  gdyż  

jest za drogi,  a prom jest mało skuteczny i może być lepszy, tylko ktoś to musi opracować,  

a Zarząd Dróg Wojewódzkich za to zapłaci. Padła deklaracja, iż nie jest problemem finansowym, 

aby osobę zatrudniono. Koszt funkcjonowania promu 480 tys zł. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  iż  zostały  udzielone  przez  Starostę 

pisemne  odpowiedzi  na  interpelacje.  Przekazał,  że  kolejna  sesja  Rady  Powiatu  odbędzie  się  

26 lutego 2008 r. o godz. 15:00. Tematami sesji będą:  

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.

2. Informacja  nt.  wyników  ankiety  „Badanie  poziomu  satysfakcji  klienta  z  poziomu  usług 

świadczonych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Ponadto poinformował, że do odbioru w Biurze Rady jest PIT R. Podziękował za udział 

w sesji.  

Ad.23. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 18:05. 

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

2. Lista zaproszonych gości. 

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

29 stycznia 2008 r.

4. Podziękowanie dla Pani Janiny Wystub.

5. Pismo OR. 0714 -3/08 z dnia 24.01.2008 r. 

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

Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

7. Informacja nt. funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013.

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

od 29.12.2007 r. – 17.01.2008 r.

9. Uzupełnienie do Informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres  

18.01.2008 r. – 29.01.2008 r.

10. Sprawozdanie  z dnia 08 stycznia 2008 r.  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2007.

11. Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  V  /78  /  2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  25  lutego  2003r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz Uchwały Nr III / 41 / 2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  28  grudnia  2006r.  w sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała Nr XVI / 143 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

13. Uchwała Nr XVI / 144 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.

14. Uchwała Nr XVI / 145 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr II / 15 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 

2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i  Finansów.
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15. Uchwała Nr XVI / 146 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

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

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu 

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

na  likwidacji  Poradni  Lekarza  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w Przychodni  Rejonowo-

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.

16. Uchwała Nr XVI / 147 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie wyrażenia opinii na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie 

finansowania  kształcenia  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych 

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

17. Uchwała Nr XVI / 148 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Rybnik  w  sprawie 

kształcenia  w  Rybnickim  Centrum  Edukacji  Zawodowej  –  Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik,  uczniów  klas  wielozadaniowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu,  

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

18. Uchwała Nr XVI / 149 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w  sprawie  dotacji  na  zadanie  „Remont  i  renowacja  Zabytkowych  Organów  w Kościele  

św. Wacława w Krzanowicach”.

19. Autopoprawka Zarządu Powiatu Raciborskiego.

20. Uwagi  do projektu Statutu  Powiatu Raciborskiego zgłoszone w trakcie  posiedzeń komisji 

stałych.

21. Uchwała Nr XVI / 150 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

22. Uchwała Nr XVI / 151 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

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

23. Treść  interpelacji  radnego  K.   Ciszka  w  sprawie  nieodpłatnego  korzystania  z  lodowiska 

miejskiego przez młodzież szkolną w ramach zajęć szkolnych.
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