
PROTOKÓŁ  NR  XVIII/08

z  XVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  18 marca 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

 XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

 XVIII/160/2008  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  uchwalenia  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego.

 XVIII/161/2008  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  odznaki  „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

 XVIII/162/2008  -  w  sprawie  likwidacji  Gimnazjum Specjalnego  w  Specjalnym Ośrodku 

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

 XVIII/163/2008  -  w  sprawie  likwidacji  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  

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

 XVIII/164/2008 - w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym 

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

 XVIII/165/2008  -  w  sprawie  założenia  Gimnazjum  Specjalnego  z  siedzibą  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

 XVIII/166/2008  -  w  sprawie  założenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

 XVIII/167/2008  -  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

 XVIII/168/2008 -  w sprawie  założenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  Nr  7  

w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

 XVIII/169/2008  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania 

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.

 XVIII/170/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem 

Kujawsko  –  Pomorskim  w  sprawie  współfinansowania  dokształcania  uczniów  klas 

wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  w  Okręgowym  Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.
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 XVIII/171/2008  -  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008.

 XVIII/172/2008  -  w  sprawie  ustalenie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  

i  wartości  jednego  punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

 XVIII/173/2008  -  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

 XVIII/174 /2008 -  w sprawie  wyrażenia  zgody na  ustanowienie  służebności  gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

 XVIII/175/2008  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

 XVIII/176/2008  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r.

 XVIII  /177/  2008  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r.

 XVIII/178/2008  -  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  ora  zatwierdzenia  tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

 XVIII/179/2008 - w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVII 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. Informacja  nt.  realizacji  zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  – 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

7. Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  odznaki  „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”.

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

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

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Gimnazjum  Specjalnego  z  siedzibą  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą 

w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  

z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  założenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  Nr  7  

w Zespole Szkół Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania 

nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem 

Kujawska  –  Pomorskim  w  sprawie  współfinansowania  dokształcania  uczniów  klas 

wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  w  Okręgowym  Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008.

21. Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenie  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  dla  pracowników Domu Pomocy  Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu.

22. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
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23. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

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

27. Interpelacje i zapytania radnych.

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

29. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

31. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu N. Mika przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości 

na  XVIII  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  zwołanej  na  dzień  18  marca  2008  r.  

na godz. 15:00. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji było obecnych 23 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 

jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i  porządku obrad 

sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  18  marca  2008  r.  zostało  wywieszone  na  tablicy 

ogłoszeń  w  hollu  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu.  Powyższe  zawiadomienie  stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu  

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  przekazał,  iż  protokół  został  przesłany  radnym  w  formie 

elektronicznej oraz był wystawiony w Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?
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W  związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  protokołu.  Protokół  został 

przyjęty 23 za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu na jego ręce pisma Nr OR. 0714-9/08 

z  dnia  18.03.2008  r.  Odczytał  powyższe  pismo  stanowiące  załącznik  nr  4  do  niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  w  celu  usprawnienia  pracy  Rady,  odczytał 

autopoprawki  ujęte  w  załączniku  do  pisma,  które  wcześniej  zostało  przeczytane  i  zapozna 

wszystkich z tymi autopoprawkami. Są to autopoprawki bardzo kosmetyczne, z którymi każdy 

radny miał okazję zapoznać się na komisjach. Następnie odczytał autopoprawki jako załącznik 

do pisma nr OR. 0714 – 9 / 08 z dnia 18.03.2008 r., stanowiące załącznik nr 5 do protokołu. 

Zapytał,  kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawkami, które zostały odczytane  

w dniu dzisiejszym i autopoprawkami Zarządu. 

Porządek  obrad  został  przyjęty  22  głosami  za,  1  głosem  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. 

Przewodniczący Rady zaproponował 5 – minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do Komisji Uchwał i Wniosków: 

radny M. Kurpis, radny P. Olender i radna K. Mandrysz. Po krótkiej chwili zapytał, czy dokonano 

już wyboru Przewodniczącego w/w Komisji? Dowiedział się od radnych, iż wybór został już 

dokonany. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wyrażają zgodę na kandydowanie?

Wszyscy radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  zostanie  Przewodniczącym  Komisji  Uchwał  

i  Wniosków?  Dowiedział  się,  że  Przewodniczącą  Komisji  będzie  Pani  K.  Mandrysz.  Zapytał 

radną K. Mandrysz, czy przyjmuje powyższą funkcję?

Radna K. Mandrysz przyjęła w/w funkcję.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

na XVIII sesji Rady została wybrana Pani K. Mandrysz.  
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Ad. 5 Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków  

Rady Powiatu.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  przekazał,  że  informację  o  pracach  Zarządu  Powiatu 

między sesji za okres (27.02.2008 – 06.03.2008) radni otrzymali. Powyższa informacja stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie przedstawił informację Starosty  o pracach 

Zarządu Powiatu między sesjami (07.03.2008 – 18.03.2008 – uzupełnienie do informacji za okres 

(27.02.2008-06.03.2008),  stanowiącą  załącznik  nr  7  do  protokołu.  W/w  informacja  została 

przekazana radnym również drogą elektroniczną. 

Odnośnie  spotkania,  które  odbyło  się  7  marca  br.  z  mieszkańcami  Rud,  Starosta 

powiedział, że mieszkańcy obawiali się o swoje bezpieczeństwo, wypracowali formułę, że tak jak 

mieszkańcom  zależy  na  bezpieczeństwu,  tak  i  zależy  organowi,  który  tworzy  tę  placówkę.  

Zarząd będzie monitorował co miesiąc sytuację  po powstaniu placówki,  będzie spotykał  się.  

Jeżeli  Zarząd stwierdzi,  iż  coś niedomaga,  kadra nie  radzi  sobie z wychowankami,  narażone  

jest  bezpieczeństwo mieszkańców,  zostaną podjęte  kroki zmierzające  do rozwiązania Ośrodka 

włącznie.  Nie  podejrzewa,  iż  sytuacje  tego  rodzaju  będą  miały  miejsca,  gdyż  są  informacje  

z innych placówek, które działają w Polsce, że tam gdzie taka placówka powstała czy funkcjonuje, 

nie pogorszyło się bezpieczeństwo mieszkańców. Taka deklaracja została złożona mieszkańcom 

i zostało przyjęte to ze zrozumieniem. 

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

znajduje się w Biurze Rady. 

Następnie Starosta poruszył informację, która ukazała się w mediach, a dotyczyła zamiaru 

likwidacji  bądź  sprywatyzowania  w  najbliższym  czasie  przez  Zarząd  szpitala,  co  jest 

dopuszczeniem do upadłości, skandalem i przeciwko temu są radni opozycyjni. Jest to informacja 

nieprawdziwa.  Radni  uczestniczyli  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Szpitala,  gdzie  m.in.  był 

poruszony temat:  jeżeli zmiany prawa w Polsce szły w takim kierunku, że Marszałek z mocy 

prawa miałby zabierać szpitale powiatowe, byłoby nierozsądne, aby do tego dopuszczono, gdyż 

niewiadomo co zrobi Marszałek ze szpitalem, czy nie zostawi 2 – 3 oddziałów, a resztę sprzętu 

przeniesie np. do Sosnowca, dlatego warto by było podjąć wszelkie kroki. Mówiono, że można 

zrobić spółkę powiatową 100 %, ale nikt nie mówił o upadłości i o tym, iż Zarząd zamierza  

w najbliższym czasie  powiadomić o tym fakcie  radnych.  Są to bzdury,  które  są  publikowane. 

Osobiście miał spotkanie z szefem Portalu Internetowego. Stwierdził, że jeżeli Portal Internetowy 
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będzie  podawał  nieprawdziwe  informacje,  to  nie  będą zamieszczane  w nim inne  informacje. 

Zwrócił  się  z  prośbą  do  radnych,  że  jeżeli  cyt.:  „Ktoś  Państwa  w  to  wrobił,  żebyście  to 

zdementowali, bo wiecie, że jest to nieprawda”. 

Ad. 6 Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  – sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał został radnym przesłany oraz omawiany 

był  na  poszczególnych  Komisjach.  Zapytał,  czy  w  imieniu  Komisji  Przewodniczący  Komisji 

chcieliby zabrać głos?

Nikt z Przewodniczących Komisji nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, Przewodniczący Rady zaproponował przyjąć informację 

nt.  realizacji  zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  –  sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Materiał został przyjęty 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 7 Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał został przesłany radnym oraz omawiany 

był  na  poszczególnych  Komisjach.  Zapytał,  czy  w  imieniu  Komisji  Przewodniczący  Komisji 

chcieliby zabrać głos?

Nikt z Przewodniczących Komisji nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy pragną zabrać głos?

W związku  z  brakiem chętnych,  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie 

materiału dotyczącego zadań powiatu z zakresu komunikacji i transportu. 

Materiał został przyjęty 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  stwierdził,  iż  radni  w  materiałach  na  sesję  Rady  otrzymali  w/w  uchwałę.  

W  uchwale,  gdzie  miało  być  nazwisko  było  wykropkowane,  gdyż  był  krótki  okres  

na przygotowanie materiałów, a trwały jeszcze rozmowy. Na początku III kadencji, w związku 

z  tym,  iż  poprzedni  Sekretarz  Powiatu  M.  Lenk  został  Prezydentem  Raciborza  zachodziła 

konieczność rozpisania konkursu na stanowisko sekretarza. Konkurs został rozpisany i powołana 

przez  Starostę  Komisja  Konkursowa  wytypowała  spośród  7  osób,  3  osoby,  które  zdaniem 

Komisji  spełniały  wszystkie  warunki,  aby  pełnić  funkcję  sekretarza.  Z 3 osób zaproponował 

Panią  G.  Lenartowicz,  która  została  powołana  na  stanowisko  Sekretarza  Powiatu.  

W  związku  z  objęciem  funkcji  Prezesa  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  

i Gospodarki Wodnej przez Panią G. Lenartowicz, zachodziła konieczność powołania nowego 

sekretarza,  stąd  też  osobiście  rozpoczął  rozmowy  z  osobami,  które  były  w  w/w  trójce.  

Kolejną osobą, która ubiegała się o stanowisko sekretarza była Pani B. Bańczyk, która w chwili 

obecnej  jest  Kierownikiem USC w Raciborzu.  Zaproponował  kandydaturę  Pani  B.  Bańczyk  

na stanowisko Sekretarza Powiatu Raciborskiego. Pani B. Bańczyk jest absolwentką LO Nr 1  

w Raciborzu, które ukończyła w 1993 r.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1999 – 2000 podjęła studia podyplomowe tj. 

Studium  Samorządu  Terytorialnego  i  Gospodarki  Lokalnej  Wydział  Prawa  i  Administracji  

na  Uniwersytecie  Wrocławskim.  Przed  kilkoma  dniami  ukończyła  studia  podyplomowe 

zarządzanie  w  administracji  publicznej  w  Małopolskiej  Szkole  Administracji  Publicznej 

Uniwersytetu  Ekonomicznego  w Krakowie.   Przygotowanie  to  w pełni  predysponuje  Panią  

B.  Bańczyk  do  pełnienia  funkcji  sekretarza,  gdyż  zmiany  przepisów idą  w tym kierunku,  że 

funkcja sekretarza w samorządach ma być bardziej wzmocniona czyli mają to być ludzie na wzór 

dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich. Pani B. Bańczyk spełnia wszystkie wymagania, 

które  będą  dotyczyły  przyszłych  wymogów  na  w/w  stanowisku.  Pani  B.  Bańczyk  obecna  

jest  na  sesji  Rady  i  jest  to  dyspozycji  radnych  w  razie  pojawienia  się  jakichkolwiek  pytań.  

Zapytał radnych, czy chcą, aby Pani B. Bańczyk dokonała autoprezentacji?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały z propozycją objęcia funkcji sekretarza przez Panią B. Bańczyk.

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  nowowybranego  Sekretarza  Panią  B.  Bańczyk,  czy 

pragnie zabrać głos?    
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Pani B. Bańczyk wyraziła taką chęć. Stwierdziła, iż z jednej strony jest to zaszczyt,  że 

będzie mogła pracować dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu, które znane jest w kraju ze 

swoich pionierskich i ważnych organizacyjnych rozstrzygnięć, zaś z drugiej strony jest to duże 

wyzwanie zawodowe. Nadszedł czas profesjonalizacji zarządzania organizacji urzędów, jakim są 

starostwa  powiatowe.  Nie  można  pozwolić  sobie  na  to,  aby  kierowanie  urzędem  od  strony 

organizacyjnej, administracyjnej, polityki kadrowej pozostawić w rękach osób nieprzygotowanych 

profesjonalnie. Osobiście jest przekonana, że jej wykształcenie oraz 6 – letnie doświadczenie na 

stanowisku kierowniczym pozwolą z satysfakcją pełnić w/w funkcję. Podziękowała za pozytywną 

dla niej uchwałę. 

Przewodniczący  Rady  w  imieniu  swoim  oraz  radnych  życzył  Pani  B.  Bańczyk,  by 

stanowisko, które obejmuje było dla niej satysfakcjonujące, a jakość pracy Starostwa Powiatowego 

uległo poprawie. 

Pani B. Bańczyk podziękowała oraz powiedziała, iż dołoży wszelkich starań. 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy w imieniu Komisji ktoś z Przewodniczących Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

Zgłosił się radny J. Matyja. 

Radny J. Matyja stwierdził, iż z tej uchwały, którą radni otrzymali, to nie wszyscy wiedzą, 

którego  statutu  uchwała  dotyczy,  tzn.  czy  dotyczy  statutu,  który  głosowany  był  w  styczniu 

(poprawiany  był  29.01.2008r.).  Zapytał,  czy  statut  poprawiany  29.01.br.  został  ogłoszony  

w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego, gdyż nikt o w/w kwestii nie informował radnych. 

Poprosił prawnika o jasną, zrozumiałą i w sposób prosty interpretację uchwały. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  prawnika  o  ustosunkowanie  się  do  wątpliwości 

wysuniętych  przez  radnego  J.  Matyję.  Poprosił  raz  jeszcze  radnego  J.  Matyję  o  podejście  

do mównicy i przybliżenie prawnikowi swoich wątpliwości.

Radny J. Matyja poprosił o jasny sposób interpretacji uchwały, w związku z tym, iż radni 

aktualnie  nie  wiedzą,  czego  dotyczy  uchwała  Nr  XVI/150/2008,  tzn.  czy  dotyczy  statutu 

poprawianego  29.01.2008  r.  czy  dotyczy  statutu  poprawionego  i  ogłoszonego  w  Dzienniku 

Urzędowym Wojewody Śląskiego. Poprosił o wyjaśnienie § 82 ust. 2.

Radca Prawny B. Kowalska zapytała, czy może poprosić o chwilę przerwy, w czasie której 

zapozna się z odnośnymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady XVIII sesji Rady Powiatu. Oddał głos 

Radcy Prawnemu.

Radca Prawny wyjaśniła,  iż 29.01.2008 r.  Rada Powiatu podjęła uchwałę o uchwaleniu 

nowego  statutu.  Zgodnie  z  obowiązującymi  procedurami  uchwała  wraz  ze  statutem  została 

przesłana do Wojewody Śląskiego celem publikacji. Nadzór Prawny zgłosił jedno zastrzeżenie  

do ust 2 w § 82, który w tej treści jaka jest statucie obowiązuje od 2004 r. Do stycznia 2008 r. 

treść zapisu w statucie nikomu nie przeszkadzała. Nadzór Prawny zwrócił uwagę, iż zapis w ust 2 

powinien zostać wyeliminowany. Odczytała zapis ust 1 i 2 § 82. 

-  Ust  1  mówi,  iż:  „Komisja  Rewizyjna  może  korzystać  z  porad,  opinii  i  ekspertyz  osób 

posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania”.

- Ust 2 brzmiał: „W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia 

odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetowych, Przewodniczący 

Komisji  przedstawia  sprawę  na  posiedzeniu  Rady,  celem  podjęcia  uchwały  upoważniającej 

Zarząd do zawarcia stosownej umowy w imieniu Powiatu”. Powiedziała, że takie upoważnienie 

dla Zarządu Powiatu dotyczące zawierania umów wynika z ustawy o samorządzie powiatowym i 

nie jest wymagana na to zgoda Rady. W chwili obecnej Nadzór Prawny zwrócił uwagę na zapis 

ust 2 w § 82, stąd też, aby statut, który został przyjęty w styczniu br. mógł zostać opublikowany, 

to  należałoby  podjąć  uchwałę,  w  której  zostałby  wykreślony  ust  2  w  §  82.  

Jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała o wykreśleniu ust 2 w § 82 ze statutu, który 

został uchwalony w styczniu, to dopiero uchwała podjęta w styczniu i uchwała, która zostanie 

podjęta  w  dniu  dzisiejszym  o  wykreśleniu,  będzie  stanowiła  podstawę  dla  Wojewody  

do  opublikowania  statutu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.  Jeżeli  statut  

w takiej formie zostanie opublikowany, to dopiero po upływie 14 dni od daty jego publikacji 

będzie obowiązywał. Na dzień dzisiejszy obowiązuje statut, który był przyjęty w roku 2004. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  radnego  J.  Matyję,  czy  jest  usatysfakcjonowany 

wypowiedzią Radcy Prawnego?

Radny J. Matyja podziękował za odpowiedź.

Radca Prawny stwierdziła, iż w każdym wypadku należy pytać, gdyż osobiście również 

nie  jest  w  stanie  za  każdym  razem  „z  marszu”  odpowiedzieć,  gdyż  musi  sprawdzić  

w dokumentach i przepisach i wówczas może radnym udzielić informacji. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Radcy  Prawnemu.  Zapytał,  czy  ktoś  z  radnych 

pragnie zabrać jeszcze głos?

 W związku z brakiem chętnych, poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji.
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.    

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu  

Raciborskiego”.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos.

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olender.

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  stwierdził,  że  na 

prowadzonej przez niego Komisji dyskutowano nad kwestią, uhonorowania odznaczeniem osób 

fizycznych. 

Przewodniczący Rady podziękował  przedmówcy za wypowiedź.  Zapytał,  czy  pozostali 

radni pragną zabrać głos.

Nikt nie zgłosił się, stąd też Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały  

w proponowanej wersji. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.    

Ad. 11 Podjęcie  uchwały  w sprawie  likwidacji  Gimnazjum Specjalnego  w Specjalnym Ośrodku Szkolno  – 

Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w imieniu Zarządu Powiatu pragnie zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy w imieniu Komisji Przewodniczący Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.    
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Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku  

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

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.    

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym z siedzibą 

w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.    

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej  

2.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  autopoprawce,  która  została  odczytana  

przed przyjęciem porządku obrad.  Następnie zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych,  poprosił  o przegłosowanie uchwały w proponowanej 

wersji wraz z autopoprawką. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.    
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Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  autopoprawce,  która  została  odczytana  

przed przyjęciem porządku obrad.  Następnie zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.    

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  autopoprawce,  która  została  odczytana  

przed przyjęciem porządku obrad.  Następnie zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.    

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół  

Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  autopoprawce,  która  została  odczytana  

przed przyjęciem porządku obrad.  Następnie zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z  brakiem chętnych poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w proponowanej 

wersji. 
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.    

Ad.  18  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  przyjęcia  Regulaminu wynagradzania  nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

w roku 2008.

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  autopoprawce,  która  została  odczytana  

przed  przyjęciem  porządku  obrad.  Przekazał  również,  iż  radni  są  w  posiadaniu  protokołu 

uzgodnień  ze  Związkami  Zawodowymi.  Następnie  zapytał,  czy  w  imieniu  Komisji 

Przewodniczący Komisji pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

Zgłosił się radny H. Panek. Stwierdził, iż na Komisjach wyrażał swoją opinię, stąd też  

nie będzie powtarzał tego co mówił na Komisji odnośnie ogromnej dysproporcji jaka występuje 

w dodatkach między nauczycielami młodymi i o wyższych kwalifikacjach. Zdaniem jego jest to 

za  duża  dysproporcja  ponieważ  różnica  jest  5  –  krotna,  jeśli  chodzi  o  dodatki.  Dodatki 

motywacyjne  w  powiecie  są  zbyt  niskie  w  stosunku  do  gmin  i  do  miasta  Racibórz,  

a powodem tego jest brak pieniędzy. W uchwale jest dodatek na tzw. trudne uciążliwe warunki 

pracy.  W/w  dodatek  powinien  być  zdaniem  radnego  identyczny  dla  nauczyciela  młodego  

jak i  starszego.  Według tabeli  zamieszczonej  w uchwale  dodatek za uciążliwe warunki pracy  

w klasach  łączonych -  nauczyciel  dostaje  55  zł,  zaś  nauczyciel  w  mowie  otrzymuje  460  zł.  

Osoba młoda otrzyma mniej w stosunku do osoby doświadczonej, dlatego zdaniem jego jest to 

społecznie niesprawiedliwe i będzie głosował przeciwko uchwale.

Przewodniczący Rady podziękował  przedmówcy za wypowiedź.  Zapytał,  czy  pozostali 

radni pragną zabrać głos?

Nikt  z  obecnych  nie  zabrał  głosu,  stąd  też  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. 

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 1 głosem przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko –  

Pomorskim  w  sprawie  współfinansowania  dokształcania  uczniów  klas  wielozawodowych  z  Zespołu  Szkół  

Zawodowych w Raciborzu w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

Zgłosił się radny J. Matyja. Stwierdził, iż z uchwały nie wynika, jaką młodzież wysyła się 

i jakiego zawodu będzie uczona w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Na dzień dzisiejszy 

na terenie Raciborza jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie młodzież odbywa praktyki, 

dokłada się znaczne kwoty na zakup obrabiarek, które będą sterowane komputerowo. Uważał, iż 

wszystkie inne zawody można uczyć na miejscu, ściągać młodzież, uczyć i na tym bogacić się. 

Zapytał, dlaczego tak daleko trzeba wysyłać młodzież? 

W  imieniu  Zarządu  Powiatu  głos  zabrał  Wicestarosta  A.  Chroboczek.  Wyjaśnił,  że 

dotyczy to jednego ucznia i jednego zawodu (kamieniarz). O w/w kwestii mówił na Komisjach. 

Radny  P.  Olender  dodał,  że  poświęcono  dwie  bądź  trzy  Komisje,  które  dotyczyły 

działalności CKU w Raciborzu i na których zostały wyjaśniane kwestie związane z kształceniem 

zawodowym,  w  tym  specyfikę  kształcenia  w  klasach  wielozawodowych.  Stwierdził,  iż  

w  pewnością  zostanie  poświęcona  jeszcze  jedna  Komisja,  na  której  zostanie  w/w  kwestia 

szczegółowo wyjaśniona. Zaprosił wszystkich zainteresowanych radnych na Komisję.  

Radny J. Matyja stwierdził, iż na Komisji Budżetu i Finansów Wicestarosta nie udzielił 

informacji  ze  względu  na  nieobecność.  Na  Komisję  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa osobiście spóźnił się, 

ale również informacji nie usłyszał.

Radny  G.  Utracki  powiedział,  że  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów  nie  było  żadnego 

zapytania do uchwały, choć zapytał, kto z radnych ma uwagi do uchwały. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  po  wystąpieniu  radnego  P.  Olendra  zostanie 

zamknięta dyskusja. 

Radny P. Olender przypomniał, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wniosła, 

aby informować wszystkich radnych co będzie działo się na wszystkich Komisjach. Ponownie 

powtórzył,  iż  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu i  Rekreacji  kilkakrotnie  podejmowała  i  nadal 

będzie  podejmować  temat  dotyczący  działalności  kształcenia  zawodowego,  w  tym  klas 

wielozawodowych. 
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Przewodniczący Rady podziękował za wypowiedź. Poprosił o przegłosowanie uchwały  

w proponowanej wersji. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

   

Ad.  20  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  pzeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2008.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Ad. 21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu,  

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalonego  przez  

pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

Zgłosił się radny J. Matyja. Przekazał, że kwestia była poruszana na Komisji Budżetu  

i  Finansów,  gdzie  pomyłkowo  została  wprowadzona  kwota  bazowa  i  jest  wpisane  750  zł,  

a Wicestarosta mówił, iż kwota ma wynosić 705 zł. Do dnia dzisiejszego radny nie dowiedział się 

o jaką kwotę chodzi.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  o  ustosunkowanie  się  do  wypowiedzi 

przedmówcy.  

Wicestarosta stwierdził,  iż mówił o poprzedniej  stawce bazowej a nie o stawce,  która 

będzie uchwalana. 
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W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania.  

Poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej wersji.   

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

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

Ad.  22  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Starosta przekazał, że Dyrekcja Szpitala przygotowała wykaz sprzętu, który jest zbędny 

dla Szpitala. Rada Społeczna Szpitala Rejonowego w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała zbycie 

w/w sprzętu. Pojawiły się jednak wątpliwości do jednego elementu tj. karetki, którą otrzymano 

jako dar z powiatu Märkischer. Karetka ta znajduje się na wykazie, ale zanim podejmie się decyzję

na sprzedaż w drodze przetargu, „będziemy chcieli” znaleźć inne przeznaczenie dla karetki.   

W przypadku znalezienia podmiotu, organizacji czy placówki podległej powiatowi , która pragnie 

wyremontować  i  używać,  to  w tej  części  zostanie  zmieniona uchwała  i  nie  pojawi  się  słowo 

„zbyć” ale podarować. Na razie nie ma nikogo, stąd też uchwała nie będzie zmieniana, bo jak  

nie  znajdzie się  nikt,  kto będzie chciał  to  wyremontować i  używać,  to  podejmie się  decyzję  

o sprzedaży. Na razie z oferty do sprzedaży karetka zostanie zatrzymana. Zostaną podjęte takie 

działania, aby spróbować znaleźć inne przeznaczenie niż sprzedać w drodze przetargu. Karetka 

pogotowia  została  oszacowana  według  wartości  księgowej  i  będzie  wyceniona  

przez  rzeczoznawcę.  Kotły  parowe,  kominy  odciągu  spalin,  agregaty  prądotwórcze  zostały 

wycenione przez rzeczoznawcę według wartości rynkowej. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski przypomniał, iż 

na  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  pojawiało  się  pytanie,  jaka  kwota  została  

z amortyzacji, pozostała przed likwidacją urządzeń, pojazdów. Komisji nie chodziło o wartość 

szacunkową. Zapytał, jaka kwota jest amortyzacyjna, którą należy zaksięgować w straty?

  Dyrektor Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu R. Rudnik powiedział, 

że  wartość  księgowa  karetki  jest  całkowicie  z  amortyzowana,  natomiast  została  wycofana  

z eksploatacji ze względu na lepszy sprzęt, zaś ze względu na parametry techniczne nie może być 

eksploatowany.  Jest  to pojazd,  który pali  26 l  paliwa,  w miarę sprawny,  który nadawałby się  
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do transportu ciężarowego. Nie potrafi odpowiedzieć nt wartości księgowej kotłów. Nie są one 

w  całości  z  amortyzowane,  natomiast  jako  urządzenia  cieplne  i  energetyczne  mają  okres 

amortyzacji  10  –  letni  i  najprawdopodobniej  są  w połowie  okresu  amortyzacji.  Zostały  one 

oszacowane według wartości  rynkowej  i  tą  część amortyzacji,  która powstanie  jako strata  po 

sprzedaży zostanie pokryta z przychodów, które zostaną uzyskane ze sprzedaży środka trwałego. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska R. Winiarskiego czy jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią.

Radny R. Winiarski był usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  pragną  zabrać  głos  w  powyższym  punkcie 

porządku obrad?

W związku z brakiem chętnych, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

 Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Radny  K.  Ciszek  odniósł  się  do  informacji  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  

między  sesjami,  dotyczącej  publikacji  w  Portalu  Raciborskim.  Nikt  z  radnych  Powiatu 

Raciborskiego nie  miał  nic  wspólnego z  publikacją  tym bardziej,  że  jest  ona nieprawdziwa.  

Nie potrafił powiedzieć dlaczego znalazła się ona na Portalu, tym bardziej, że wynik finansowy 

szpitala jest dodatni. Jako członek Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu zapewnił, 

iż wszystkim mieszkańcom Raciborza, radnym zależy na dobrym funkcjonowaniu Szpitala.  

Przewodniczący Rady podziękował radnemu K. Ciszkowi za wyrażenie opinii w swoim 

imieniu oraz w imieniu Klubu Radnych

Ad. 23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości  

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Starosta  stwierdził,  iż  gospodarowaniem  nieruchomościami  w  powiecie,  gdzie  

nakładają się nieruchomości, które są własnością powiatu i nakłada się własność Skarbu Państwa 

wyjaśnił,  że nieruchomość przy ul.  Klasztornej  w Raciborzu jest  własnością  Skarbu Państwa, 

którą planuje się sprzedać. Pieniądze ze sprzedaży w większości pójdą do Skarbu Państwa, zaś 

Powiat Raciborski uzyska dochód z w/w sprzedaży, wynoszący 25 % ceny transakcji. Warunkiem 

niezbędnym umożliwiającym sprzedaż działki jest dojazd do nieruchomości. W chwili obecnej 

nieruchomość otoczona jest działkami i brak jest dojazdu do drogi publicznej. Jest to niezbędny 

warunek,  aby  działkę  wystawić  do  sprzedaży.  Powiat  jest  w  posiadaniu  działki,  w  której  
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jest dojazd do drogi publicznej czyli do ul. Klasztornej. Na nieruchomości, która jest własnością 

powiatu  ustanawia  się  służebność  (tzn.  osoba,  która  kupi  działkę  będzie  mogła  po  drodze 

stanowiącej własność powiatu dojeżdżać do działki). Jest to służebność odpłatna, co nie znaczy, 

że jeżeli nieruchomość kupi osoba, która jest właścicielem sąsiedniej działki będzie korzystała  

ze służebności, gdyż może ją to w ogóle nie będzie interesowało i służebność zostanie zdjęta z 

działki, stanowiącej własność powiatu. Na chwilę obecną konieczne jest ustalenie służebności. 

Radny J. Matyja wyraził nadzieję, że uchwała nie będzie obowiązywać w przypadku, gdy 

nie dojdzie do przetargu i działka zostanie niesprzedana i wtedy Starostwo nie będzie ponosiło 

kosztów utrzymania wytyczonej drogi. 

Starosta  odpowiedział,  że  w  przypadku,  gdy  działka  nie  zostanie  sprzedana,  to  ta 

służebność  ustanowiona  jest  i  zostaje  chyba,  że  zostanie  zdjęta.  Nie  jest  celem  powiatu 

utrzymywanie działki, sprzątać za niewielkie pieniądze, które powiat otrzymuje z budżetu państwa 

na  gospodarowanie  nieruchomościami  Skarbu Państwa.  Celem powiatu  jest  zbyć  działkę  tym 

bardziej, że są zainteresowani. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały w proponowanej wersji.

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Ad. 24 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego.

Przewodniczący  Rady  przekazał,  że  radni  otrzymali  wieloletni  program  inwestycji,  

w którym zostały naniesione zmiany w kolorze czerwonym. Poprosił Starostę o zabranie głosu 

w imieniu Zarządu Powiatu.   

Starosta wymienił następujące pozycje, w których wystąpiły zmiany:

 poz.  1  –  Kontynuacja  budowy „Szpitala Miejskiego w Raciborzu” przy ul.  Gamowskiej.  

W pozycji tej została wpisana kwota 34 mln zł. Do budżetu na rok 2008 trzeba wpisać kwotę, 

którą  przeznaczono na budowę szpitala  mimo,  iż  umowa nie  została  jeszcze  podpisana  

z Urzędem Marszałkowskim i Wojewodą. Powiat otrzyma w roku bieżącym do dyspozycji  
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32  mln  zł.  W  sumie  planowane  koszty  do  poniesienia  w  2008  r.  wynoszą  34  mln  zł  

(32 mln zł,  o  których wcześniej  wspomniano + 2 mln zł  jakie  przeznaczono z  budżetu 

powiatu). W związku ze zmianą, jaka jest przygotowana w dniu dzisiejszym do budżetu, iż 

trzeba dołożyć jeszcze 259 267 zł, to w kolumnie 2008 r. będzie poprawka i zostanie wpisana 

ta kwota. Pierwotnie była kwota 22 mln zł, kolorem czerwonym zapisano kwotę 34 mln zł, 

a ostatecznie będzie kwota 34 259 267 zł. Koszt całkowity budowy został określony decyzją 

Wojewody  na  234 342 400  zł,  trzeba  zmniejszyć  nakłady  w  roku  2010  o  259 000  zł.  

Zmiany,  które  zostaną  wprowadzono  do  uchwały  radni  otrzymają.  Na  dzień  dzisiejszy  

nie  można  z  budżetu  państwa  finansować  żadnych  zakupów  sprzętu  medycznego.  

Od dłuższego czasu gotowe jest V piętro na którym można uruchomić dwa oddziały, ale 

Dyrekcja  Szpitala  nie  może  wystąpić  o  kontrakt,  póki  nie  wykaże,  iż  ma  wyposażenie. 

Przypomniał,  iż  przy  budżecie  na  rok  2008  zdecydowano  wyłożyć  2  mln  zł  własnych 

pieniędzy na zakup wyposażenia. Przetargi były przeprowadzane, których koszt był ponad  

2 mln zł. Powiedział, że kwota nie będzie mniejsza, a może okazać się, że kolejny przetarg 

spowoduje, iż kwota będzie jeszcze większa, a pomieszczenia gotowe czekają, zaś oddziały  

nie są uruchomione. Zarząd Powiatu zdecydował dołożyć pieniądze i kupić wyposażenie, aby 

Dyrektor mógł wystąpić o kontrakt i być może w II półroczu 2008 r. udałoby się uruchomić 

dwa oddziały.

 poz.  3  –  Modernizacja  źródła  ciepła  i  instalacji  wewnętrznej  centralnego  ogrzewania  

wraz  z  termoizolacją  budynków oraz  modernizacja  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem  

w ZSE w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 znajdują się kwoty po przetargu i konieczne  

jest ich zwiększenie. Kończy się remonty w szkołach, w których zostały one rozpoczęte.  

 poz. 5 – Rozbudowa kompleksu w ZSO nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa 

łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa 

sali  gimnastycznej,  dobudowa  tzw.  wiatrołapu  do  budynku  głównego,  zagospodarowanie 

terenu. Powiedział, że wykonanie na koniec roku 2007 było inne, stąd zmniejsza się kwotę i 

koszty ogółem. Zamyka się w/w zadanie. 

 poz. 6 - Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacja sali gimnastycznej 

z zapleczem w ZSO nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 Starosta 

stwierdził, iż po przetargu wzrosła kwota  o 50 000 zł. Nie było szans, iż kolejne przetargi 

spowodują,  że  kwota  ulegnie  zmniejszeniu,  dlatego  zdecydowano  się  dołożyć  50 000  zł  

i roboty zakończyć w w/w szkole.  

 poz. 7 – Pozostała termoizolacja (w tym wymiana atrium w holu krytej pływalni) i wymiana 

stolarki oraz modernizacja kuchni i stołówki w budynkach ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 
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w Raciborzu)  występują  korekty  polegające  na  tym,  iż  w roku  2007 było  inne  faktyczne 

wykonanie. 

 poz.  8  –  Termoizolacja  oraz  wymiana  instalacji  c.o.  w  budynkach  CKU  i  CKP  

przy ul. Zamkowej w Raciborzu w pozycji koszty ponoszone do końca 2007 r. planie było 

25 000  zł,  a  wydano  3 660  zł.  Środki  z  roku  2007  przechodzą  na  rok  bieżący.  Środki 

pochodzą  ze  środków  WFOŚiGW.  We  wniosku,  który  powiat  złożył  kwota  ta  została 

powiększona do kwoty 471 000 zł. 

 poz.  11  -  Wykonanie  boiska  o  nawierzchni   syntetycznej.  Planowane  jest  wykonanie 

wspomnianego boiska w ZSM w Raciborzu. Dyrekcja Szkoły rozpoczęła działania w tym 

zakresie.  Są  przygotowane  wyliczenia  na  rok  2008,  ale  środków  potrzeba  więcej.  

Planowane  koszty  do  poniesienia  w  2008  r.  wynoszą  544 680  zł.  i  aby  ogłosić  przetarg 

potrzebna jest taka kwota. 

 poz. 12 – Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, montaż sufitów z płyt gipsowo – 

kartonowych  na  III  –  im  piętrze,  roboty  posadzkowe  oraz  malarskie  w  ZSB  

przy ul. Wileńskiej w Raciborzu. Stwierdził, iż do przetargu konieczne było dołożenie kwoty. 

 poz. 13 – Podnoszenie jakości kształcenia w ZSOMS w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19.  

Z kwoty 500 tys zł zdejmuje się kwotę 365 000 zł, którą przerzuca się na rok 2009. W roku 

bieżącym powiat nie będzie w stanie tej kwoty wydać. Miasto Racibórz podjęło rozmowy  

z  Ministerstwem  odnośnie  wybudowania  Aquaparku,  basenu,  spełniającego  wszystkie 

standardy do organizacji zawodów rangi międzynarodowej. Miasto ma wstępną deklarację  

i jakieś dofinansowanie z Ministerstwa. Osobiście rozmawiał z przedstawicielami Polskiego 

Związku Pływackiego czy  powinien być  basen 50 – metrowy czy Aquapark.  Usłyszał,  że 

miasto powinno wybudować basen. Stan na dzień dzisiejszy jest następujący: wstrzymuje się 

remont basenu, nie można go zamknąć dopóki miasto nie wybuduje swojego basenu, żeby 

pływacy  mogli  trenować.  Pojawiła  się  propozycja,  aby  nie  dobudowywać  hali  sportowej, 

kolejnych  torów dla  biegaczy  tylko  obecny  stadion  przykryć  w całości,  pod  przykryciem 

zrobić  boisko  o  sztucznej  nawierzchni  z  bieżniami,  itp.  Są  to  rozwiązania  nowoczesne.  

Powiat  liczy,  iż  będzie  dofinansowanie  zarówno  od  Marszałka  i  ze  środków  unijnych. 

Dokumentacja będzie wykonana w maju. W maju jest termin składania wniosków o środki 

unijne. Gdyby w/w rzecz udała się, to boisko boczne znajdujące się przy pływalni, zostałoby 

w całości przykryte, pod spodem byłoby boisko o sztucznej nawierzchni i bieżnia tartanowa. 

Istnieje możliwość dogrzewania. 

 poz.  17  –  Adaptacja  i  remont  pomieszczeń  oraz  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej 

budynków, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu 
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i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei 4 i 4 a  

w  Raciborzu.  Wstępnie  przyjęto  na  rok  2008  kwotę  600 000  zł  na  niezbędne  remonty  

przy placu Okrzei. Okazuje się, że należy jednak środki dołożyć i dokłada się 300 000 zł, stąd 

też  planowane  koszty  do poniesienia  w roku 2008 wyniosły  900 000 zł.  Powodem tego  

jest  znaczny  wzrost  kosztów  budowlanych.  Średnio  o  80  %  wzrosły  koszty  robót 

budowlanych, gdy kwestia dotyczy szpitala. 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Staroście  za  wypowiedź.  Zapytał,  czy  w  imieniu 

Komisji Przewodniczący Komisji pragną zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Ad. 25 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Zgłosił  się  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki.  Powiedział,  że 

projekt  uchwały  omawiany  był  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  która  odbyła  się  w  dniu 

wczorajszym i został on zaakceptowany jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  w  imieniu  pozostałych 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały – tekstu jednolitego.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
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Ad. 26 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż zmiany zostały wprowadzone w postaci załączników 

i dyskutować radni będą ewentualnie nad tekstem jednolitym. Zapytał Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów czy pragnie zabrać głos w imieniu w/w Komisji?

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki powiedział, że projekt uchwały 

w wersji jednolitej został omówiony na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

i został zaakceptowany jednogłośnie. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  w  imieniu  pozostałych  Komisji  Przewodniczący 

Komisji pragną zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji – tekstu jednolitego. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Ad. 27 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ora zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu  

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.

Starosta poprosił, aby Dyrektor Szpitala wyjaśnił na czym polegają zmiany. 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zgłaszane zmiany wynikają z konieczności dostosowania 

statutu szpitala do zmian wynikających z poprawy systemu zarządzania i dążeniem do stworzenia 

optymalnej struktury organizacyjnej, zmian w systemie kontraktowania świadczeń oraz zmian  

w  nazewnictwie.  Radni  z  pewnością  mają  w/w  projekty  zmian.  Powyższe  zmiany  zostały 

przedstawione Radzie Społecznej Szpitala i uzyskały pozytywną opinię. W rozdziale IV Organy 

Zakładu  i  Struktura  Organizacyjna  dopisuje  się  pkt  o  treści:  „Pełnomocnik  ds.  Zarządzenia 

Jakością”, w związku z wprowadzeniem sytemu zarządzania jakością ISO 9001, normy ochrony 

środowiska  14001.  Wszystkie  zmiany,  które  zostały  radnym  zaproponowane,  nie  powodują 

zwiększenia  ilości  etatów  administracyjnych,  z  wyjątkiem  audytora  wewnętrznego.  

Po  przekroczeniu  wydatków środków publicznych  powyżej  40  mln  zł  powstaje  konieczność 

powołania audytora wewnętrznego, które wynika z ustawy o finansach publicznych. Wymagania 
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dotyczące  osoby audytora  wewnętrznego są  wysokie,  w związku z  tym z personelu  szpitala  

nikt  nie  odpowiada  kwalifikacjom,  aby  ubiegać  się  o  w/w  stanowisko.  Wymagania,  które  

są określone dla audytora będą wiązały się z wysokim wynagrodzeniem, natomiast szpital będzie 

próbował  pozyskać  audytora  z  zewnątrz  na  część  etatu.  Będzie  to  nowa  komórka,  która 

powstanie  w szpitalu.  Jeśli  chodzi  o  pozostały  personel  to  są  tylko  zmiany,  które  powodują 

zwiększenie sprawności zarządzania i skrócenie drogi przepływu informacji. W miejsce Działu 

Technicznego, gdzie kierownik w/w działu nadzorował wszystkie komórki, dokonano rozdziału 

kompetencji  pomiędzy  poszczególnymi  kierownikami  sekcji.  Kierownik  Działu  Technicznego 

awansował  na  Pełnomocnika  ds.  Zarządzania  Jakością.  Jest  to  stanowisko,  które  musi  być 

bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi. Na dzień dzisiejszy Sekcja Zaopatrzenia, system 

zamawiania  i  zaopatrzenia  tracił  pewne  racje  bytu,  stąd  powinien  powstać  Dział  Zamówień 

Publicznych,  który  połączono  z  Sekcją  Zaopatrzenia  i  Sekcją  monitorowania  wydatków 

związanych z zamówieniami publicznymi i Dział Gospodarczy, zajmujący się całą sferą obsługi 

szpitala oraz Dział Techniczno – Eksploatacyjny, mający całą sekcję techniczną, konserwacyjną 

wszystkich  urządzeń szpitala  i  tutaj  wydzielona została  również  sekcja  aparatury  medycznej.  

Są  to  zmiany,  które  zostały  wprowadzone  w  całej  strukturze  Działu  Techniczno  – 

Eksploatacyjnego.  Pojawiła  się  nowa  komórka  –  „Kancelaria”,  którą  utworzono  do  Działu 

Metodyczno – Organizacyjnego W szpitalu funkcjonuje bardzo dużo umów różnego typu, stąd 

też zdecydowano się na wprowadzenie całego sytemu ewidencji wszystkich umów, wpływających 

i realizowanych w szpitalu. Cały obieg dokumentów, który jest w szpitalu zostanie wprowadzony 

poprzez  kancelarię.  Po zamknięciu  wszystkich  systemów nisko  -  prądowych informatycznych 

zostanie  wprowadzony  elektroniczny  system  obiegu  dokumentów.  Kolejna  zmiana 

zaproponowana  w  statucie  dotyczy  wprowadzenia  Poradni  Chorób  Zakaźnych.  Aktualnie  

jest  Poradnia  Hepatologiczna.  Wymogi  NFZ  nie  pozwalają  szpitalowi  na  zakontraktowanie 

świadczeń  w w/w poradni,  ze  względu  na  brak  lekarzy  określonej  specjalności.  Cały  zakres 

świadczeń,  który  był  wykonywany  w Poradni  Hepatologicznej  można  wykonywać  w Poradni 

Chorób  Zakaźnych,  gdzie  jest  cały  zespół  specjalistów.  Następną  ofertę  do  konkursu  ofert 

złożono na Poradnię Chorób Zakaźnych, gdzie znajduje się cały szereg programów lekowych, 

duży  zakres  świadczeń.  W  chwili  obecnej  realizowane  są  porady  w  zakresie  Poradni 

Hepatologicznej,  natomiast  po  otwartym  konkursie  ofert,  który  ukazał  się  na  świadczenie 

specjalistyczne,  szpital  zgłosił  ofertę  na  Poradnię  Chorób  Zakaźnych.  Z  chwilą  podpisania 

umowy, musi znaleźć się on w statucie, stąd ta zmiana. Następna zmiana dotyczy nazewnictwa 

zespołów  wyjazdowych  z  wypadkowe  „W”  i  reanimacyjne  „R”  na  specjalistyczne  „S”  

i podstawowe „P”.  W 2008 r. udało się zakontraktować dwa zespoły specjalistyczne, w związku 
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z tym zabezpieczenie Powiatu Raciborskiego jest lepsze oraz jeden zespół podstawowy typu „P”. 

Zespół  podstawowy  typu  „P”  jest  zespołem  paramedycznym,  którego  obsadą  są  ratownicy 

medyczni.    

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  na  stanowisko  audytora  została  przewidziana 

konkretna osoba czy zostanie ona wyłoniona w drodze konkursu?

Dyrektor  Szpitala  wyjaśnił,  iż  osoba  ta  zostanie  wyłoniona  w  drodze  konkursu. 

Znalezienie osoby będzie trudne, gdyż osób na rynku jest mało. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy w imieniu Komisji  Przewodniczący Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt  nie zgłosił  się.  Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy radni pragną zabrać 

głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały. 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Ad. 28 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu Komisji  pragną 

zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. Następnie zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Ad. 29 Interpelacje i zapytania radnych.

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

porządku obrad?

Zgłosili się następujący radni: A. Plura, J. Matyja, K. Ciszek. 

Przewodniczący Rady zamknął listę mówców. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Plura  przypomniał,  iż  na  Komisji  Budżetu  

i Finansów zapytał odnośnie rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze kosztują 4 – krotnie mniej 
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niż w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które są tworzone i powinny funkcjonować, ale 

powinny  mieć  charakter  doraźnego  pobytu  wychowanków.  Aktualnie  rodzin  zastępczych  

jest  mało,  ale  przy  polityce  państwa,  jaka  obecnie  funkcjonuje  trudno,  aby  było  inaczej.  

W placówce opiekuńczo – wychowawczej koszt dziecka wynosi 2 000 zł, a w rodzinie zastępczej 

ponad  500  zł.  Jeżeli  z  rodziny  zastępczej  dziecko  wyjeżdża  na  święta  Bożego  Narodzenia  

i  w sposób nielegalny nie  wraca,  to  rodziny mają  potrącane,  w przeciwieństwie do ośrodka  

i placówki opiekuńczo – wychowawczej. Na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym zapytał, 

czy  przy  obecnej  sytuacji  prawnej  powiat  może  wspierać  ideę  rodzicielstwa  zastępczego. 

Otrzymał odpowiedź, że nie. Jeżeli od początku kadencji bardzo poważnie mówi się o wspieraniu 

idei  rodzicielstwa  zastępczego,  to  nie  można  później  powiedzieć,  że  w sytuacji  prawnej  jaka 

istnieje, nie da się niczego zrobić. Tą odpowiedź powinien udzielić Poseł RP. Poprosił o refleksje 

na w/w temat i przemyślenie sytuacji. Obecnie jest taka tendencja, iż będzie tworzonych coraz 

więcej  ośrodków,  a  rodzin  zastępczych  będzie  mniej.  W  dniu  dzisiejszym  nie  oczekiwał 

odpowiedzi.  Następnie  zapytał,  czy  Zarząd  Powiatu  ma  możliwość  wyegzekwować  od  firmy 

Vulcan,  aby  program  elektronicznego  naboru  do  szkół  ponadgimnazjalnych,  uwzględniał 

informację nt. losów absolwentów gimnazjum i nie było potrzeby wysyłania pocztą tradycyjnych 

informacji, iż uczeń został umieszczony w jednej ze szkół Powiatu Raciborskiego, ale było to 

dostępne  w  systemie.  Na  dzień  dzisiejszy  powyższa  informacja  potrzebna  jest  szkołom 

gimnazjalnym. Przypomniał, iz Firma Vulcan obiecała, że system będzie pozwalał śledzić losy 

absolwentów,  ale  na  dzień  dzisiejszy  nie  pozwala.  Wiceprzewodniczący  Rady  nie  oczekiwał  

w dniu dzisiejszym odpowiedzi na postawione pytanie.     

Radny  J.  Matyja  stwierdził,  iż  mieszkańcy  Powiatu  Raciborskiego  pytają  się  go  

nt.  dyżurów  radnych.  Większość  radnych  w  swoich  miejscowościach,  regionach  jest  bardzo 

aktywnych  i  mają  kontakt  z  mieszkańcami.  W/w  informacja  nie  ukazuje  się  na  stronie 

internetowej Starostwa, Portalu Internetowym, w radiu czy w prasie. Radnemu bardzo podoba się 

informacja zamieszczona w Nowinach Raciborskich nt. dyżurów radnych miasta. Stwierdził, iż 

w/w informacji  oczekują mieszkańcy Powiatu Raciborskiego,  zaś  radni z  pewnością nie będą 

obciążeni zarzutem, iż nie zamierzają spotykać się z potencjalnym wyborcą. 

Radny K. Ciszek przypomniał  swoją interpelację w sprawie możliwości  nieodpłatnego 

korzystania  z  lodowiska  przez  młodzież  szkolną.  Wówczas  zadał  pytanie,  dlaczego  koszt 

wypożyczenia łyżew wzrósł o 200 %. Otrzymał odpowiedź, iż od kilku lat koszt wypożyczenia 

łyżew pozostaje  na poziomie  1  zł.  Zdaniem radnego jest  to  informacja  nieprawdziwa,  gdyż  

osobiście  był  z  młodzieżą  na  lodowisku  i  płacił  wyższe  koszty.  Poprosił  o  przekazanie  tej 

informacji do Urzędu Miasta Racibórz.
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Ad. 30 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  odniósł  się  do wypowiedzi  nt.  rodzin  zastępczych.  Zadanie  to  jest  płacone  

z własnego budżetu, nie ma na to żadnych dotacji, subwencji. Kwota dla rodzin zastępczych  

nie  może  być  mała,  gdyż  rodzin  będzie  ubywać,  należy  doprowadzić  do  dyskusji.  Zostanie 

przygotowany  materiał  i  Komisja  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  zostanie  poproszona  

o wprowadzenie tematu do porządku obrad Komisji.  Należy wypracować wnioski,  w którym 

kierunku powiat powinien iść. Temat jest istotny. Powiedział, że kwestia firmy Vulcan zostanie 

sprawdzona. Ponadto nie będzie wypowiadał się nt. łyżew. 

  Przewodniczący  Rady  wypowiedział  się  w  kwestii  dyżurów  radnych.  Ustawa  

o samorządzie powiatowym mówi, iż radny powinien utrzymywać kontakt ze swoimi wyborcami, 

lecz nie określa jak ma on być sprawowany. Jest to w interesie radnego, aby utrzymywał kontakt 

z  wyborcami.  Przypomniał,  iż  na  jednej  z  pierwszych  sesji  III  kadencji  prosił  o  podanie 

informacji  nt.  dyżurów.  Radnych,  którzy  podali  w/w  informację  jest  niewielu.  Ponownie 

zaapelował do wszystkich radnych o przekazanie informacji nt. pełnienia dyżurów do Biura Rady. 

Informacja taka mogłaby zostać podana do publicznej wiadomości. Poinformował, iż Prezydium 

Rady  Powiatu  pełni  dyżur  w  każdy  poniedziałek  od  godz.  14:30  do  15:30.  Ponownie 

przypomniał,  że ustawa o samorządzie powiatowym nie określa warunków kontaktu radnego  

z  wyborcą,  natomiast  dobrze  byłoby,  aby  pozostawić  w/w  informację,  o  którą  apelował. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w odpowiedziach i interpelacjach. 

Ad. 31 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  zapytał  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,  czy 

odnotowała jakiekolwiek wnioski, które zostały zgłoszone podczas sesji Rady?

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odpowiedziała, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski. 

Ad. 32 Wolne  wnioski i  informacje,  w tym informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Zgłosiły się następujący radni: G. Utracki, A. Hajduk.

Przewodniczący Rady zamknął listę mówców. 

27



Radny G. Utracki poinformował,  że radni w dniu dzisiejszym otrzymali  pismo NSZZ 

Solidarność  z  dnia  17.03.2008 r.  w sprawie  zwaloryzowania  płac  pracowników administracji  

i  obsługi  dla  których  organem prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski.  Odczytał  z  pisma,  iż  

od szeregu lat wynagrodzenie tej grupy zawodowej (pracowników administracji i obsługi szkół) 

są  wyjątkowo  niedoszacowane  –  pieniądze  na  minimalne  podwyżki  znajdowały  się  rzadko  

i  wypłacane  były  nieregularnie.  Powyższe  pismo  stanowi  załącznik  nr  31  do  niniejszego 

protokołu.  Przypomniał,  iż  jest  radnym III  kadencję  i  nie  pamięta  roku,  aby  Rada  Powiatu  

w uchwale budżetowej nie przewidywała wzrostu a przynajmniej zwaloryzowania płac wszystkich 

grup,  również  pracowników administracji  i  obsługi.  Radny  poprosił  Skarbnika  Powiatu  bądź 

Zarząd  Powiatu  o  przekazanie  informacji,  czy  kiedykolwiek  w  związku  z  brakiem środków  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  nie  podejmowano  uchwały  w  sprawie  podwyżki  

lub  rewaloryzacji  wynagrodzeń  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  szkół  i  placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Radny jest przekonany, 

że Dyrektorzy mając przez powiat zabezpieczone środki w budżecie, wdrażają waloryzację płac. 

Zapisane  w  piśmie  Międzynarodowej  Organizacji  Związkowej  Pracowników  Oświaty 

„Solidarność” słowa, iż pieniądze na minimalne podwyżki znajdowały się rzadko jest kłamstwem. 

Ponadto  zwrócił  się  z  prośbą  do  Zarządu  Powiatu,  aby  w  negocjacjach  przed  uchwaleniem 

regulaminu wynagrodzeń dla  nauczycieli  szkół i  placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  podawano  przedstawicielom  związków  zawodowych 

informacji  nt.  procentu  waloryzowanej  kwoty  oraz  wskazano  podmioty  odpowiedzialne  

za realizację postanowień regulaminu, którymi są Dyrektorzy jednostek. 

Starosta  potwierdził,  iż  w budżecie  powiatu co roku były  podniesione płace o 2 %.  

Było to w gestii Dyrektora. W Starostwie Powiatowym nie było podwyżek. W 2008 r. na wniosek 

radnego A. Plury przekazano więcej niż 2 %. Związki Zawodowe powinny walczyć p zwiększenie 

płac  u  tych  osób,  którzy  pieniądze  dają.  Powiat  finansuje  oświatę  z  subwencji.  Subwencja  

jest niewystarczająca. W bieżącym roku również będą podwyżki, a jeżeli kwota jest za mała, to 

powinni zwrócić się do Premiera lub Ministra. Nie można z budżetu powiatu dokładać więcej niż 

już dokłada się. Zostanie udzielona w tej kwestii radnemu pisemna odpowiedź. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę,  aby  odpowiedział,  iż  treść  pisma  była 

przedmiotem dyskusji na sesji  Rady w dniu dzisiejszym i wnioski, które padły z ust radnych  

w formie opisowej znalazły się. 

Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  złożył  życzenia  z  okazji  nadchodzących  Świąt 

Wielkanocnych. 
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Przewodniczący Rady poinformował,  iż  zostały  udzielone odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania radnych z ostatniej sesji Rady. Zostały one przekazane w formie pisemnej do Biura 

Rady i osobiście miał okazję się z nimi zapoznać.   

Ad. 33 Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady  w  imieniu  Prezydium  Rady  złożył  wszystkim  radnym  życzenia 

świąteczne. Poinformował, że kolejna sesja Rady odbędzie się 29 kwietnia 2008 r. o godz. 15:00. 

Tematem  będzie:  „Wykonanie  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2007  rok  oraz  udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu”. 

Starosta  poinformował  o  organizowanym  przez  Starostwo  Powiatowe  wyjeździe  

na  Ukrainę,  radni  również  mogą  wziąć  udział  w  wyjeździe.  Koszt  wyjazdu  540  zł/os

Wycieczka odbędzie się w dniach 18.05.-21.05.2008 r. Informacja nt. wyjazdu będzie dostępna 

w Biurze Rady. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w Biurze Rady dostępny będzie także protokół 

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. 

Zainteresowani radni mogą zapoznać się z protokołem. Podziękował radnym za udział w sesji. 

Sesja zakończyła się o godz. 17:20. 

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  

18 marca 2008 r.

4. Pismo Nr OR. 0714-9/08 z dnia 18.03.2008 r.

5. Autopoprawki jako załącznik do pisma Nr OR. 0714-9/08 z dnia 18.03.2008 r.

6. Informacja o pracach Zarządu Powiatu między sesji za okres (27.02.2008 – 06.03.2008).

7. Informacja Starosty  o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (07.03.2008 – 18.03.2008 – 

uzupełnienie do informacji za okres (27.02.2008-06.03.2008).

8. Informacja  nt.  realizacji  zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  – 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

9. Zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu.

10. Uchwała  Nr  XVIII/159/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

11. Uchwała  Nr  XVIII/160/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

 w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.

12. Uchwała  Nr  XVIII/161/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

 w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  odznaki  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu 

Raciborskiego”.

13. Uchwała  Nr  XVIII/162/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  likwidacji  Gimnazjum  Specjalnego  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  – 

Wychowawczym z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

14. Uchwała  Nr  XVIII/163/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  likwidacji  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  w  Specjalnym  Ośrodku 

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

15. Uchwała  Nr  XVIII/164/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w sprawie rozwiązania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym z siedzibą w Rudach 

przy ul. Szkolnej 2.

16. Uchwała  Nr  XVIII/165/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

17. Uchwała  Nr  XVIII/166/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

 w  sprawie  założenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  z  siedzibą  w  Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.
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18. Uchwała  Nr  XVIII/167/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

 w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego z  siedzibą  w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2.

19. Uchwała  Nr  XVIII/168/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  założenia  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  Nr  7  w  Zespole  Szkół 

Specjalnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

20. Uchwała  Nr  XVIII/169/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski, w roku 2008.

21. Uchwała  Nr  XVIII/170/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Województwem  Kujawska  – 

Pomorskim w sprawie  współfinansowania  dokształcania  uczniów klas  wielozawodowych  

z  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Raciborzu  w  Okręgowym  Ośrodku  Dokształcania 

Zawodowego w Bydgoszczy.

22. Uchwała  Nr  XVIII/171/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2008.

23. Uchwała  Nr  XVIII/172/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  ustalenie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu, 

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego, 

ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu.

24. Uchwała  Nr  XVIII/173/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.

25. Uchwała  Nr  XVIII/174/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.

26. Uchwała  Nr  XVIII/175/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.
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27. Uchwała  Nr  XVIII/176/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.  

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

28. Uchwała  Nr  XVIII/177/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.   

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

29. Uchwała  Nr  XVIII/178/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.   

w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  ora  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.

30. Uchwała  Nr  XVIII/179/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  18  marca  2008  r.    

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

31. Pismo NSZZ Solidarność z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zwaloryzowania płac pracowników 

administracji i obsługi dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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