
PROTOKÓŁ  NR  XVII/08

z  XVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  26 lutego 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

 XVII  /  152  /  2008  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2007 r.

 XVII  /  153  /  2008  w  sprawie  nadania  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”.

 XVII / 154 / 2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

 XVII / 155 / 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.

 XVII  /  156  /  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  a  likwidacji  Pracowni  RTG  w  Przychodni 

Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

 XVII  /  157  /  2008  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w Rydułtowach” polegającego na  likwidacji  Pracowni  diagnostycznej  (USG)  

w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców  

Bytomskich 11.

 XVII / 158 / 2008 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

1



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

2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

i wniosków Rady Powiatu.

6. Analiza badania satysfakcji pacjentów z poziomu świadczonych usług w Szpitalu Rejonowym 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2007 r.

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

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

10. Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

15. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego zwołanej na dzień 26 lutego 2008 r. na godz. 15:00. Na podstawie listy obecności 

stwierdził,  iż  w  sesji  było  obecnych  21  radnych,  co  stanowiło  quorum 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 
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jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i  porządku obrad 

sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26  lutego  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 XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Radny J. Starchota zwrócił uwagę błędny zapis na str.  6 protokołu. Winno być „drogi 

polne”, a nie jak jest napisane „gminy polne”.

Przewodniczący Rady przyjął  uwagę radnego,  jednakże stwierdził,  iż  zgłoszona uwaga 

zostanie wzięta pod uwagę dopiero po przesłuchaniu nagrania z sesji.

Radny  G.  Utracki  nawiązał  do  przyjęcia  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  

z  pracy  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego.  Przypomniał,  iż  wnosił  

o  dołączenie protokołu  zawierającego  ocenę  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu 

Raciborskiego. Dokument ten miał być załącznikiem do przedmiotowego sprawozdania, a nie 

załącznikiem do protokołu z sesji. Przypomniał, iż na poprzedniej sesji przyjęto jego propozycję. 

Przyznał,  iż z protokołu XVII sesji  nie wynika jednoznacznie,  do jakiego dokumentu jest  to 

załącznik. Zwrócił się do Starosty o potwierdzenie jego słów.

W związku z faktem, iż radny G. Utracki zgłosił swoją uwagę z miejsca, Przewodniczący 

Rady  poprosił  radnego  o  podejście  do  mikrofonu.  Przemówienia  radnych  –  jak  wyjaśnił 

Przewodniczący –  wygłaszane z miejsca tworzą niezręczną sytuację dla protokolanta. Ten ostatni 

pomimo, iż stara się dokładnie spisać słowa radnego, nie potrafi tego zrobić, gdyż wypowiedzi 

częstokroć są źle nagrane, stąd też ewentualne nieścisłości.

Starosta potwierdził, słowa radnego G. Utrackiego.

Protokół przyjęto jednogłośnie – 21 głosami. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy radni  wnoszą  uwagi  do  doręczonego  porządku 

obrad. Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż zaprosił Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej  w  Raciborzu.  Zaproponował,  aby  wystąpienie  Rektora  umieścić  w  punkcie  

4 porządku obrad. Ponadto w pkt. 10 zaproponował podjęcie uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.,   pkt 12 podjęcie uchwały w sprawie 
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wyrażenia  opinii  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 

a  likwidacji  Pracowni  RTG  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz  pkt.13 – podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia  opinii  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w sprawie  dokonania  przekształcenia  w strukturze  organizacyjnej  samodzielnego publicznego 

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

na likwidacji Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w 

Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11, pkt 14 – projekt uchwały w sprawie odwołania 

Sekretarza  Powiatu.  Zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad  wraz  ze 

zgłoszonymi poprawkami. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 21 głosami.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę.

Ad4. Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Po  wznowieniu  obrad,  Przewodniczący  Rady  oddał głos  Jego  Magnificencji 

Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  - prof. dr hab.  Michałowi 

Szepelawemu.

Rektor  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  podziękował za  zaproszenie. 

Odnośnie  powołania  kierunku  rolnictwo  na  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  

w Raciborzu powiedział, iż  szczegółową koncepcję kształcenia na tym kierunku przedstawi 

Prorektor ds. Promocji i Rozwoju dr Jerzy Pośpiech oraz odpowie na ewentualne pytania  

dot. stadium koncepcyjnego powołania tego kierunku.

Zdaniem  Rektora  już  obecnie  można  powiedzieć,  że  finalizuje  się  wniosek  

o utworzenie przedmiotowego kierunku. Przypomniał, iż na ręce Starosty przekazano pismo, 

w którym informuje, iż na początku marca br. wniosek zostanie przesłany do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Powiedział,  iż  podczas  konferencji  rektorów  w  Ministerstwa  Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego można było odczuć, iż jest w chwili obecnej kładzie nacisk na studia 

inżynierskie. Stwierdził, że utworzenie kierunku rolnictwa sprawia, że raciborska Uczelnia 

wkomponowuje  się  w  koncepcję  kształcenia  i  ofertę  edukacyjną  realizowaną  zgodnie  

z sugestiami Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poinformował, iż zainteresowanie 
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tym kierunkiem jest wielkie, póki co ze strony kadry pedagogicznej, która chciałaby podjąć 

pracę na Uczelni. Przedstawiciele Akademii Rolniczej z Poznania (wywodzący się z okolic 

Głubczyc)  złożyli  wizytę  wraz  z  deklarację  podjęcia  pracy  na  Uczelni.  Nie  tylko  kadry 

zewnętrzne,  ale  i  ludzie  z  bliskich  okolic  mogliby  rozwinąć  ten  kierunek  i  propagować 

rolnictwo,  biorąc  pod  uwagę  kształcenie  na  poziomie  inżynierskim.  Również  Senat 

Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Raciborzu zaaprobował uchwałę o wystąpienie  

z  wnioskiem o utworzenie kierunku rolnictwo. Zapewnił,  iż  proceduralne aspekty zostały 

spełnione,  pozostaje jedynie przesłanie wniosku oraz lobbowanie jego przyjęcia. 

Ponadto  poinformował,  iż  kształcenie  na  Uczelni  przybiera  charakter 

międzynarodowy.  W dniu jutrzejszym zostanie podpisane porozumienie z Uniwersytetem  

w Ostrawie w sprawie wymiany studentów oraz studiów doktoranckich. Pozwoli to na to,  

że absolwenci neofilologii PWSZ w Raciborzu będą mogli kontynuować studia magisterskie 

w Ostrawie. Ponadto pracujący w PWSZ w Raciborzu pracownicy instytutu neofilologii będą 

mogli robić doktoraty na Uniwersytecie w Ostrawie. Podkreślenia godny jest fakt, iż studia te 

będą bezpłatne, na zasadzie ustaleń i porozumień pomiędzy uczelniami. 

Na  ostatnim  posiedzeniu  Senatu  dyskutowano  także  nad  przeprofilowaniem 

kształcenia.  Zgodnie  z  sugestiami  dyrektorów  instytutów  planuje  się  otworzenie  dwóch 

nowych  specjalności  tj.  w  instytucie  techniki  i  matematyki  specjalność  matematyka  

w informatyce oraz na kierunku pedagogika specjalność terapia psychopedagogiczna.  Jest 

przekonany – jak stwierdził – że specjalności takie są potrzebne na tym terenie, co wynika 

z prowadzonego monitoringu potrzeb. 

Na zakończenie powiedział, iż na podstawie rozmów ze Starostą pozwala sobie na 

optymistyczne spojrzenie na dalsze funkcjonowanie Uczelni, która może liczyć na wsparcie 

nie tylko materialne (głównie w zakresie popierania przedsięwzięć Uczelni). 

Wyraził zadowolenie,  iż  rozpoczęły  się  prace  projektowe  na  Zamku  Piastowskim  

w  Raciborzu.  Uczelnia  byłaby  dumna,  gdyby  Instytut  Sztuki  PWSZ  w  Raciborzu  mógł 

funkcjonować na Zamku, zgodnie z wcześniejszymi rozmowami. Uważa, że ożywiłoby to Zamek. 

Artyści Uczelni reprezentuje wysoki poziom w różnych działach sztuki. Zaproponował, aby do 

prac  studyjnych  włączyć  Dyrektora  Instytutu  Sztuki  prof.  Ostrowskiego.  Oddał  głos 

Prorektorowi J. Pośpiechowi.

J. Pośpiech Prorektor PWSZ w Raciborzu powiedział, że gdyby Uniwersytet Przyrodniczy, 

z  którym współpracuje  Uczelnia  w tym zakresie,  przygotował  materiały  do końca  bieżącego 

tygodnia, to w pierwszych dniach marca br. wniosek zostanie skierowany do Ministerstwa Nauki i 
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Szkolnictwa  Wyższego.  Po  wstępnych  konsultacjach  uzyskano  zgodę  na  otwarcie  kierunku 

inżynierskiego. Przypomniał, iż w chwili obecnej trwa reforma szkolnictwa wyższego w Polsce – 

powstała komisja, która ma opracować głębokie zmiany struktury szkolnictwa wyższego. Dlatego 

też moment na występowanie o utworzenie nowego kierunku jest szczególnie trudny i niepewny. 

Dodał, iż na 10 wniosków skierowanych do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która wyraża 

opinię  nt.  merytorycznej  zawartości  wniosku  jedynie  dwa  uzyskały  pozytywną  ocenę. 

Poinformował, iż planuje się rozpoczęcie nauki na kierunku rolnictwo od roku akademickiego 

2009/2010. 

Uczelnia  posiada  wszelkie  proceduralne  dokumenty  własne  i  wystąpi  o  zgodę  na 

uruchomienie kierunku. Poinformował, iż Ministerstwo wydaje zgodę na kształcenie na kierunku, 

zaś wybór specjalności należy do kompetencji senatu danej uczelni. Przytoczył propozycje, jakie 

pojawiły  się  dotychczas  –  agrobiznes,  hodowla,  uprawa  roślin.  Pojawiła  się  propozycja 

uwzględnienia  tematyki  ekonomii  rolnictwa.  Uczelnia  posiada  pierwsze  deklaracje  m.in.  

z  Agromaxu,  placówek,  które  chcą  nawiązać  współpracę  i  przyjmą  studentów  na  praktykę. 

Odnośnie  kadry,  powiedział,  iż  profesorowie  pochodzić  będą  spoza  Raciborza.  Kadra 

zabezpieczona będzie w pełni przez Uniwersytet Przyrodniczy. Odnośnie koncepcji kształcenia 

służy  informacjami  w  tym  zakresie,  przedstawił  opis  przedmiotów,  jakie  znajdą  się  w  toku 

nauczania.  Na  dzień  dzisiejszy  Uczelnia  nie  ma  budynku,  pracowni,  w  których  można  by 

rozpocząć kształcenie.  Jednakże po rozmowach ze Starostą  wiadomo, że  takie możliwości  na 

terenie  miasta  Racibórz  są.  Jeśli  Uczelnia  otrzyma  zapewnienie,  że  otrzyma  taki  budynek  to 

pierwszy rok nauczania jest w stanie przeprowadzić w oparciu o dotychczasową bazę dydaktyczną 

Uczelni  oraz  placówek  podległych  Starostwu.  Podkreślił,  iż  byłoby  to  rozwiązanie  czasowe. 

Docelowo dla potrzeb tego kierunku zostanie przejęty budynek przy ul. Lwowskiej – przekazany 

Uczelni przez Prezydenta Miasta Racibórz. Propozycja Zarządu Powiatu dotycząca przekazania 

obiektu w Rudach nie została przychylnie przyjęta przez przyszłych studentów. Na zakończenie 

przypomniał, iż niż demograficzny dosięgnie także szkół wyższych i wiele z nich będzie trzeba 

zamknąć,  jednak  zapewnił,  iż  do  tego  grona  nie  będzie  należała  Państwowa  Wyższa  Szkoła 

Zawodowa w Raciborzu. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań do wystąpienia.     

Przewodniczący  Rady  podziękował  władzom  Uczelni  za  przybycie  i  przedstawienie 

informacji radnym. 

Ad5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
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Przewodniczący Rady wniósł, aby członkami Komisji Uchwał i Wniosków byli – radna  

K.  Mandrysz,  radny  M.  Kurpis  oraz  radny  A.  Wajda.  Wymieni  radni  wyrazili  zgodę. 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i  Wniosków została radna K. Mandrysz. Skład ww .Komisji 

przyjęto przez aklamację.

Ad6. 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 30.01.2008 r. – 14.02.2008 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 4  

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

obejmującej okres 15.02.2008 r. – 26.02.2008 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Starosta zwrócił szczególną uwagę na IX Halowy Turniej Juniorów w piłce nożnej, jaki 

odbył się w Kuźni Raciborskiej w dniu 16.02.2008r. oraz Mistrzostwa Śląska Dzieci i  Puchar 

Śląska Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu klasycznym (16.02.2008r. Racibórz). 

19.02.2008r. odbyło się spotkanie w Ostawie, które poświęcone było tematyce realizacji 

remontów dróg transgranicznych. Z czterech takich dróg dwie wymagają remontu – Gródczanki 

– Trzebon oraz Tworków – Hač.  Aby pozyskać środki  unijne na  ten cel,  wniosek musi  być 

złożony wspólnie z partnerem czeskim. Strona czeska planuje remonty drogi Tworków - Hač, 

jednak  planuje  składanie  wniosku  dopiero  na  jesień.  Niestety  musimy  się  do  tego  terminu 

dostosować.  Remont  drogi  Gródczanki  –  Trzebon jest  jednak zagrożony,  gdyż  w tej  okolicy 

remontowane są dwie inne drogi i istnieje ryzyko, czy władze czeskie zdecydują się na remont 

trzeciej drugi. Obie strony wystąpią do decydentów o wyrażenie zgody na ten remont. Strona 

polska kładzie nacisk, iż jest to droga do ciekawego kulturowo – turystyczne miejsca w Powiecie 

– Kościółek pw. Świętego Krzyża w Gródczankach. Problemem może być również fakt, iż po 

stronie polskiej remontu wymaga odcinek ok. 500m, a po czeskiej 2 km. 

Starosta  zwrócił  uwagę  na  posiedzenie  Rady  Społecznej  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu, jak odbyła się 20.02.2008r. 

21.02.2008r. uczestniczył w oddaniu do użytku „wioski internetowej”. Gmina pozyskała 

środki  na  utworzenie  miejsca,  gdzie  ulokowanych  jest  18  komputerów,  pod  nadzorem 
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wykwalifikowanej kadry, każdy mieszkaniec Gminy może nieodpłatnie skorzystać z dostępu do 

Internetu. Na ręce przedstawicieli Gminy Pietrowice Wielkie złożył gratulacje.

14 – 16.02.2008r obyły się  Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji  i  Wypoczynku 

INTOUREX 2008 w Sosnowcu. Prezentowane były walory turystyczno – krajoznawcze Ziemni 

Raciborskiej, jak również artyści z terenu Powiatu (Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej 

„Źródło” oraz p. J. Socha - kowal).

22.02.2008r.  w  Czerwionce  –  Leszczynach  odbyło  posiedzenie  Zarządu  Związku 

Subregionu  Zachodniego.  Podpisano  umowę  o  współpracy  w  sprawie  realizacji  Programu 

Rozwoju  Subregionu  Zachodniego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego  na  lata  2007  –  2013.  Z  całą  pewnością  można  przedstawić  to,  co  w ramach  tych 

środków będzie realizowane na terenie Powiatu Raciborskiego tj:

-  stworzenie na Zamku Piastowskim w Raciborzu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej -  5 mln euro

- centrum społeczno-kulturalne wraz z przestrzenią wystawienniczą w Pietrowicach Wielkich – 

1,7 mln euro,

-  wzrost  znaczenia  atrakcyjności  kulturalnej  Raciborza  poprzez  rozwój  infrastruktury 

Raciborskiego Centrum Kultury – 1,38 mln euro, 

- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska -1,3 mln euro,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice – 1,1 mln euro,

- rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę 

w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów – 1,23 mln euro,

- kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac –  

0,4 mln euro.

Starosta dodał iż istnieje obawa, że Gmina Kuźnia Raciborska nie przyjmie tych środków, 

gdyż Rada Gminy nie chce wyrazić zgody na wyłożenie środki własne do projektu, a wymagałoby 

to zaciągnięcia kredytu.  

W okresie między sesyjnym Zarząd podjął uchwały budżetowe, przedstawione radnym 

oraz uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, do zawierania i wykonania umów na opracowanie 

i  realizację  szkolnych  programów  z  zakresu  przeciwdziałania  alkoholizmowi  oraz  zwalczania 

narkomanii z Urzędem Miasta Racibórz, która pozwoli im na składanie do prezydenta wniosków 

o dofinansowanie szkolnych programów w tym zakresie. 
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Starosta  poinformował,  iż  w dniu  06.03.2008r.  o  godz.  10:00  w sali  narad  Starostwa 

odbędzie  się  posiedzenie  Rady  Gospodarki  Wodnej  Górnej  Odry.  Przypomniał,  iż  w Polsce 

działa 8 regionalnych zarządów gospodarki wodnej i przy każdym działa powołana przez ministra 

społeczna rada.  Jako członek tej rady poprosił,  by posiedzenie odbyło się w Raciborzu, gdyż 

tematem  posiedzenia  ma  być  Zbiornik  Racibórz.  Zaprosił  zainteresowanych  do  udziału.  Na 

posiedzeniu będą przedstawione m.in. informacja nt. kanału Odra – Dunaj.

Ad7.  Analiza  badania  satysfakcji  pacjentów  z  poziomu  świadczonych  usług  w  Szpitalu  Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

Starosta  zaproponował,  aby  potraktować  przedmiotowy  informacyjnie  i  nie  starać  się 

wyciągać daleko idących wniosków. Podkreślił, iż jest to pierwsza taka ankieta. Wiadomo, że nie 

była  ona  robiona  w sposób  profesjonalny.  Ankiety  składały  te  osoby,  które  chciały  i  na  tej 

podstawie  powstał  materiał.  Przyznał,  iż  pewne  informacje  zawarte  w  analizie  są  niezwykle 

istotne.  Na podstawie analizy można stwierdzić,  że niektóre oddziały są lepiej  oceniane,  inne 

gorzej. Z dyskusji prowadzonej na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych takie odczucia 

ma  większość  społeczeństwa.  Potwierdził  się  fakt,  iż  w szpitalu  trafiają  do  pacjentów zimne 

posiłki. 

Materiał ten stawowi źródło informacji dla Dyrektora Szpitala, który na jego podstawie 

może  podjąć  pewne  kroki  nadzorujące,  chodzi  głównie  o  firmę  dostarczającą  posiłki  dla 

pacjentów. 

Na zakończenie poinformował, iż planuje się podjęcie rozmów z władzami Państwowej 

Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Raciborzu,  by  studenci  w  ramach  pisania  prac  magisterskich 

opracowali i przeprowadzili ankiety na terenie szpitala. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przewodniczący komisji stałych chcą zabrać głos.

L. Malcharczyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji Współpracy 

z Zagranicą stwierdził, iż mimo, że materiał jest jedynie poglądową informacją, a nie materiałem 

naukowym  to  –  jego  zdaniem  –  można  się  nim  posłużyć.  Komisja,  której  przewodniczy 

zasugerowała zapoznanie z jego treścią lekarzy zatrudnionych w szpitalu. Uważa, że na podstawie 

tego materiału można wyciągnąć pewne wnioski. 

Przewodniczący Rady podzielił zdanie przedmówcy. Ponadto zapytał, czy pozostali radni 

również chcą zabrać głos. Nikt nie  zgłosił chęci zabrania głosu. Zaproponował przyjęcie analizy 

badania  satysfakcji  pacjentów  z  poziomu  świadczonych  usług  w  Szpitalu  Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
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Analizę  przyjęto  większością  głosów  –  20  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos 

wstrzymujący. Analiza stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Rzecznika  

Konsumentów w Raciborzu za 2007 r.

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu powiedział, iż powołując p. J. Urban na stanowisko

Powiatowego Rzecznika Konsumentów przyjęto, że pół etatu będzie pełnić funkcję rzecznika, 

pół – obsługi prawnej. W chwili obecnej funkcja rzecznika zajmuje jej cały etat. Podziękował za 

pracę. Przyznał, iż brakuje obsługi prawnej, ale to co robi jest dla dobra mieszkańców Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu przyłączył się do podziękowań dla p. J. Urban. Zapytał, czy 

radni mają pytania do projektu uchwały?

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 21 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

Starosta wniósł autopoprawkę Zarządu – w paragrafie 1 powinna być nazwa Klubu – 

Ludowy Klub Sportowy. 

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

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  wraz  ze 

zgłoszoną autopoprawką. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 21 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.
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Starosta  omówił  zmiany  do  projektu  uchwały  dostarczonego  radnych  w  dniu 

14.02.2008r.

Do budżetu Powiatu wprowadza się 1.836.159 zł – środki otrzymane z Województwa Śląskiego 

na utrzymanie  dróg wojewódzkich,  są  to środki na bieżące remonty.  Około 6 mln zł Powiat 

otrzyma na dalszy remont drogi w kierunku autostrady – droga 916, w kierunku Rud, odcinek 

Jankowice – Rudy, Babice – do wyczerpania środków. Poinformował, iż daleko zaawansowane 

prace, by środki planowane na remont mostu nad kanałem Ulga w roku bieżącym, przeznaczone 

zostały  na remont ronda zamkowego oraz ul.  Reymonta.  Remont mostu realizowany będzie  

w innym terminie, kompleksowo wraz z remontem skrzyżowania na Zawadę. Szacunkowy koszt 

tego przedsięwzięcia to ok. 8 mln zł. Koszt remontu mostu to kwota ok. 7 mln zł, w chwili 

obecnej  czeka  na  odpowiedź  z  województwa  na  uzupełnienie  brakujących  środków  na 

sfinansowanie tego zadania. 

Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Rady Powiatu Raciborskiego, Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskowała, aby stworzyć pulę środków i przeznaczyć je na pomoce 

naukowe dla szkół podległych Powiatowi. Utworzono taką pulę i jest to kwota 100 tys. zł. Środki 

te są dzielone pod koniec I kwartał. W kwestii placówek powiatowych podział jest dokonywany 

poprzez uchwałę Zarządu Powiatu. Dla 3 placówek – Młodzieżowego Domu Kultury (4 tys. zł), 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (3 tys. zł) oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

(8 tys. zł)- wymagana jest uchwała Rady Powiatu. 

Kolejna kwestia to środki dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

zwiększenie dochodów własnych o kwotę 72 tys. zł (pochodzące ze wzrostu rent i emerytur), 

przeznaczone będą na zwiększenie płac dla pracowników DPS. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, iż na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji  analizowano  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. jednak nie zawierała informacji prezentowanych przez Starostę. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt omawiany w dniu 25.02.2008r. Uznał, iż wprowadzanie zmian 

do budżetu, zwłaszcza dotyczących wzrostu wynagrodzeń, w ostatnim momencie – tuż przed 

głosowaniem jest nie na miejscu i nie powinno mieć miejsca. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poparł  wypowiedź  przedmówcy.  Zapytał  także,  czy  są 

pytania do projektu uchwały?

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  wraz  ze 

zgłoszoną autopoprawką. 
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Uchwała została przyjęta większością głosów - 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 5 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr  9 do protokołu. 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu,  

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalanego  

przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

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

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 21 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 10  do 

protokołu. 

Ad12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w sprawie  dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego zakładu  

opiek. i zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”  polegającego a likwidacji  

Pracowni  RTG  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  przy  ul.  Strzelców  

Bytomskich 11.

Starosta wyjaśnił,  iż zazwyczaj uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego trafiają  już po 

wysłaniu materiałów do radnych. Wprowadzenie tych projektów uchwał na kolejną sesję będzie 

bezzasadne, gdyż minie termin 30 dni, jaki przysługuje na zajęcie stanowiska. Zaproponował, aby 

uchwały te nie trafiały pod obrady, co w ostateczności przyniesie taki sam efekt tj. Rada Powiatu 

Raciborskiego  godzi  się  na  zaproponowane  zmiany  w  uchwał.  W  pozostałych  przypadkach 

uchwały będą przekazywane w dotychczasowy sposób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż wszystkie projekty uchwał  winny trafić pod obrady.

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

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  wraz  ze 

zgłoszoną autopoprawką. 

Uchwała  została  przyjęta  większością  głosów  –  19  głosów  za,  0  przeciw,  2  głosy 

wstrzymujące. Uchwała stanowi załącznik nr  11 do protokołu. 
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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  

Pracowni  diagnostycznej  (USG)  w  Przychodni  Rejonowo-Specjalistycznej  Nr  2  w  Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

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

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Na salę obrad wszedł radny P. Olender. 

Uchwała  została  przyjęta  większością  głosów  –  20  głosów  za,  0  przeciw,  2  głosy 

wstrzymujące. Uchwała stanowi załącznik nr  12 do protokołu. 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.

Starosta  poinformował,  iż  ww.  projekt  podyktowany jest  awansem p.  G.  Lenartowicz, 

która  obejmie  funkcję  Prezesa  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej w Katowicach.  W imieniu Zarządu Powiatu pogratulował wyboru oraz podziękował  

ze współpracę. 

Przewodniczący Rady, w imieniu Rady Powiatu Raciborskiego przyłączył się do gratulacji, 

a następnie zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

Nikt z radnych nie wniósł uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 22 głosami. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

G. Lenartowicz Sekretarz Powiatu podziękowała za współpracę. Liczy, że nie zostanie ona 

zakończona  z  chwilą  odwołania  jej  ze  stanowiska  sekretarza  powiatu.  Poinformowała,  

iż  objęcie  stanowiska  prezesa  Funduszu  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach wymaga złożenia mandatu radnej Sejmiku Województwa 

Śląskiego. Zadeklarowała pomoc i monitoring we wszystkich rozpoczętych projektach złożonych 

u  Marszałka.  Dodała,  iż  złożony  mandat  radnej  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  obejmie 

raciborzanka – Ewa Lewandowska. 
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Ad15. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył listę mówców.

Chęć zabrania głosu zgłosili radni L. Malcharczyk, K. Ciszek, J. Starchota. Dodał także, iż 

na zakończenie dyskusji on sam zabierze głos.

Radny L. Malcharczyk powołując się na prośby mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, 

którzy  sygnalizowali  brak  oświetlenia  przystanków  autobusowych  przy  ul.  Głubczyckiej  

i ul. Kozielskiej w Raciborzu. Problem ten dotyczy szczególnie osób dojeżdżających po drugiej 

zmianie. Poprosił o wystąpienie do Prezydenta Miasta Racibórz w kwestii oświetlenia przystanku 

autobusowego przy ul. Głubczyckiej i Kozielskiej w Raciborzu. 

Ponadto poruszył kwestię kosztów za przejazdy osób towarzyszących – nauczycieli uczniów 

szkół  podstawowych  i  gimnzajów.  Chodzi  o  wyjazdy  na  uczniów  na  konkursy  szczebla 

centralnego, zwłaszcza w szkołach, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zapytał, czy 

nie można byłoby wyodrębnić pulę na opłacenie tego typu wyjazdów.

Przewodniczący  Rady   zwrócił  uwagę  przedmówcy,  iż  nie  ma  eliminacji  szczebla 

centralnego dla gimnazjalistów,  konkursy przedmiotowe kończone są  na etapie wojewódzkim. 

Eliminacje centralne natomiast są organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Radny  L.  Malcharczyk  wyjaśnił,  iż  chodzi  mu  o  uczniów  liceów  i  Gimnazjum 

Dwujęzycznego.  Chodzi  mu  także  o  konkursy  organizowane  przez  podmioty  inne  niż 

Ministerstwo Edukacji nt. przez Instytut Goethego. Dodał, iż Racibórz ma kilku laureatów tych 

konkursów. Dyrektor I Liceum stwierdził, iż nie ma żadnych możliwości, by pomóc rodzicom 

tych dzieci, w  pokryciu kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów.

Radny  zwrócił  także  uwagę  na  częste  przypadki  zasłabnięć  uczniów  szkół  

i braku natychmiastowej pomocy ze strony nauczycieli czy innych uczniów. Koniecznością wydaje 

się wtedy oczekiwanie na pogotowie. Dodał, iż uczniowie jednej z gmin województwa opolskiego 

w  czasie  wakacji  zostali  bezpłatnie  przeszkolenie  przez  Polski  Czerwony  Krzyż  

w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy.  Ponadto  PCK  otrzymuje  środki  na  kształcenie 

nauczycieli w tym zakresie. Zapytał, czy w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski są prowadzone szkolenia dla nauczycieli  i  uczniów w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy medycznej. 

Radny  K.  Ciszek  zasugerował  włączenie  zajęć  gimnastyki  korekcyjnej  i  zajęć 

prowadzonych  na  basenie  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu do Programu Profilaktyki Wad Postawy Ciała i częściowo ponieść koszty zajęć dla 

dzieci. 
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Radny  J.  Strachota  wniósł  o  rozważenie  możliwości  o  wykonanie  oznakowania 

poziomowego  do  drogach  powiatowych,  chodzi  o  linię  ciągłą  po  środku  jezdni.  Poprawi  to 

bezpieczeństwo jazdy. Zasygnalizował także problem na drodze Borucie – Bolesław, w okolicach 

ujęcia wody, gdzie często dochodzi do kolizji ze zwierzętami. Wniósł o oznakowanie tego ternu, 

zaproponował umieszczenie znaku „uwaga zwierzyna leśna”.  

Przewodniczący Rady zapytał,  czy wyodrębniony paragraf  budżetowy na zakup pomocy 

dydaktycznych  i  naukowych  jest  paragrafem  sztywnym bez  możliwości  przesuwania  na  inne 

paragrafy przez dyrektorów jednostek oświatowych, a także czy wystąpiły przypadki przesuwania 

środków budżetowych  z tego paragrafu. 

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  odnośnie  zapytania  radnego  L.  Malcharczyk  dot.  oświetlenie  przystanków 

autobusowych odpowiedział, iż wystąpi do Prezydenta Miasta Racibórz w tej kwestii. Jednakże 

zwrócił uwagę na fakt, iż opłaty za energię winny opłacać władze gminy, natomiast póki zakład 

dostarczający energię nie był spółką jego zadaniem była również budowa oświetlenia. Najczęściej 

realizowane było to wspólnie z gminami. W chwili obecnej firma Vaterfallen dostarcza jedynie 

energię, stąd też występowanie do nich nie ma sensu.

Odnośnie  finansowania  kosztów  wyjazdów  z  uczniami  na  konkursy  czy  olimpiady  na 

szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, wyjaśnił, iż każda szkoła posiada na ten cel środki. 

Najczęściej  korzystają  z  tych  środków uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego nr  1,  gdyż  ma 

największą liczbę laureatów oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu,  ze względu na charakter  szkoły.  Zapewnił,  iż  dotychczas nie  było problemów  

z tego typu wyjazdami. 

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są różnie realizowane w poszczególnych 

szkołach.  Poinformował,  iż  uczennica Liceum Nr 2 w Raciborzu bierze udział  w konkursie  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy na szczeblu ogólnopolskim. Zapewnił, iż temat zostanie 

rozeznany, a wyniki przedstawione radnemu. Dodał, że jeśli radni uznają, że organizacja takiej 

akcji jest konieczna, to Zarząd Powiatu postara się wygospodarować na ten cel środki.

Zapewnił, iż Zarząd Powiatu podejmie starania o włączenie zajęć gimnastyki korekcyjnej  

i zajęć prowadzonych na basenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu do Programu Profilaktyki Wad Postawy Ciała.
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W  kwestii  oznakowań  dróg,  Starosta  wyjaśnił,  iż  dotychczas  korzystano  z  usług  firm 

wyłonionych  w  drodze  przetargu.  Trudno  sprawdzić  jakość  posiadanego  sprzętu  przez 

poszczególne firmy. Od roku przyszłego malowanie wykonywać będzie Powiatowy Zarząd Dróg 

w Raciborzu. Mimo tego zapewnił, iż stosowny znak zostanie umieszczony.

Radny  J.  Strachota  doprecyzował  swój  wniosek  dot.  oznakowania  poziomego  dróg  –  

ze szczególnym uwzględnieniem drogi Samborowie – Krzanowice. 

Starosta powiedział, iż zostanie to zrealizowane w pierwszej kolejności. 

Odnośnie zapytania Przewodniczącego Rady, Starosta wyjaśnił iż od momentu przyjęcia 

wniosku, w budżecie Powiatu zarezerwowana jest kwota 100 tys. zł dla szkół. Powiedział, iż nie 

przypomina sobie przypadku, w którym wystąpiły przesunięcia na tym paragrafie. Dlatego też 

poleci  sprawdzenie  tego,  a  odpowiedź zostanie  przekazana w terminie  późniejszym do Biura 

Rady. 

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  odczytała  wnioski  radnego  J.  Strachota 

zgłoszone podczas obrad:

1. Rozważyć  możliwość  naniesienia  oznakowania  poziomego  na  drogach  powiatowych,  

w szczególności na drodze Krzanowice – Samoborowice.

Wniosek przyjęto większością głosów – 21 głosy  za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.

2. Rozważyć  możliwość  oznakowania  pionowego  „Uwaga  zwierzęta!”  na  drodze  między 

Borucinem a Bolesławiem w okolicy ujęcia wody Borucin. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie – 22 głosy za.

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

i odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady oddal głos Wiceprzewodniczącej Rady.

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka,  jako  nauczyciel  przysposobienia 

obronnego wyjaśniła, iż w wielu szkołach cały semestr jest poświęcony wyłącznie zagadnieniom 

pierwszej  pomocy.   Jest  to  obligatoryjny  temat  we  wszystkich  szkołach  ponadgimnazjalnych. 

Ponadto  nauczyciele  takich  przedmiotów jak  przysposobienie  obronne,  wychowanie  fizyczne, 

chemia i fizyka, który oprócz uprawnień merytorycznych muszą posiadać ukończone kurs BHP 
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oraz udzielania pierwszej pomocy. Uważa, że należałby się ubiegać o dodatkowe fantomy, gdyż 

liczba posiadanych jest zbyt mała. W szkołach właściwie ich nie ma i nie ma na czym ćwiczyć. 

Ponadto  zaprosiła  do  uczestniczenia  w  zbiórce  żywności  dla  osób  najuboższych. 

Wolontariusze  ze  szkół  ponadgimnazjalnych  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniach  

7 – 9.03.2008r. będą zbierać żywność z raciborskich supermarketach. Stowarzyszenie TĘCZA 

uczestniczy w akcji, akcję prowadzi Śląski Bank Żywności. 

Wiceprzewodniczący  Rady  A.  Plura  poruszył  kwestię  utworzenia  Młodzieżowego 

Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach.  Zaapelował  do  zebranych  o  głęboko  analizę  tematu, 

zwłaszcza  osób,  które  zamierzają  się  publicznie  wypowiadać  w tym temacie.  Wprowadzanie  

tzw.  skrótów  myślowych,  które  prowadzą  do  pojawiania  się  określeń,  które  prowadzą  do 

dezinformacji i przerażenia mieszkańców wsi Rudy. Mieszkańcy ci wysyłają skargi do kuratora 

oświaty oraz starosty, w których często piszą nieprawdę. Podkreślił, iż powołując młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy chroni się miejsca pracy oraz tworzy miejsca dla trudnej młodzieży. To nie 

będzie młodzież z wyrokiem, gdyż takie dzieci trafiają do poprawczaka. Na dzień dzisiejszy w 

jednostce przebywa trudna młodzież, a póki co jest to ośrodek otwarty. Działania Zarządu oraz 

Rady Powiatu zmierzają do tego, by sytuację uporządkować. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  na  wszystkie  interpelacje  zostały  udzielono 

odpowiedzi.  Odpowiedzi  trafiają  za  pośrednictwem  Biura  Rady  do  zgłaszających.  Dodał,  iż 

zapoznaje się z treścią każdej odpowiedzi. 

Ad19. Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

odbędzie się 18 marca 2008r. o godz. 15:00, ze względu na termin Świąt Wielkanocnych. 

Starosta  zwrócił  się  z  prośbą  do  radnych  o  wyrozumiałość,  gdyż  okres  między 

dzisiejszymi obradami a wysyłką kolejnych materiałów jest bardzo krótki i może się zdarzyć, że 

niektóre z projektów radni otrzymają bez zachowania terminu określonego w Statucie Powiatu 

Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  przyjął  informację  Starosty.  Propozycja  zwołania  sesji  w  dniu 

18.03.2008r. przyjęto przez aklamację. Tematem najbliższej sesji będzie – Informacja nt. realizacji 

zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  –  sprawozdanie  z  działalności 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  informacja  nt.  realizacji  zadań 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej – sprawozdanie z działalności Powiatowego 
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Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  zadania  powiatu  w  zakresie  komunikacji  

i transportu.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 16:50.

Protokołowała: Przewodniczący Rady 

Ewa Mekeresz       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  

26  lutego 2008 r.

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

od 30.01.2008 r. – 14.02.2008 r.

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

15.02.2008 r. – 26.02.2008 r.

6. Analiza badania satysfakcji pacjentów z poziomu świadczonych usług w Szpitalu Rejonowym 

im dr Józefa Rostka w Raciborzu w okresie od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

7. Uchwała  Nr XVII / 152 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Raciborzu za 2007 r.

8. Uchwała  Nr XVII / 153 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 2008 r.  

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

9. Uchwała  Nr XVII / 154 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 2008 r.  

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

10. Uchwała  Nr XVII / 155 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 2008 r.  

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu, 

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego, 

ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

11. Uchwała  Nr XVII / 156 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 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  

a likwidacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

12. Uchwała  Nr XVII / 157 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 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 Pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 2 

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
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13. Uchwała  Nr XVII / 158 / 2008 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 26 lutego 2008 r.  

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.
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