
PROTOKÓŁ  NR  XIX/08

z  XIX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  29 kwietnia 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

  XIX/180/2008 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

 XIX/181/2008 - w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

 XIX/182/2008 -  w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i  rodzinie Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2015”.

 XIX/183/2008 -  w sprawie  ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i  wartości 

jednego punktu,  stanowiącego podstawę do ustalenia  miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu.

 XIX/184/2008 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgmninnym w zakresie edukacji ekologicznej.

 XIX/185/2008 - w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

 XIX/186/2008 - w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 XIX/187/2008 - w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 XIX/188/2008 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XVIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.
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7. Wykonanie  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2007r.  oraz  udzielenie  absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2015”.

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 Urzędu Pracy  

w Raciborzu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla  Gminy  Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze 

ponadgmninnym w zakresie edukacji ekologicznej.

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

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

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

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

20. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

Raciborskiego  zwołanej  na  dzień  29  kwietnia  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.

2



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

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

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

Raciborskiego  w  dniu  29  kwietnia  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości.  

Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu? Zgłosił się radny J. Matyja. 

Radny J. Matyja powiedział, że w protokole sesji (str. 20) wpisano kwotę 234 342 400 zł. 

Radny nie był pewny, czy nie jest to pomyłka, gdyż mówiono o 32 mln zł, dodatek 2 mln zł. 

Kwota w sumie miała wynosić 34 mln zł. 

Przewodniczący Rady zapytał Starostę (jako autora tekstu, w którym znalazła się słowa 

o kwocie 234 342 400 zł.) o ustosunkowanie się do powyższych wątpliwości radnego J. Matyi? 

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk odpowiedział,  iż  rzeczywiście  wymienione w protokole 

kwoty są duże.   

Radny J. Matyja poprosił o sprostowanie zapisu w protokole. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  treści  protokołu,  z  uwzględnieniem 

uwagi wniesionej przez radnego J. Matyję, gdyby ta okazała się prawdziwa. 

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

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  odczytał  pismo  Nr  OR.  0714-12/08  z  dnia  29.04.2008  r., 

stanowiące  załącznik  nr  4.  Z  treścią  pisma  zostali  zapoznani  członkowie  Komisji  Budżetu  

i  Finansów.  Poprosił  o  przegłosowanie  porządku obrad wraz  z  autopoprawką,  aby  punkt  14 

został przesunięty jako pkt 6. Stwierdził, że w związku z powyższym ulegnie zmianie numeracja 

porządku obrad. 

Porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie,  21  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. 
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Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby do Komisji Uchwał i Wniosków: 

radną K. Mandrysz, radnego P. Olendra i radego M. Kurpisa. Zapytał każdego radnego z osobna, 

czy pragną uczestniczyć w Komisji Uchwał i Wniosków. Odpowiedzi były twierdzące. 

Po krótkiej chwili Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja wybrała Przewodniczącego? 

Uzyskał  informację,  iż  Przewodniczącą Komisji  Uchwał  i  Wniosków została  wybrana radna  

K. Mandrysz. Przewodniczący Rady pogratulował wyboru.  

 

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

Rady Powiatu.

Starosta odniósł się do uwagi radnego J. Matyi odnośnie kwoty zapisanej w protokole 

sesji.  Dokładnie  sprawdził  zapis,  który  okazał  się  prawdziwy,  gdyż  koszt  budowy  Szpitala,  

tj. 234 342 400 zł. Następnie przekazał, iż informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

za  okres  19.03.2008  –  17.04.2008  radni  otrzymali  wraz  z  materiałami  na  sesję.  Powyższa 

informacja  stanowi  załącznik  nr  5  do  protokołu.  Przedstawił  jedynie  uzupełnienie  

do w/w informacji Starosty, obejmującej okres 18.04.2008 – 29.04.2008. Powyższa informacja 

stanowi  załącznik  nr  6.  Przypomniał  radnym oraz  zaprosił  wszystkich  na  drugie  spotkanie  

nt. założeń do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015, które odbędzie się 

07.05.2008 r. o godz. 10:00. 

Odnośnie  V Powiatowych Halowych Zawodów Szybowców Styropianowych o Puchar 

Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racibórz powiedział, że radny K. Ciszek był jednym 

z organizatorów w/w imprezy. Na zawody przybyła znaczna ilość dzieci (ponad 100). Złożył 

wyrazy uznania radnemu K. Ciszkowi. Poinformował także, iż powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Rudach  na  okres  1  roku  Pani  H. 

Wyjadłowskiej.  W  bieżącym  roku  zostanie  przeprowadzony  konkurs  na  dyrektora  

w/w placówki i dyrektorem zostanie osoba wyłoniona w drodze konkursu.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta zaprosił radnych na uroczystości 3  maja. 

Msza  odbędzie  się  o  godz.  11:00  w  Kościele  Farnym w Raciborzu.  Następnie  zaplanowano 

złożenie  wieńców  przed  pomnikiem  Powstańców  Śląskich  w  parku  nad  Odrą.  W  dniach  

od 05 – 09.05.br.  Miejsko Powiatowa –Biblioteka Publiczna będzie obchodziła 60 lat i będzie 

wiele imprez z tym związanych. W dniu 05.05.br. o godz. 19:00 odbędzie się spektakl pn. „Lata 
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XX, XXX”, zaś 09.05.br.  o godz. 19:00 zostanie wystawione „Wesele”. Spektakle odbędą się  

na schodach biblioteki. W imieniu dyrektora biblioteki zaprosił na imprezy. 

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

znajduje się w Biurze Rady. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  pragną  cokolwiek  uzupełnić  do  wypowiedzi 

Starosty?

Zgłosił się radny K. Ciszek. Podziękował Staroście nad objęciem honorowego patronatu 

nad V Zawodami Szybowców Styropianowych, za partycypowanie w kosztach,  co pozwoliło  

na rozdanie darmowych modeli szybowców. Ponad 100 osób i ponad 13 zespołów z miasta  

i spoza powiatu brało udział w zawodach. Podziękował Staroście, Wicestaroście, Prezydentowi  

i Wiceprezydentom Miasta za osobisty udział w imprezie.  

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

Przewodniczący Rady zapytał Starostę, czy zamierza uzasadnić potrzebę wprowadzenia 

uchwały?

Starosta  powiedział,  że  uchwała  była  już  omawiana  na  Komisjach.  Przekazał,  iż  

w uchwale  są  zabezpieczone środki  na  udział  powiatu,  który  zostanie  złożony przez Referat 

Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy  Zagranicznej  tut.  Starostwa  w  formie  wniosku  

o dofinansowanie unijne. Wniosek musi zostać złożony w  poniedziałek. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu Komisji  pragną 

zabrać głos?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki. Poinformował, iż  

na Komisji Budżetu i Finansów uchwała była omawiana i została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy pragną zabrać głos w swoim imieniu? 

W związku z brakiem chętnych, poprosił o przegłosowanie uchwały. 

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

(w  międzyczasie  na  salę  obrad  wszedł  jeden  z  radnych).  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  7  

do protokołu. 
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Ad. 7 Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  

Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady N. Mika poprosił Starostę A. Hajduka o zabranie głosu. 

Starosta  stwierdził,  iż  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  sprawozdania  

z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2007  rok  oraz  udzielenia  absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego jest jedną z najważniejszych uchwał w roku budżetowym.  

Stwierdził,  iż  budżet  roku  2007  był  pierwszym  budżetem  w  pełni  wypracowanym  

i realizowanym przez Radę Powiatu Raciborskiego III kadencji. Zdaniem Starosty był to trudny 

budżet.  Planowano wykonanie wielu zadań remontowo – inwestycyjnych,  co przy skromnych 

dochodach własnych Powiatu  przysparzało  wiele  trudności.  Ponadto  nie  można  było  liczyć  

na planowane środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości po byłym szpitalu. Przypomniał¸ 

iż  wielokrotnie  informował,  iż  zmiana  ustawy spowodowała,  że  zainteresowanie  wspomnianą 

nieruchomością spadło. Dlatego też należało wykonać korekty budżetu, by problem - (8 mln zł) 

jaki się pojawił - zniwelować. Na ten cel udało się pozyskać dodatkowe dochody z tytułu podatku 

od osób prywatnych i prawnych. Przyznał¸ iż nie ma w tym żadnej zasługi Zarządu Powiatu, 

spowodowane jest raczej wzrostem gospodarczym, jaki można zaobserwować przez ostatni rok. 

Dodał, iż w jego pracy w samorządzie jest to pierwszy rok,  w którym dochód z tego tytułu 

przekroczył plan – o  kwotę 1.280 tys. zł. Wzrosły także wpływy z tytułu wydania dokumentów 

opłat za wydanie dokumentów komunikacjach, jak co rok, również Szpital Rejonowy, któremu 

udzielono  pożyczki,  dokonał  zwrotu  całości  kwoty  tj.  1  mln  zł.  Ponadto  Szpital  Rejonowy 

wywiązał się z zobowiązań związanych z restrukturyzacją zadłużenia, na co również otrzymał 

pożyczkę, którą Rada Powiatu poręczyła, można było „zdjąć” to poręczenie, przez co udało się 

zbilansować budżet.  

Starosta przyznał,  że od lat  istnieje problem, iż umowa o środki na budowę szpitala  

jest podpisywana stosunkowo późno. Dodał, iż wina nie spoczywa po stronie Zarządu Powiatu. 

Przypomniał,  iż w 2003r.  umowę podpisano w lipcu,  w 2004r.  w sierpniu,  dwa lata  temu –  

w listopadzie, a w roku ubiegłym – październik. Nawet jeśli w poprzednich latach udawało się 

wykorzystać większość środków to tylko dlatego, że można było ze środków budżetu państwa 

kupować  również  wyposażenie  i  sprzęt.  W  zeszłym  roku  podjęto  decyzję  o  zakończeniu 

inwestycji  centralnych,  na  ten  cel  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  przekazuje  100% 

niezbędnych  środków  na  roboty  budowlano  –  montażowe,  lecz  nie  przekazuje  środków  

na wyposażenie. Zdaniem wspomnianego Ministerstwa, środki na wyposażenie winny pochodzić 

z  budżetu  marszałka  województwa  lub  programów  regionalnych.  Jednak  do  tej  pory  
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nie  ogłoszono  żadnego  konkursu.  Dlatego  też  należało  20  mln  zł  w  przeciągu  3  miesięcy 

wydatkować na roboty budowlane. Biorąc pod uwagę konieczność organizacji przetargów jest to 

niemożliwością, dlatego kwota 17,5 mln zł przeszła do środków niewygasających, co powoduje, iż 

procentowe wykonanie nie wygląda imponująco. Jednak gdyby uwzględnić tą kwotę to wykonanie 

jest niemal 100%, po stronie dochodów i wydatków. 

Zwrócił  uwagę  na  fakt,  późnego  przekazywania  środków  z  programów  unijnych  -  

np. wykonanie zadania – remont drogi Chałupki – Silheřovice. Nie wpłynęła kwota 200 tys. zł, ale 

trzeba  było  te  środki  wypłacić  stąd  też  po  stronie  wydatków  jest  wykonana,  a  dochodów  

jest niewykonana. 

Biorąc pod uwagę przedstawione problemy wykonanie budżetu jest na poziomie niemal 

100%. 

Starosta dodał,  iż wydatki na oświatę w budżecie to blisko 50% wydatków własnych  

(w zeszłorocznym budżecie stanowiła 48,5%  wydatków własnych), pomoc społeczna 18,5%.  

Z tego wynika,  iż niemal 75% budżetu przeznaczonych jest  na cele,  na które Powiat nie ma 

wpływu. Do realizacji pozostaje ¼ budżetu.   

Otrzymana  w zeszłym roku subwencja oświatowa wyniosła 29.724 tys. zł – wydatkowano 

32.503  tys.  zł,  bez  uwzględnienia  kwoty  ok.  236.500  zł  wydatkowanej  

na  preferencyjne  kredyty  przeznaczone  na  termomodernizację  obiektów  szkolnych.  Można 

powiedzieć,  że  do  powiatowych szkół  dopłaca  się  ok.  3  mln  zł.  Przyznał,  iż  to  widać,  jak  

w ostatnich latach szkoły się zmieniły. Przypomniał¸ iż przyjęto plan, w którym zawarto kolejne 

zadania. 

Starosta przypomniał pytania, jakie padły na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów – 

wykonania  wydatków  w  geodezji  (opracowania  na  rzecz  rolnictwa)  –  składano  wnioski  

na  określając  do  realizacji  konkretne  cele  (w  gminie  Pietrowice  Wielkie).  Po  rozstrzygnięciu 

przetargu  okazało  się,  że  kwota  realizacji  zadania  będzie  niższa,  stąd  też  zwrot  pozostałych 

środków, gdyż nie można przeznaczyć ich na inny cel. Na pytania odnośnie dzierżawy odpowie 

w dalszej części sesji.

Podsumowując  swoją  wypowiedź,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

oraz pracowników realizujących budżet poprosił o pozytywne rozpatrzenie uchwały w sprawie 

przyjęcia  rocznego sprawozdania  z  wykonania  Budżetu  Powiatu  Raciborskiego  za  2007  rok  

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zabranie  głosu  radnego  G.  Utrackiego  – 

Przewodniczącego Komisji budżetu i Finansów.
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Radny  G.  Utracki  zwrócił  uwagę  na  aspekty,  które  pojawiły  się   trakcie  omawianie 

realizacji  budżetu podczas posiedzenia Komisji  Budżetu i  Finansów. Jego zdaniem wykonanie 

procentowe jest niskie, ale przyjmuje do wiadomości tego powody, przedstawione przez Starostę. 

Powiedział,  iż  należy  mieć  nadzieję,  że  niewykorzystane  środki   w  wysokości  17,5  mln  zł  

na budowę szpitala zostaną wydatkowe w całości  w tegorocznym budżecie. Potwierdził, iż w tym 

punkcie sprawozdania na niewykonanie budżetu miał fakt, iż nie spłynęły środki od wojewody 

z tytułu realizacji zadania remont drogi Chałupki – Silheřovice. 

Powiedział,  iż  cieszy  go  fakt  wzrost  udziału  w  podatkach  dochodowych  od  osób 

fizycznych  (100%  więcej  o  planu)  i  prawnych  (ok.  1  mln  zł  więcej  od  planu).  

Wierzy, że w przyszłym roku sytuacja się powtórzy. 

Stosunkowo wysoki udział procentowy, w wydatkach Powiatu mają wydatki majątkowe. 

Jest to wskaźnik przeciwstawny konsumpcyjnemu budżetu, oscyluje w graniach 18% i jest jak 

najbardziej  pozytywny.   Uważa,  że  zakończeniu  budowy  szpitala  i  brak  wpływów środków  

na jego budowę sprawi, że trudno będzie uzyskać takie wskaźniki. 

Zdaniem radego, budżet był realizowany dobrze i w zasadzie nie ma zbyt wielu uwag. 

Osobiście  uważa,  że  nie  widać  mobilności  jednostek  podległych  w  pozyskiwaniu  środków 

unijnych. Ze zdaniem tym zgodzili się członkowie Komisji Budżetu i Finansów. Chodzi nie tylko 

o duże projekty, które są realizowane (są one widoczne w budżecie), ale o wielu źródłach na małe 

projekt,  w  których  można  pozyskać  5,  10  tys.  zł.  Uważa,  iż  są  one  w  zasięgu  dyrektorów 

jednostek podległych. Podkreślił, iż wśród jednostek podległych są i takie, które zdobywają środki 

i  realizują  projekty  np.  Zespół  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu.  Jednak  w  stosunku  

do liczby jednostek działających na budżecie Powiatu, liczba projektów jest niesatysfakcjonująca. 

Liczy, iż w bieżącym roku budżetowym wskaźniki et wzrosną. Jako pozytywny aspekt, nie tylko 

budżetu za 2007r. lecz kilku poprzednich lat,  podał fakt, iż Powiat pozyskuje środki głównie  

na infrastrukturę,  na drogi,  co doskonale obrazuje wielokrotnie zmieniany wieloletni program 

inwestycyjny. Pokazuje, iż inwencja Powiatu (nie tylko na papierze) jest duża i życzy, by wszystkie 

zamierzenia udało się zrealizować. 

W imieniu własnym oraz członków Komisji Budżetu i Finansów podziękował,  przede 

wszystkim Skarbnikowi, Zarządowi Powiatu, wszystkim służbom finansowym oraz kierownikom 

jednostek podległych za sprawną realizację wszystkich dochodów i wydatków. Dodał, iż Komisja 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2007.
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy przewodniczących komisji  stałych chcą zabrać głos. 

Nikt z przewodniczących nie wyraził chęci zabrania głosu. Następnie zapytał, czy pozostali radni 

chcą zabrać głos.

Chęć zabrania głosu wyraził radny J. Matyja.

Radny J. Matyja powiedział, iż nie chciałby swoją wypowiedzią nikogo urazić. Dodał, iż 

wykonanie budżetu jest jak najbardziej zasadne. Jednakże pracując w Komisji Rewizyjnej budżet 

Powiatu za 2007r. (może jak żadne dotychczas) został skrupulatnie przeanalizowany. Cieszy fakt, 

iż kwota wymieniona w protokole z poprzedniej sesji tj. 234 mln zł przeznaczono na inwestycję 

jaką jest szpital. Ponadto masę pieniędzy inwestuje się w Powiece. Jednakże zdziwienie radnego 

budzi  fakt,  iż  niektóre  dokumenty  podpisywane  są  4  lata  temu  i  od  tego  czasu  nie  są  one 

kontrolowane.  Chodzi o obiekt starego szpitala i  podpisane umowy dzierżawy wynajmu i  nie 

zostały one do tej pory sprawdzone.  Są to koszty, jakie ponosi budżet, pieniądze ze wspólnego 

budżetu.  Nie  wymaga,  by  Starosta  wyciągał  sekwencje  służbowe  wobec  osób,  które  

są odpowiedzialne za ten fakt. Wniósł, aby w związku z tym uchybieniem zostały przedłożone 

Komisji  Rewizyjnej  wszystkie  umowy  najmu  dzierżawy  zawarte  w  latach  2005  –  2007,  

na  obiektach  i  gruntach  będących  w  zarządzie  Starostwa.  Uważa,  iż  jest  to  potrzebne,  by  

w  przyszłości  mógł  z  czystym  sumieniem  zagłosować  za  wykonaniem  budżetu.  Dodał,  

iż obecnego wykonania budżetu nie neguje, ale wstrzymuje się od głosu. Poprosił o pozytywne 

ustosunkowanie  się  do  jego  wniosku.  Stwierdził,  iż  takie  sytuację  rzutują  na  pracę  Rady. 

Powiedział, iż w poprzednim roku zawierzono, a okazało się, że w sprawozdaniu były kwoty  

10 tys. zł (za energię), które do dnia dzisiejszego nie są uregulowane.

Przewodniczący  Rady  powiedział,  iż  wniosek  przedmówcy  zostanie  odczytany  przez 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków, przy realizacji stosownego punktu porządku obrad. 

Otworzył listę mówców, chętnych do zabrania głosu w realizowanym punkcie porządku obrad. 

Do dyskusji zgłosił się Starosta. 

Starosta powiedział, iż Zarząd, pracownicy Starostwa oraz radni stanowią zespół ludzi, 

którzy  pracują  dla  dobra  Powiatu  Raciborskiego.  Jeżeli  wystąpi  jakieś  niedociągnięcie  to  jego 

zgłoszenie ma na celu poprawę funkcjonowania, a nie po to, by wytykać innym błędy. Przyznał, iż 

nie ma idealnych rozwiązań, idealnych ludzi, idealnych pracowników. 

W lutym 2006r. przejęto protokolarnie od dyrekcji Szpitala Rejonowego obiekt starego 

szpitala  przy  ul.  Bema.  Na  obiekcie  zostało  kilka  podmiotów,  które  wynajmowały  część 

nieruchomości.  Większość  podmiotów odeszło.  Skoro szpital  nie  był  sprzedawany,  ci,  którzy 

zwrócili się z prośbą o pozostanie na obiekcie – pozostali tam. Jednym  podmiotów była firma 

budowlana, która wcześniej funkcjonowała na szpitalu. Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy 
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na wynajem pomieszczenia, ale nie na korzystanie z energii. Przykazał, iż bezumownie korzystano 

z  energii.  Podpisano porozumienie,  na  podstawie  którego kwotę  3.600 zł  za  energię  zużytą  

w okresie dzierżawy pomieszczenia zostanie spłacona w 3 ratach,  do końca lipca br.  Kwota  

10 tys.  zł  to  kwota zużycia  energii  na  całym szpitalu,  obejmuje  m.in.  oświetlenie zewnętrzne 

terenu, ogrzewanie pomieszczenia dozorcy zewnętrznego. Starosta przyznał, iż fakt ten można 

było  dostrzec  wcześniej,  ale  jego  zgłoszenie  odbiera  jako  wskazanie  nieprawidłowości,  którą 

należy skorygować. Przyznał,  iż w ówczesnym czasie były problemy z naczelnikiem wydziału, 

któremu podlegały te kwestie, który został zwolniony właśnie za brak sumienności. Zapewnił, iż 

z tego tytułu Starostwo nie poniosło żadnych start. Dodał, iż mógłby wyciągać konsekwencje 

służbowe wobec pracowników, gdyby środków tych ni można byłoby odzyskać. Jednakże firma ta 

przyznała, iż bezumownie korzystała z energii i zgodziła się na zapłatę tych kwot. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy firma korzystająca z mediów, robiła to wbrew umowie.

Starosta  odpowiedział,  iż  umowa  była  tylko  na  wynajem  pomieszczenia,  a  nie  

na korzystanie z energii. 

Przewodniczący Rady poinformował,  iż na jego ręce wpłynęły dwa pisma Regionalnej 

Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  –  opinia  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2007r.  (załącznik  nr  8)  oraz  opinia  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w spawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 9). Obie opinie są pozytywne. Przewodniczący 

Rady  odczytał  ww.  opinie,  które  znajdują  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady.  

Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu.

Radny  W.  Gumieniak  w  imieniu  Komisji  Rewizyjnej  poinformował,  iż  obyły  się  

3  posiedzenia  Komisji  tj.  31.03.2008r.,  08.04.2008r.  oraz  24.04.2008r.,  gdzie  rozpatrzyła 

sprawozdanie z  wykonania  Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2007r.,  porównała z  wynikami 

kontroli,  jakich  dokonała  w  ciągu  roku  sprawozdawczych  oraz  sprawozdaniami.  Członkowie 

Komisji  wysłuchali  ustnych  wyjaśnień  Starosty,  Skarbnika  oraz  Etatowego  Członka  Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego.  Komisja  sporządziła  stosowny  wniosek,  który  został  skierowany  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Po otrzymaniu pozytywnej opinii podjęto 

stosowną  uchwałę.  Odczytał  treść  uchwały  Nr  2/2008  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24.04.2008r. Kopia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

Uchwała został podjęta większością głosów – 21 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy 

wstrzymujące. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Starosta,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  podziękował  za  udzielenie  absolutorium. 

Podziękował  Skarbnikowi  Powiatu,  pracownikom  Starostwa,  kierownikom  komórek 

organizacyjnych Starostwa oraz podległych jednostek,  którzy realizują budżet.

Przewodniczący  Rady w imieniu własnym oraz całej Rady, pogratulował Staroście, życzył 

sukcesów w realizacji budżetu bieżącego roku.

    Starosta przyznał, iż po raz pierwszy otrzymał gratulację ze strony Przewodniczącego 

Rady.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Raciborskiego

na lata 2008 – 2015”.

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?

Chęć zabrania głosu zgłosiła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu A. Litewka – Kobyłka. 

Stwierdziła,  iż  program  ten  nie  jest  idealny,  ale  pozwala  mieć  nadzieję,  iż  jest  to  początek 

ogólnospołecznej  dyskusji  nt.  stanu  rodzin.  Sytuacja  w  rodzinie  odbija  się  w  każdej  innej 

dziedzinie życia. Uważała, iż media podejmą w/w temat i radni będą dyskutowali nad kondycją 

raciborskiej rodziny. Jest to apel do wszystkich partnerów, które biorą w tym udział, tj. nie tylko 

do  samorządów  gminnych  ale  i  organizacji  III  sektorowych.  Uważał,  że  jeżeli  realizatorem 

programu  ma  być  PCPR,  to  powinien  podpisać  się  pod  programem.  Jeśli  program  

ma odpowiadać  działalności  PCPR,  referatów funkcjonujących  w Starostwie  Powiatowym,  to 

trzeba mieć informację i dostęp do ośrodków wsparcia, interwencji kryzysowej. Nikt nie znajdzie 

informacji  w  BIP  –  ie  nt.  rozstrzygniętych  konkursach,  gdyż  w  BIP  –  ie  znajduje  się  tylko 

ogłoszenie  o  konkursie.  Brak  jest  również  na  stronach  internetowych  Starostwa  informacji  

o istniejących tego typu placówkach i PCPR również nie zamieszcza na swojej stronie żadnych 

informacji, tylko pisze o Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej prowadzonej przez Siostry  

w Pogrzebieniu. Złożyła formalny wniosek, aby informacje te umieszczać w taki sposób, aby  

w trakcie budowania programu, to co jest zrobione, funkcjonowało prawidłowo. Uważała,  że 
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jeżeli  wszystkie  programy  rozbudowane,  poparte  różnymi  działaniami  zaczną  prawidłowo 

funkcjonować, to może okazać się niekonieczne otwieranie kolejnych placówek. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos?

Nikt z radnych nie zabrał głosu, stąd też poprosił o przegłosowanie uchwały. Uchwała 

została przyjęta jednogłośnie - 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 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 Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Komisji  w imieniu Komisji bądź radni pragną zabrać głos?

Zgłosili się radni: J. Matyja i Starosta A. Hajduk. 

Radny J. Matyja stwierdził, iż w dniu dzisiejszym dotarła do radnych drogą elektroniczną 

tabela  zaszeregowania  i  wartości  grup.  W  grupie  XII  minimalne  wynagrodzenie  wynosiło  

1.201 zł  do 1.562 zł. (rozpiętość w widełkach). Przy wartości punktu 8 zł i pozostawienia kwoty 

bazowej  520  zł,  wzrost  wynagrodzenia  optuje  rzędu  63  %.  Osobiście  jest  za  tym,  aby 

wynagradzać pracownika za jego pracę, podnosić wynagrodzenie, a nie obcinać. Zapytał, skąd  

są zabezpieczone środki na płace, jeżeli  wzrost wynagrodzenia wskazuje 63 %? W/w kwestia 

budzi jego niepokój,  bo jeżeli  informacja taka pójdzie do pozostałych jednostek,  gdzie brak  

jest środków i nie ma jak pracownika wynagrodzić, to wówczas pojawi się pytanie, co należy 

jednostkom odpowiedzieć. 

Starosta  przekazał,  że  na  następną  sesję  zostanie  przygotowana  informacja  radnym  

nt.  systemu  wynagradzania,  gdyż  przy  podejmowaniu  uchwał  odnośnie  ustalenia  najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu zawsze pojawiają się problemy. Osobiście 

zwróci  się  z  prośbą,  aby  na  początku  następnej  sesji  przekazać  w/w  informację.  W  dniu 

wczorajszym obiecał na Komisji, iż zostanie przekazany materiał,  o którym wspomniał radny, 

stąd też nie można mieć pretensji  do Zarządu.  Powiedział,  że dyrektor otrzymał zwiększenie 

funduszu płac o 20 % i musi się w tym zmieścić. Dyrektor uznał, iż musi przeliczyć punkty, aby 

dać pracownikom podwyżkę. Nikt z pracowników PUP nie otrzyma 60 % podwyżki, średnia  

jest 20 %. Na następnej sesji, w miarę możliwości, poświęci 10 minut na omówieniu systemu 

wynagradzania. 
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Przewodniczący Rady uznał, iż sugestia przekazana przez Starostę jest w pełni zasadna  

i kwestię tę należy radnym kompetentnie wytłumaczyć. Zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania 

głosu? 

W związkiem brakiem chętnych, poprosił o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

  

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze  ponadgmninnym  w  zakresie  edukacji  

ekologicznej.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu Komisji  pragną 

zabrać głos?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z  Zagranicą  L.  Malcharczyk,  który  zaapelował  o przegłosowanie  uchwały  na  rzecz  rozwoju  

i  dobra  Powiatu  Raciborskiego.  Po  raz  VIII  Gmina  Pietrowice  Wielkie  organizuje  Wystawę 

Ekologiczną  w  wielu  płaszczyznach.  Osoby,  które  w  poprzednich  latach  miały  możliwość 

uczestniczyć  w  wystawie  dobrze  orientują  się,  ile  osób  nie  tylko  z  wojew.  śląskiego  ale  

i  opolskiego  przybywało  na  wystawę.  W  bieżącym  roku  impreza  odbędzie  się  w  dniu  

10 – 11.05.br. Gmina Pietrowice Wielkie zaprosiła do współudziału Powiat Raciborski, która  

jest  współorganizatorem  imprezy  oraz  partycypuje  w  kosztach.  Władze  Gminy  Pietrowice 

Wielkie  podchodzą  poważnie  i  profesjonalnie  do  przygotowania  się  od  strony  organizacyjnej 

imprezy.  Osobiście  będzie  rzecznikiem  prasowym  wystawy.  Zaprosił  wszystkich  radnych  

do udziału w imprezie. 

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

pragną zabrać głos?

Nikt  z  radnych  nie  zgłosił  się.  W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  poprosił

o przegłosowanie uchwały.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 14

do protokołu.  

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.

Przewodniczący Rady zapytał, czy w imieniu Zarządu Powiatu ktoś zabierze głos?
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Zgłosił się Starosta. Poinformował, iż. Pan A. Brzozowski z dniem 31.04.br. przechodzi 

na emeryturę. Przez kilka lat był komendantem PPSP w Raciborzu. Uczestniczył we wszystkich 

najważniejszych tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Powiatu Raciborskiego 

np.  pożar  lasu  w  Kuźni  Raciborskiej,  powódź  w  Raciborzu.  PPSP  w  Raciborzu  jest  jedną  

z  lepszych  straży  w  województwie  śląskim.  W  trudnych  momentach  można  było  liczyć  

na pomoc ze strony pracowników komendanta. Starosta uważał, iż komendanta można nagrodzić 

symboliczną  rzeczą  jaką  jest  odznaka  „Wyróżniony  Herbem  Powiatu  Raciborskiego”.  

Zarząd  Powiatu  przygotował  w/w uchwałę  i  zwraca  się  z  prośbą  o  jej  podjęcie.  Wspólnie  

z  Przewodniczącym Rady w dniu 09.05.br.  w dniu święta  Straży Pożarnej  zostanie  wręczona 

komendantowi odznaka łącznie z upominkami i kwiatami. 

Przewodniczący  Rady  zapytał  Przewodniczących  Komisji,  czy  pragną  zabrać  głos  

w imieniu Komisji? 

Nikt się nie zgłosił.  

Następnie Przewodniczący Rady zapytał,  czy ktoś z radnych w swoim imieniu pragnie 

zabrać głos?

Nikt  nie  zgłosił,  stąd  też  poprosił  o  podjęcie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie - 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

Przewodniczący  Rady zapytał,  czy  ktoś  w imieniu  Zarządu,  Przewodniczący  Komisji  

w imieniu Komisji bądź radni pragną zabrać głos?

Nikt  nie  zgłosił  się,  stąd  też  poprosił  o  podjęcie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu Komisji bądź radni 

pragną zabrać głos?

Nikt  nie  zgłosił  się,  stąd  też  poprosił  o  podjęcie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu
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Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

Starosta stwierdził, iż głównym motorem zmian jest to, że zmieniają się warunki na jakich 

można było korzystać ze środków unijnych na dofinansowanie remontów dróg. W Wieloletnim 

Programie Inwestycyjnym było wpisane to zadanie jako jedno zadanie: remont drogi powiatowej 

od Pietrowic Wielkich przez Pawłów aż do Modzurowa na kwotę ponad 23 mln zł. Pierwsze 

doprecyzowania mówiły, że będzie można składać wnioski na zadanie nie droższe niż 15 mln zł., 

stąd  też trzeba było ograniczyć zakres robót do 15 mln zł. Ostatnie doprecyzowanie mówiło, iż 

na jedno zadanie finansowanie nie będzie większe jak 1 mln euro (według kursu euro na dzień 

dzisiejszy tj.  około 3 mln 300 tys  zł).  Ze względu na większe potrzeby,  zdecydowano rozbić 

zadanie  na  dwa  zadania.  W  punkcie  2  pojawia  się  zadanie  pn.  „Usprawnienie  połączenia 

komunikacyjnego  gmin  zachodnich  Powiatu  Raciborskiego  z  DK  45  –  modernizacja  drogi 

powiatowej nr 3504S”. Jest to droga Pietrowice Wielkie Pawłów. Nie zostanie zrobione 100 % 

prac,  które  były  ujęte  w dokumentacji,  gdyż  należałoby  dołożyć  8  mln  700 tys  zł.  Zostanie 

złożony wniosek na kwotę 6 mln 630 tys zł, z  czego 1 mln euro byłyby to środki unijne (przyjęto 

kurs  euro  3,60  zł,  który  obowiązywał,  ale  niewiadomo jaki  będzie  w  momencie  podpisania 

umowy). 

Kolejna zmiana nastąpiła w punkcie 9 „Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na  Ponadgraniczne  Centrum  dziedzictwa  Kulturowego  –  utworzenie  Centrum  dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej  na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.  Dokładnie określono 

kwoty,  które  zostały  poniesione w ubiegłym roku,  jak  również  doprecyzowano jakie  wydatki 

planuje się ponieść z własnych środków w roku 2008. 

W  punkcie  13  –  „Podnoszenie  jakości  kształcenia  w  ZSOMS  w  Raciborzu  

przy ul. Kozielskiej 19”  poprzednio była kwota 10 mln 200 tys zł. Pierwotnie miał to być remont 

kilku  obiektów  (basenu,  dobudowa  torów  tartanowych  pod  dachem,  remont  stadionu),  ale  

z uwagi na niewiele środków w w/w działaniu należało wymyślić takie zadanie, które przebiłoby 

wszystkie zadania. Prawie każda gmina przygotuje się na złożenie wniosku o remont czy budowę 

hali. Pojawił się pomysł budowy basenu 50 m, a obecny basen przekształcić w halę sportową. 

Środowisko  pływackie  w  szkole  zdecydowało  poprzeć  budowę  „Aquaparku”, natomiast  nie 

budować  basenu.  Wiąże  się  to  z  dofinansowaniem  z  Ministerstwa  Sportu.  Nie  ma  takiej 

możliwości, aby w jednym mieście dwa samorządy otrzymały dofinansowanie na identyczny cel, 

stąd też odstąpiono od budowy basenu 50 m. Planuje się polepszenie bazy dla grupy lekkoatletów 
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w ZSOMS.  Starostwo zamierza  złożyć  wniosek  na  przykrycie  stadionu w całości  (w rodzaju 

namiotu) oraz wykonanie boisk o sztucznej nawierzchni pod dachem. Koszt przedsięwzięcia  

jest wyższy niż pierwotnie zakładano, dlatego podniesiono koszt zadania na 18 mln zł. 

Odnośnie pozycji 14 – „Modernizacja dróg powiatowych transgranicznych Tworków –

Hăc, Pietrowice – Gródczanki” powiedział, że z uwagi na to, iż pozostała w roku 2008 kwota 

20 tys zł i potrzebne są środki na inne cele, a w roku 2008 nie będzie wydatkowania kolejnych 

środków, gdyż wniosek będzie składany w miesiącu wrześniu, a realizacja najwcześniej nastąpi  

w roku przyszłym, stąd zabiera się w/w kwotę na inne potrzeby tj. remonty dróg.

Ponadto przekazał, iż w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym był remont ul. Brzeskiej. 

Planuje się złożenie wniosków na maksymalną ilość dróg. Dokładnie przeliczono ul.  Brzeską.

W  trakcie  ukończenia  jest  dokumentacja  i  planuje  się  złożyć  wniosek  o  środki  unijne  

na w/w drogę. 

W pozycji 16 – „Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych 

powiatowych  na  terenach  wiejskich”  -  jest  to  zadanie,  które  co  roku  powiat  zamierza 

dofinansowywać kredytem 500 tys zł. Jest to kredyt na preferencyjnych warunkach na remont 

dróg  powiatowych  na  terenach  wiejskich.  Odbył  się  już  przetarg  na  zakres  tegoroczny  

i są oszczędności 175 tys zł, dlatego zostało to zdjęte w roku 2008. Pieniądze zostały przekazane 

dla PZD na remont przepustu pod ul. Brzeską. 

 Dopisuje się poz. 18 (druga część drogi pomiędzy Pawłowem a Modzurowem) – będzie 

to trzeci  wniosek, jaki będzie 03.06.  na dofinansowanie remontu dróg powiatowych złożony  

ze środków unijnych.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni bądź Przewodniczący Komisji pragną zabrać głos 

w imieniu swoich Komisji?

Nikt z obecnych nie zgłosił się, stąd też poprosił o przegłosowanie uchwały. Uchwała 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady otworzył listę chętnych. 

Do  dyskusji  zgłosili  się  radni:  Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka,  

J. Matyja, G. Utracki i K. Ciszek. 

Przewodniczący Rady po odczytaniu w/w osób, zamknął listę chętnych. 
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Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zabrała  głos  w  imieniu 

Raciborskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych. Podniosła trzy sprawy:

1) dotyczyło  konkursów  dla  organizacji  III  sektora.  Konkurs,  który  odbył  się  w  dziedzinie 

kultury wywołał oburzenie w środowisku instytucji zajmujących się działalnością kulturalną z 

kilku  powodów.  Aktualnie  na  stronie  internetowej  Starostwa  znajduje  się  punkt:  

„Dotacje,  konkursy”  i  z  pewnością  informacje  o  wszystkich  konkursach  zostaną  tam 

zamieszczone.  Na  dzień  dzisiejszy  znalezienie  jakichkolwiek  informacji  w  BIP  –  ie  

nie jest proste. 

2) dotyczyło formuły konkursów. W konkursie pojawiło się zastrzeżenie, iż w konkursie może 

brać udział tylko jedna instytucja. Zapis ograniczał możliwość ubiegania się o pieniądze tych 

organizacji, które realizują zadania z dziedziny kultury. 

3)  dotyczyło uzyskania  najwyższej  dotacji  w wysokości  3 000 zł,  jaką  było  można uzyskać. 

Zwróciła  uwagę  na  sytuację  organizacji,  które  działają  w dziedzinie  kultury.  Organizacje  

te  ubiegają  się  z  innych  instytucji  i  otrzymały  kwotę:  Stowarzyszenie  Kulturalne  ASK 

uzyskało w roku  bieżącym z Urzędu Marszałkowskiego dotację  w wysokości  10 000 zł,  

a  Stowarzyszenie  ROSYNANT  8 000  zł.  Stwierdziła,  że  jeżeli  organizacje  nie  otrzymają 

wsparcia ze strony powiatu, istnieje ryzyko,  iż imprezy służące promocji powiatu i miasta 

zostaną przeniesione w inne obszary, które są bardziej dla niej przyjazne. W/w organizacje 

mają spore naciski i możliwości przeniesienia imprez do Rybnika. Zwróciła się z prośbą, aby 

Zarząd Powiatu wypracował formułę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto 

poinformowała, iż w dniu dzisiejszym ogłoszono wyniki konkursu w Urzędzie Wojewódzkim 

i trzy organizacje z terenu powiatu otrzymały duże dofinansowanie na działania, które zostały 

ujęte w Programie „Pomocy dziecku i rodzinie”, np. 

- „Pomocna Dłoń” – uzyskała 10 000 zł na prowadzenie klubu, 

- „PERSONA” – uzyskała 12 000 zł,

- „Stowarzyszenie Przyjaciół Tęcza” – uzyskała 30 000 zł. 

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za wypowiedź i poprosił kolejną osobę o 

zabranie głosu. 

Radny  J.  Matyja  zgodził  się  z  wnioskiem  Wiceprzewodniczącej  Rady  A.  Litewki  – 

Kobyłki. Uważał, iż Inkubator Organizacji Pozarządowych powstał dzięki wsparciu powiatu 

i należy ich wpierać. 

Następnie podniósł sprawę szpitala przy ul. Gamowskiej i nieszczęsnego artykułu. W/w 

sprawa ciągnie się od 18.03.br. W związku z wypowiedzią w mediach odnośnie komercjalizacji 
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szpitala  przy  ul.  Gamowskiej,  radny  jest  „zalewany”  pytaniami  

od mieszkańców i nie potrafi wypowiedzieć się w tej kwestii. Stąd też zmuszony jest odsyłać 

mieszkańców do artykułu.  Wielkie poruszenie wśród mieszkańców wywołał artykuł,  który 

ukazał  się  w „Obliczach”,  pojawił  się  również komentarz  w Internecie  i  w „Nowinach.  

Wśród społeczeństwa Powiatu Raciborskiego budzi to wielki niepokój i poprosił Starostę  

o  ostateczne  oświadczenie  albo  skierowanie  informacji  do  społeczeństwa  powiatu  

o  ewentualnych  zamierzeniach  w  stosunku  co  do  szpitala  przy  ul.  Gamowskiej.  

Poprosił również o pisemną odpowiedź w dwóch kwestiach: 

1) Jakie  grunty  rolne  znajdujące  się  w  obrębie  szpitala  przy  ul.  Gamowskiej  

są w zarządzaniu Starostwa Powiatowego (chodzi o podanie ilości hektarów)? 

2) Czy  jest  prawdą,  iż  w  poprzedniej  kadencji  Starostwo  Powiatowe  składało  wniosek  

do Urzędu Miasta o wydanie warunków zabudowy pod obiekty wielkopowierzchniowe 

handlowe na terenach przyszpitalnych? Poprosił o podanie informacji, jakich terenów  to 

dotyczy,  czym  kierował  się  Zarząd  składając  wniosek  i  co  spowodowało,  iż  miasto 

odmówiło wydania pozwolenia.       

Przewodniczący  Rady  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź  i  poprosił  radnego  

G. Utrackiego o zabranie głosu. 

 Związku z tym, iż nie działają poradnie specjalistyczne, radny G. Utracki powiedział, 

że ludzie są zaniepokojeni w/w sytuacją. Poprosił o przedstawienie radnym pełnej informacji 

nt. działalności poradni, gdyż kolejki do poradni są kilkumiesięczne. 

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za wypowiedź i poprosił kolejną osobę o 

zabranie głosu. 

Radny K. Ciszek nawiązał do Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Zapytał o ankietę, 

która miała badać stopień zadowolenia pacjentów z usług Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Zapytał,  czy ankieta w dalszym ciągu funkcjonuje,  a  jeżeli  tak,  to  kto ją  może wypełnić. 

Często  spotyka  się  z  ludźmi,  którzy  nie  są  zadowoleni  z  usług  szpitala  i  nie  słyszeli  

o ankiecie. Podał przypadek, iż po śmierci kogoś z rodziny zażądano, że nie wnosi pretensji 

do  szpitala,  a  później  szpital  może  wystawić  dokumenty,  tj.  akt  zgonu.  Uważał,  iż  

w/w sytuacja jest niedopuszczalna. 
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Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta stwierdził, iż popiera tematykę podniesioną przez radnych: A. Litewkę – Kobyłka 

i J. Matyję. Każdy samorząd, który ma przypisane zadania, może realizować je ustawowo sam,  

a  jeżeli  uzna,  iż  nie  jest  tego  w  stanie  zrobić,  to  może  to  robić  przy  pomocy  organizacji 

pozarządowych, organizując konkursy na ten cel i przyznawać środki. Przez wiele lat organizacje, 

które  powstawały,  szukały  środków  na  swoje  funkcjonowanie  i  najczęściej  udawały  się  do 

samorządów. Ustawodawca chcąc to ukrócić, wprowadził konkursy. Powiat pomaga organizacjom 

na tyle, na ile jest w stanie. Szkoły średnie, które przekazano powiatowi były zaniedbane. Strach 

mówić  o  drogach  powiatowych.  Dobrze,  że  organizacje,  o  których  wspomniała 

Wiceprzewodnicząca  Rady  starały  się  o  środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  gdyż  budżet 

województwa jest znacznie większy od budżetu powiatu. Powiat jedynie ma pomóc organizacjom, 

zaś czerpać środki powinny one od Urzędu Marszałkowskiego. W ubiegłym roku ASK otrzymał 

znaczne pieniądze i później miał problem z ich rozliczeniem. W tym celu odbyło pięć posiedzeń 

Zarządu  Powiatu,  aby  pomóc  w/w  organizacji.  Powiat  przekazuje  w  pierwszej  kolejności 

pieniądze  tam,  gdzie  zauważa  potrzeby,  jak  szpital,  szkoły,  drogi.  Gdy  te  potrzeby  zostaną 

zrealizowane,  to  pozostanie  więcej  środków  na  dodatki  dla  nauczycieli,  na  oświatę,  opiekę 

społeczną  itd.  Poza  tym  –  gdy  chodzi  o  wątpliwości  wysunięte  przez  radną  –  to  żadna  

z organizacji pozarządowych nie zarzuciła dotąd, iż zostało jej przekazanych zbyt mało środków. 

Odnośnie  prywatyzacji  szpitala  powiedział,  że  na  ostatniej  Radzie  Społecznej  Szpitala 

mówiono, iż przygotowuje się ustawy, gdzie z mocy prawa szpital miał przejmować Marszałek. 

Nikt  nie  mówi  o  prywatyzacji  szpitala,  tylko  powiat  będzie  ratował  szpital,  w  przypadku 

ewentualnej  jego  likwidacji.  Ponownie  powiedział,  że  nie  ma  mowy  o  prywatyzacji  szpitala, 

zostanie wpuszczony obcy kapitał, gdyż nie ma zezwolenia społecznego. 

W kwestii  gruntów znajdujących się w zarządzie Starostwa na terenie nowego szpitala 

powiedział,  że nie znajdują  się  żadne grunty,  gdyż jest  to  w zarządzie szpitala.  W I  kadencji 

uchwałą  Rady  przekazano  całą  nieruchomość  szpitalowi.  W  zeszłej  kadencji  Rada  Powiatu 

zmuszała Zarząd Powiatu, aby cokolwiek z tym zrobić. Został złożony wniosek do władz Miasta 

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod hipermarket na tereny, które w chwili obecnej  

znajdują się za tą nową wykonaną drogą. Zostało wstrzymane wydanie decyzji, ponieważ trwają 

prace  nad  planem.  Aktualnie  występuje  się  do  tych  ludzi,  którzy  chcą  z  powrotem  pole.  

Jeżeli  nie będą chcieli  pola, to zostanie ono sprzedane. Około 8,5 ha zajmuje szpital,  zaś 0,5 

będzie do zwrotu. Powiat zamierza wykonaną drogę przekazać miastu. Starosta odesłał radnych 

do protokołów z poprzedniej kadencji, gdzie powyższa kwestia była omawiana. 
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Następnie  odniósł  się  do  interpelacji  radnego  G.  Utrackiego  odnośnie  działalności 

poradni. Przypomniał, iż podpisane kontrakty na poradnie były do końca miesiąca kwietnia br. 

Szpital  „przerobił” kontrakt  i  gdyby zrobiono nadwykonania,  to NFZ nie zapłaciłby za nie.  

Od  1  maja  br.  jest  nowy  kontrakt  dla  szpitala  na  poradnie  i  zostanie  wznowiona  od  maja 

działalność  przychodni.  Szpital  ograniczył  przyjmowanie  pacjentów  do  poradni.  Dyrektor 

kilkakrotnie przebywał w NFZ, gdzie mówiono, iż za nadwykonania NFZ nie zapłaci. Starosta 

oddał głos Dyrektorowi szpitala, celem omówienia kwestii związanej z wprowadzoną w szpitalu 

ankietą satysfakcji pacjenta z usług medycznych.   

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

ankieta  została  podsumowana  za  okres  ostatniego  kwartału  2007  r.  Wyniki  z  ankiet  zostały 

przedstawione Zarządowi Powiatu.  Ponad 10 % pacjentów wypełniło ankietę.  Ankiety nadal  

są przeprowadzane wśród pacjentów i są ogólne przy wejściu głównym do szpitala, gdzie znajduje 

się skrzynka do której można wrzucać wypełnione ankiety. Na oddziałach szpitalnych również 

rozdawane  są  pacjentom  ankiety.  Przyjęto  kwartalny  system  oceniania  ankiet.  Jest  to  

dla szpitala źródło informacji (można wywnioskować, co podoba i nie podoba się pacjentom). 

Ponadto  poprosił,  aby  zwrócono  się  do  niego  ze  skargą  odnośnie  zażądania  podpisania 

oświadczenia, że nie wnosi pretensji do szpitala, o którym wspomniał radny. Oświadczeń takich 

szpital nie przyjmuje i nie są ogólnie obowiązujące. Osobiście przyjął w/w sygnał i w przypadku 

złożenia skargi, osobiście się do niej ustosunkuje. 

Radny G.  Utracki  powiedział,  iż  wypowiedź  Starosty  zrozumiał  w ten  sposób,  że  od 

1.05.br. wszystkie poradnie specjalistyczne wznowią swoją działalność. Stąd też zapytał, czy tak 

należy rozumieć wypowiedź Starosty?

  Dyrektor Szpitala powiedział, że nieprawdziwa jest informacja, iż poradnie w ogóle  

nie działały, gdyż one działają ale w ograniczonym zakresie. Kontrakt, który szpital miał, został 

wypracowany. Szpital nie może pozwolić na to, aby fundować mieszkańcom darmowe wizyty  

u specjalistów. W ramach kontraktu przyjęto większą ilość pacjentów, niż szpital powinien przyjąć. 

W chwili  obecnej NFZ otworzył konkurs ofert na poradnie specjalistyczne od miesiąca maja. 

Konkurs jest w trakcie. Wiadomo już, iż nie zostanie zaproponowany kontrakt co najmniej w 

trzech poradniach szpitalnych, tj. w Poradni Gastroentorologicznej, w Poradni Chorób Naczyń 

i  w  Poradni  Neurologicznej.  Powodem  jest  brak  zapewnienia  przez  szpital  lekarzy  

o w/w specjalnościach (dotyczy to dwóch pierwszych poradni). Lekarzy – chirurgów Chorób 

Naczyń w województwie śląskim zostało zgłoszonych w Izbach Lekarskich 32. Jest to pierwsze 

otwarcie  konkursu  ofert  i  szpital  złoży  odwołanie.  W  przypadku  niezakontraktowania 

odpowiedniej  ilości  świadczeń  na  danym  terenie  -  nie  będzie  ośrodków,  które  spełnią  takie 
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warunki, NFZ może złagodzić warunki postępowania i zakontraktuje świadczenia w poradniach, 

o  których  wcześniej  wspomniał,  bo  jeżeli  nie  zakontraktuje,  to  mieszkańcy  będą  zmuszeni 

korzystać z ośrodków w Katowicach czy w ośrodkach, które znajdują się dalej niż Katowice.  

Przewodniczący Rady stwierdził, iż w wypowiedzi Wiceprzewodniczącej Rady nie wyczuł, 

aby  chciała  zabierać  środki,  które  zostały  przeznaczona  na  drogi  i  przeznaczyć  

je  na  stowarzyszenia.  Głównie  chodziło  o  to,  aby  uwrażliwić  Zarząd  Powiatu  na  potrzeby 

organizacji pozarządowych.  

Radny J. Matyja wystąpił z małym wnioskiem, aby pomóc Staroście. Stwierdził, iż Starosta 

udziela odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, a jest Zarząd Powiatu składający się z etatowych 

i nieetatowych członków, którzy są radnymi. Zasugerował rozłożenie na przyszłość obowiązków, 

co ułatwiłoby pracę Staroście.  

Przewodniczący Rady stwierdził,  że widocznie Starosta  lubi sam udzielać odpowiedzi  

we wszystkich kwestiach.    

Ad. 18 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o odczytanie wniosków. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odczytała wnioski zgłoszone 

na sesji: 

-  radnego  J.  Matyi:  „W  związku  z  brakiem  kontroli  nad  zawartymi  umowami  dzierżawy  

i  wynajmu  na  obiekcie  starego  szpitala  radny  wnioskuje,  aby  Komisja  Rewizyjna  zbadała 

wszystkie  umowy  zawarte  w  latach  2005,  2006,  2007  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  

na obiektach i gruntach będących w Zarządzie Powiatu”. 

Przewodniczący Rady zaproponował skrócenie wniosku. 

Starosta  stwierdził,  iż  nie  ma  problemu  jeżeli  Komisja  Rewizyjna  wprowadzi  

w/w informację w planie swojej kontroli. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poinformował,  iż  o  podobnej  treści  Komisja 

Rewizyjna sformułowała wniosek w formie pisemnej do Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący  Komisji  uznał,  iż  radny  J.  Matyja  ma  prawo  złożyć  wniosek. 

Zaproponował następującą treść wniosku: „Aby Zarząd udostępnił Komisji Rewizyjnej materiały 

(gdy chodzi o umowy)”.     
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Starosta  zapytał,  czy  kwestia  dotyczy  nieruchomości  będących  własnością  Powiatu 

Raciborskiego? 

Radny J.  Matyja  odpowiedział,  iż  dotyczy  to  nieruchomości  będących w Zarządzie.   

Starosta powiedział,  że nieruchomości  te nie są  w zarządzie.  Chodzi o mienie Skarbu 

Państwa, które podlega kontroli pracowników Wojewody. Nie ma problemu, aby informacje takie 

przekazać,  ale  nie  podlega  to  kontroli  Komisji  Rewizyjnej.  Można  udostępnić  

te informacje, które są wiadome. 

Radny J. Matyja wyjaśnił, że kwestia dotyczy zawartych umów wynajmu dzierżawy. 

Starosta  odpowiedział,  iż  nie  ma  problemu,  aby  udostępnić  informacje  

o  nieruchomościach  będących  własnością  powiatu  i  do  wglądu  udostępnić  umowy  zawarte  

na  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  które  podlegają  kontroli  Urzędu  Wojewódzkiego  ale  

nie podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej. 

    Radny G. Utracki stwierdził, iż wniosek zawiera pewne stwierdzenie. 

Radny J.  Matyja  odczytał  wniosek  w następującym brzemieniu:  ”Złożył  wniosek,  aby 

Komisja  Rewizyjna  zbadała  wszystkie  umowy  zawarte  w  latach  2005,  2006,  2007  zawarte  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego na obiektach i gruntach będących w Zarządzie Powiatu”. 

Starosta  zaproponował  inne  brzmienie  wniosku:  „Aby  Zarząd  Powiatu  przedłożył 

Komisji Rewizyjnej umowy na dzierżawy wynajmu nieruchomości będących własnością powiatu 

i własnością Skarbu Państwa”. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  wniosku  J.  Matyji  w  brzmieniu 

zaproponowanym przez  Starostę. 

Wniosek został przyjęty - 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosami wstrzymującymi. 

- radnej A. Litewka – Kobyłka: 

1.  „Wnioskuje, by informacje o rozstrzygniętych konkursach umieszczać w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

2.  „Wnioskuje,  by  umieszczać  informacje  o funkcjonujących ośrodkach wsparcia  i  ośrodkach 

interwencji  kryzysowej  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu”.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 23 głosami za. 
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-  radnego  J.  Matyi:  „Poprosił  o  udzielenie  odpowiedzi  w  formie  pisemnej  w  poniższych 

kwestiach: 

1. Jaka powierzchnia gruntów rolnych znajduje się wokół Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3, a jest w Zarządzie Starostwa Powiatowego?”.

Starosta  wyjaśnił,  iż  nie  są  to  grunty  rolne,  gdyż  zostały  one  odrolnione  

pod budownictwo. Obiecał udzielić pełną informację nt. gruntów znajdujących się wokół Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w winsoku. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 23 głosami za. 

- wniosek radnego G. Utrackiego został odczytany przez samego wnioskodawcę: „Zobowiązać 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego do podjęcia  zdecydowanych działań w Narodowym Funduszu 

Zdrowia (poza działaniami Dyrekcji Szpitala) celem zakontraktowania usług w poradni w liczbie 

wystarczającej,  aby  zabezpieczyć  prawidłową  ochronę  zdrowotną  mieszkańców  powiatu  

w poradniach specjalistycznych”. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  Zarząd  Powiatu  nie  jest  stroną  do  podjęcia  

w/w działań. 

   Radny G. Utracki nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Jeżeli NFZ reglamentuje 

dostęp  mieszkańców  do  bezpłatnych  usług  zdrowotnych,  to  dlaczego  powiat  nie  może 

występować w powyższej kwestii. Radny oddzielił sprawę kontraktowania usług przez Dyrekcję 

Szpitala, ale uważał, iż będzie to stanowisko samorządu, z którym nie zgadza się samorząd. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż do przyjęcia jest jedynie wniosek, aby Zarząd Powiatu 

zwrócił  się  z apelem do NFZ. W związku z powyższym zaproponował wystosowanie apelu  

o treści, która została zawarta w wypowiedzi radnego G. Utrackiego. Poprosił o przegłosowanie 

wniosku.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 23 głosami za.      

Ad. 19 Wolne  wnioski i  informacje,  w tym informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie.

Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Starosty oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu. 
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Starosta  udzielił  odpowiedzi  na  pytania,  które  zostały  podniesione  na  wczorajszej 

Komisji.  Dotyczyły  dzierżawy  15,5  ha  gruntów,  które  były  częścią  składową  nieruchomości  

przy ul. Leśmiana. Nieruchomość ta została w pewnym momencie odebrana dzierżawcy i został 

ogłoszony  przetarg  na  dzierżawę.  Znalazł  się  dzierżawca,  który  zainteresowany  był 

nieruchomościami przy Leśmiana i polem. Pole było wtenczas we władaniu Spółdzielni. Najemcą 

była  osoba z Pietrowic czy  Kornicy,  która wydzierżawiła  to.  Zainteresowany on był  całością. 

Temat  prowadził  Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami.  Rok po tym,  jak grunt 

został  wydzierżawiony,  osoba,  o  której  wcześniej  wspomniał,  przybyła  z  pretensjami,  iż  miał 

obiecany grunt. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego ukazało się ogłoszenie, iż grunt  

jest  do  wydzierżawienia.  Wpłynęła  jedna  oferta  osoby  ze  Studziennej.  Osoba  z  Kornicy 

twierdziła,  iż nikt nie poinformował ją  o powyższej  sytuacji.  Nie ma obowiązku informować 

kogokolwiek,  iż  informacje  znajdują  się  na  tablicy  ogłoszeń.  W  dokumentach  Starostwa 

Powiatowego znajdowało się pismo, które zostało wystosowane do tej osoby (pismo wysłano 

listem zwykłym). Osoba z Kornicy twierdziła, iż nie otrzymała listu, co zaprzeczyli pracownicy 

Wydziału.  Grunt  został  wydzierżawiony  na  10  lat  rolnikowi  ze  Studziennej.  Umowa  została 

zawarta 1.03.2004 r. i za 6 lat wygaśnie. Za dzierżawę gruntów, dzierżawca płaci równowartość 

55,70 kwintala pszenicy. Kilka razy do roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w swoim 

komunikacie ogłasza jaka jest cena pszenicy. W II półroczu 2007 r. cena wyniosła 74 zł. W chwili 

obecnej  cena  jest  niższa  48,17  zł.  Osobiście  zastanawiał  się,  czy  gruntu  tego  nie  wystawić  

na  sprzedaż  łącznie  z  dzierżawcą.  Aktualnie  trwa  spór  o  grunty  dla  rolników,  którzy  

są wywłaszczani w czaszy Zbiornika np. w Bieńkowicach. Z chwilą, kiedy spór ucichnie, grunty 

zostaną sprzedane (25 % będzie to dochód powiatu). 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż szczegółowa informacja powinna być  udostępniona

dla zainteresowanych radnych.     

Starosta  odniósł  się  do  pytania  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  odnośnie  podjęcia 

przez  Zarząd  Powiatu  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  Projektów

pn. „W przyszłość” oraz  „Osiągnąć standard”. Są to projekty, o które będzie starał się   Urząd 

Pracy.  Pierwsze  dotyczyło  osiągnięcia  standardu.  Stwierdził,  że  jest  za  małe zatrudnienie  

w  Urzędzie  Pracy.  Przyszłość  –  dotyczy  poprawy  zdolności  do  zatrudniania  i  podnoszenia 

poziomu aktywności osób bezrobotnych. Zostały jeszcze dwa złożone programy przez Urząd 

Pracy: 

-   inwestycja  w  przedsiębiorstwie  złożony  w  Urzędzie  Marszałkowskim  na  kwotę  prawie  

  200 tys zł,
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-  aktywność  perspektywą  na  lepsze  jutro  złożone  w  Ministerstwie  Pracy  na  kwotę  prawie  

90 tys zł. 

Starosta poinformował, iż w dniach 15 – 16.05.br. odbędzie się Ogólnopolskie Święto Straży 

Granicznej  w  Raciborzu.  W  czwartek  o  godz.  17:45  odbędzie  się  spotkanie  i  koncert  

w Strzesze, zaś w piątek o godz. 10:00 odbędzie się msza św. Po mszy św. odbędą się uroczystości 

na rynku i Placu Długosza. Powiat partycypuje częściowo w kosztach uroczystości, finansując w 

połowie postawienie sceny na Placu Długosza. Ponadto przekazał, że w budynku na Pl. Okrzei, 

gdzie  do  dnia  dzisiejszego  znajduje  się  Wydział  Komunikacji  

i  Transportu,  Wydział  Paszportów,  siedzibę miały  także  Związki  Zawodowe (od czasu,  kiedy 

mieściło się Kuratorium Oświaty). Kilka lat temu przeniósł się Związek Nauczycielstwa Polskiego 

do  Gimnazjum  Nr  5,  pozostał  w  budynku  Związek  ”Solidarność”.  Od  kilku  miesięcy 

rozmawiano z Panią Prezes Związku,  aby poszukała lokum, ze względu na remont budynku. 

Zaproponowano  nawet  użyczenie  na  kilka  miesięcy  mieszkania  w  ZSB,  które  należało  

do woźnego z w/w szkoły.  Do dnia dzisiejszego Prezes nie poczyniła żadnych kroków i  nie 

wypowiedziała się  w tej  kwestii.  Zgodnie z prawem pracodawca,  na warunkach określonych  

w  umowie,  zobowiązany  jest  udostępnić  organizacji  związkowej  pomieszczenia,  urządzenia 

technicznego. Prezes została oddelegowana do pełnienia funkcji ze Szkoły Podstawowej Nr 1 na 

Ostrogu. Prezydent Miasta poprzez dyrektorów płaci pensje w/w osobom. Powiat do tej pory 

nieodpłatnie utrzymywał Związki w obiekcie należącym do Starostwa Powiatowego. Ze względu 

na przewidywany remont w budynku, Związek „Solidarność” musi opuścić lokal. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż na wszystkie interpelacje, zapytania zgłoszone  

na XVIII sesji  Rady zostały  udzielone pisemne odpowiedzi,  które dotarły  do Biura Rady,  

z  adnotacją  do  wiadomości  Przewodniczący  Rady.  Pisemne  odpowiedzi  dotarły  

również do zainteresowanych radnych.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Plura  odniósł  się  do  otrzymanej  odpowiedzi 

dotyczącej  programu polityki  Zarządu PCPR w zakresie wspierania rodzicielstwa zastępczego.

Za otrzymaną odpowiedź podziękował. Uznał, iż właściwą odpowiedź udzielił Dyrektor PCPR 

w  postaci  organizacji  konferencji  i  spotkania  przedstawicieli  OPS  –  ów  z  Gmin  Powiatu 

Raciborskiego.  Pomysłodawcą  był  radny  W.  Gumieniak.  Wiceprzewodniczący  Rady  

oraz niektórzy radni uczestniczyli w spotkaniu i konferencji. Wiele osób w Radzie Powiatu bardzo 

często  podnosiło  problem  rodzicielstwa  zastępczego  i  jakości.  Dyrektor  PCPR  organizując 

spotkanie  zaprosił  dyrektorów  OPS  –  ów,  a  zarazem  zaprosił  do  dalszej  współpracy,  

tj.  oczekiwał,  aby  spotkania  odbywały  się  na  terenie  poszczególnych  gmin,  celem dokonania 
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monitoringu  i  sprawdzenia  jakie  są  rodziny  i  czy  one  w  ogóle  nadają  się  na  rodzicielstwo 

zastępcze. Podkreślił, że rodzicielstwo zastępcze jest lepsze i tańsze w porównaniu do placówki 

opiekuńczo  –  wychowawczej.  Stwierdził,  iż  należy  iść  w  takim  kierunku  i  kierunek  taki 

konferencja wskazuje, a radni mogą pomóc współorganizacji. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna sesja Rady odbędzie się 03.06.2008 r.  

o  godz.  1500.  Tematem  sesji  będą  „Plany  naborowe  na  rok  szkolny  2008/2009”.

Przekazał również, że  w dniu 20.06.2008 r. o godz. 15:00 odbędzie się następna sesja Rady,  

ze względu na okres wakacyjny. 

Radny R. Winiarski zaprosił wszystkich radnych do Rud, gdzie odbędzie się w miesiącu 

maju wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wyjazdowe posiedzenie 

Komisji odbędzie się 27.05.br. 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w sesji i ją zakończył.    

Ad. 20 Zakończenie sesji.

Sesja zakończył się o 17:18.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Jolanta Długosz      Norbert Mika 
Ewa Mekeresz 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)

1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości.

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

29 kwietnia 2008 r.

4. Pismo Nr OR. 0714-12/08 z dnia 29.04.2008 r.

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

19.03.2008 – 17.04.2008.

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

18.04.2008 – 29.04.2008 – uzupełnienie do informacji za okres 19.03.2008 – 17.04.2008.

7. Uchwała  Nr  XIX/180/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

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

8. Opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  o  przedłożonym  przez  Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.

9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego w spawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

10. Treść  uchwały  Nr  2/2008  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  

24.04.2008 r.

11. Uchwała  Nr  XIX/181/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego

12. Uchwała  Nr  XIX/182/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.   

w sprawie zatwierdzenia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Raciborskiego na lata 

2008 – 2015”.

13. Uchwała  Nr  XIX/183/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  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 Urzędu Pracy w Raciborzu.

14. Uchwała  Nr  XIX/184/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy 

Pietrowice  Wielkie  na  realizację  zadania  publicznego  o  charakterze  ponadgmninnym  

w zakresie edukacji ekologicznej.

15. Uchwała  Nr  XIX/185/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”.
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16. Uchwała  Nr  XIX/186/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

17. Uchwała  Nr  XIX/187/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

18. Uchwała  Nr  XIX/188/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  kwietnia  2008  r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.
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