
PROTOKÓŁ  NR  XX/08

z  XX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  3  czerwca 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

 XX/189/2008  -  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  

i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego.

 XX/190/2008  –  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  określających  wymiar 

obowiązkowych  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  przez 

nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  szkół  i  placówek  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 XX/191/2008 –  w sprawie  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego i  wartości  jednego 

punktu,  stanowiącego  podstawę  do ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia 

zasadniczego,  ustalonego  przez pracodawcę  dla   pracowników  jednostek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

 XX/192/2008 – w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 XX/193/2008 – w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi 

jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą 

„Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia  

i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku 

otrzymania dofinansowania.

 XX/194/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

 XX/195/2008  –   w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację 

zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.    

 XX/196/2008  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r.

 XX/197/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.
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 XX/198/2008 – w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

sali  gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

 XX/199/2008 – w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu”  

oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

 XX/200/2008 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

 XX/201/2008 –  w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

 XX/202/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu.

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

2. Przyjęcie protokołu z XIX 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. Plany  naborowe  na  rok  szkolny  2008/2009  dla  szkół,  których  organem  prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia planu sieci  publicznych szkół  ponadgimnazjalnych  

i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  określających  wymiar 

obowiązkowych  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  

przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego 

punktu,  stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia 

zasadniczego,  ustalonego  przez  pracodawcę  dla  pracowników  jednostek  oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi 

jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą 

„Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia  

i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizacji tego projektu w przypadku 

otrzymania dofinansowania. 

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

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację 

zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. 

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

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

sali  gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 

sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu”  

oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

22. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XX sesji  Rady 

zwołanej  na  dzień  3  czerwca  2008  r.  na  godz.  15:00.  Na  podstawie  listy  obecności  w  sesji 

uczestniczyło 22 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości załącznik nr 2. 

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

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

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

Raciborskiego  w  dniu  3  czerwca  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości.  

Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

W  związku  z  brakiem  uwag,  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przyjęcie  protokołu  

z poprzedniej sesji.

Protokół został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu pisma Nr OR. 0714 - 14/08 z dnia 

03.06.2008 r. Odczytał w/w pismo, stanowiące załącznik nr 4 do protokołu. 

Starosta wyjaśnił, iż w związku ze składaniem wniosków o środki unijne, konieczne było 

dokonanie drobnych korekt, aby plan wieloletni był zgodny z wnioskami. 

Przewodniczący przekazał, iż zostaną wprowadzone jeszcze następujące projekty uchwał: 

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu, 

- w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia,

-  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

w  Raciborzu.  Po  przyjęciu  porządku  obrad  nastąpi  przerwa  i  radni  otrzymają  projekty  

uchwał. 

Zaproponował wprowadzenie zmian do następujących punktów: 

12  –  podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2008 r.,

18 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu, 

19 - podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia,

20  -  podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Powiatowego  Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
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Porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  do  składu  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

następujących  radnych:  K.  Mandrysz,  P.  Olendra,  M.  Kurpisa.  Zapytał  odczytane  osoby,  czy 

wyrażają zgodę, aby uczestniczyć w pracach Komisji Uchwał i Wniosków. 

Radni wyrazili zgodę. 

Po krótkiej przerwie, Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja wybrała ze swego grona 

Przewodniczącego  Komisji?  Dowiedział  się,  iż  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

została wybrana radna K. Mandrysz. 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków  

Rady Powiatu. 

Starosta  nie  potrafił  podać  przyczyny  nieotrzymania  informacji  Starosty  o  pracach 

Zarządu  Powiatu  między  sesjami  w  dniu  wysyłki  materiału.  Powyższa  informacja  za  okres 

30.04.2008  –  23.05.2008  stanowi  załącznik  nr  5  do  protokołu.  Następnie  odniósł  się  

do informacji Starosty za okres (24.05.2008 – 03.06.2008) - uzupełnienie do informacji za okres 

30.04.2008 – 23.05.2008.  W/w informacja  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  informacja  o  realizacji  uchwał  i  wniosków  znajduje  się  

do  wglądu  w  Biurze  Rady.  Rozdał  wszystkim  radnym  spóźniony  prezent  z  okazji  Dnia 

Samorządowca tj. Statut Powiatu Raciborskiego oraz ustawę o samorządzie powiatowym. 

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

porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad6.  Plany  naborowe  na  rok szkolny  2008/2009 dla  szkół,  których  organem prowadzącym jest  Powiat  

Raciborski. 

Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela Zarządu Powiatu o przybliżenie materiału. 
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Wicestarosta  A.  Chroboczek  stwierdził,  iż  co  roku  omawiany  jest  temat  związany  

z  naborami  do  szkół  podległych  Powiatowi  Raciborskiego.  Radni  otrzymali  informator  

z wykazem szkół, który wydawany jest od kilku lat. Wszystkie uwagi zgłoszone ze strony Komisji 

zostaną uwzględnione w następnych informatorach. Została przygotowana bardzo szeroka oferta 

dla  uczniów,  obejmująca  ponad 60  oddziałów.  Przypomniał,  iż  w roku szkolnym 2007/2008 

obłożenie oddziałów było w granicach 54.  Od kilku lat  Zarząd Powiatu podejmuje  działania 

zmierzające  do  pozyskania  młodzieży  spoza  granic  Powiatu  Raciborskiego.  Z  danych 

zamieszczonych w materiale wynika, iż duża liczba uczniów (ponad 250, 270) pochodzi spoza 

terenu Powiatu Raciborskiego. W bieżącym roku planuje się rozszerzenie terenu oddziaływania 

szkół na Gminę Bierawa. Zostanie uruchomiona we wrześniu linia kursowa PKS: Racibórz -  

Bierawa i Bierawa – Racibórz. Podejmowane są również działania zmierzające do uruchomienia 

w  Raciborzu  świetlicy  dla  młodzieży.  Na  stronie  14  materiału  zamieszczono  informację  

o  nowo  utworzonych  oddziałach,  np.  Technikum  Mechaniczne  –  mechanizator  rolnictwa.  

Od kilku lat kwestia związana z utworzeniem tegoż kierunku była monitowana. W bieżącym roku 

planuje się utworzenie w/w oddziału. Zostanie otwarty kierunek, w związku z sugestiami radnych 

dotyczącymi szkoleń w zakresie umiejętności działania na obrabiarkach sterowanych numerycznie 

w CKU oraz planuje się w najbliższym czasie zakupienie obrabiarek. Prawdopodobnie w miesiącu 

wrześniu obrabiarki zostaną uruchomione w CKU.  Szeroka oferta znajduje się w Zespole Szkół 

Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych,  gdy  chodzi  o  „typowe  fachy”.  Pracownicy  Starostwa 

Powiatowego wspólnie  z  Kierownikiem i  osobiście  uczestniczyli  w spotkaniach z  młodzieżą  

czy rodzicami. Ze strony powiatu zrobiono wszystko, aby uatrakcyjnić ofertę. Nabory do szkół 

będą  prowadzone  w  formie  elektronicznej,  podobnie  jak  przez  dwa  lata  poprzednie.  

Każdy  z  radnych  może  śledzić  nabory,  zaś  osobom zainteresowanym zostanie  podany  link  

do którego  będzie  można  odnieść  się.  Życzył,  aby  nabór  był  \na  poziomie  roku  szkolnego 

2007/2008.  

Przewodniczący  Rady  zapytał  Przewodniczącego  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  

i Rekreacji, czy pragnie zabrać głos w imieniu Komisji?

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olender poinformował, 

iż  plany  naborowe  był  przedmiotem obrad  w/w Komisji  i  Komisja  nie  zgłosiła  zastrzeżeń. 

Uznał, iż tut. Starostwo podejmuje działania zmierzające do pozyskania uczniów i przygotowania 

się  do nowego roku szkolnego pod kątem naboru nowych uczniów, stąd też zasługuje  ono  

na pochwałę.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos?
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Nikt z Przewodniczących Komisji nie zabrał głosu.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos?

Zgłosił się Wiceprzewodniczący Rady A. Plura.

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura przyłączył się do głosu Przewodniczącego Komisji  

P. Olendra. Stwierdził, iż całokształt działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w temacie 

naboru do szkół średnich zasługuje na wyróżnienie 

i wysokie podkreślenie. Powiedział, że nie ma takich działań ze strony Miasta Rybnik, stąd też 

podziękował  Referatowi  Edukacji,  Kultury  

i Sportu tut. Starostwa oraz Zarządowi Powiatu. 

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

punkcie porządku obrad?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  poprosił  o  przegłosowanie  informacji  nt.  „Planów 

naborowych na rok szkolny 2008/2009” dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

W/w  informacja  została  przyjęta  jednogłośnie:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

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

Ad7.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  

mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Wicestarostę  o  zgłoszenie  autopoprawki  do  projektu 

uchwały. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  na  Komisjach  były  zgłaszane  słuszne  uwagi  

do załącznika do projektu uchwały. W imieniu Zarządu Powiatu zgłosił dwie autopoprawki, które 

odczytał. W/w autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury  

i Sportu oraz pozostali Przewodniczący w imieniu swoich Komisji pragną zabrać głos? 

Nikt z obecnych nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

Zgłosiła  się  Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka.  Powróciła  

do nazewnictwa – „szkół ponadgimnazjalnych”. Stwierdziła, iż są tam szkoły policealne. Szkoły 

ponadgimnazjalne  to  są  szkoły:  licea,  licea  profilowane  i  technika,  a  w  projekcie  uchwały  

są szkoły policealne. 
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Przewodniczący  Rady  zapytał  Starostę  i  Wicestarostę,  co  stoi  na  przeszkodzie,  aby 

zmienić nagłówek projektu uchwały?

Starosta i Wicestarosta zaproponowali potraktować sugestię Wiceprzewodniczącej Rady 

jako autopoprawkę. 

Przewodniczący Rady poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką.

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin 

zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  przez  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowiska  

kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu pragnie zabrać głos?

Nikt z Zarządu Powiatu się nie zgłosił. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

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

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  i  wartości  jednego  punktu,  

stanowiącego  podstawę  do  ustalenia  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego,  ustalonego  przez  

pracodawcę dla pracowników jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Zgłosił  się  Wicestarosta.  Poprosił  Dyrektora  ZSM S.  Janowskiego  o  zabranie  głosu  

w kwestii najniższego wynagrodzenia. 

Dyrektor ZSM w Raciborzu S. Janowski przedstawił efekty pracy Zespołu związanego  

z  ustaleniem  pewnych  norm,  zasad  wynagradzania  pracowników  administracji  i  obsługi. 

Osobiście  był  członkiem  w/w  Zespołu.  Celem  Zespołu  było  doprowadzenie  do  pewnego 

wyrównania  stawek  na  tych  samych  stanowiskach  w  poszczególnych  typach  szkół.  

Od momentu, gdy szkoły były przejmowane przez samorządy, zostały one przyjęte z tym, co  

w  danym  momencie  obowiązywało.  Pojawiły  się  dosyć  znaczne  różnice,  jeżeli  chodzi  
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o wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, które wynikały z bardzo różnej wartości 

punktu,  jaka  była  przyjęta  w  poszczególnych  szkołach.  Nie  do  końca  było  to  uzależnione  

od  wielkości  placówki  i  taką  wartość  punktu  jaka  była  wcześniej,  przyjęto.  Pierwszej  próby 

wyrównania  elementów  negatywnych  podjęto  2  –  3  lata  temu.  Udało  się  częściowo  płace 

wyrównać.  W  chwili  obecnej  Zespół,  którego  był  członkiem,  przymierzył  się  do  tego 

wyrównania. Efektem są ustalenia, które radni mają. Na początku pracy Zespołu przedstawiono 

możliwości finansowe Starostwa i starano się znaleźć złoty środek, aby: 

1) wyrównać,

2) pracownicy administracji i obsługi otrzymali znaczne podwyżki. Do tej pory było to tyle,  

o ile można było zwiększyć budżety na płacach, zgodnie z decyzją organu prowadzącego, to 

było 2 – 3 %. W roku 2008 można było zwiększyć w budżecie o 3 %, a w wyniku prac 

Zespołu we wszystkich placówkach podwyżka wyniosła 13,5 %. W poszczególnych szkołach 

wygląda  to  bardzo  różnie.  Było  do  dyspozycji  12  %  minus  3  %  przyjęte  

w budżecie czyli poza 3 %, jeszcze 9 %. Starano się tak dopasowywać, aby to się udało.  

W trakcie prac Zespołu i po wielu dyskusjach przyjęto zasadę, że wartość punktu została 

ustalona  na  kwotę  3,50  zł,  a  kwota  bazowa  została  przyjęta  w  wysokości  800  zł.  

Zasada naliczania podwyżek w administracji i obsłudze wygląda w ten sposób, że wartość 

punktu w danej kategorii zaszeregowania, która wynika z rozporządzenia, jest mnożona razy 

wartość punktu (tj. 3,50 zł) i do kwoty tej dodawane jest 800 zł. W wyniku pracy Zespołu, 

w  niektórych  placówkach  podwyżki  będą  większe,  a  w  niektórych  mniejsze.  Część 

pracowników będzie  miała  podwyżki  mimo,  że  spadnie  w grupie  zaszeregowania.  To,  że 

pracownicy  spadną  do  najniższej  grupy  zaszeregowania,  daje  m.in.  dyrektorom  szkół  

w przyszłości pewne pole manewru. W niektórych placówkach 12 % zostało przekroczone 

i nie ma żadnego już pola manewru. Ostateczna kwota podwyżki we wszystkich szkołach 

wynosi 13,5 %. 

Starosta  poprosił  Dyrektora,  aby  wyjaśnił  jak  wygląda  angaż,  który  dyrektor  daje  

pracownikowi pod rozliczenie. 

Dyrektor powiedział,  że  cały  angaż  wygląda  w  następujący  sposób:  jest  pensja 

podstawowa zasadnicza, doliczana jest wysługa lat i dochodzi do tego premia (wynosi 20 %). 

Radny G. Utracki zapytał, czy kwota wynagrodzenia zasadniczego jest ustalona kwotowo 

jedną kwotą czy składa się w angażu z dwóch kwot: kwoty bazowej i liczby punktów? 

Dyrektor odpowiedział, że w angażu podaje się kategorię zaszeregowania i kwotę, która 

jest na pasku.
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Radny  J.  Matyja  zapytał,  jakiego  rzędu  budżet  Starostwa  będzie  musiał  przeznaczyć 

środki, w związku z tą podwyżką? 

Dyrektor odpowiedział, iż w wyliczeniach kwota wyniosła około 300 000 zł. i są to skutki 

finansowe na rok 2008. 

Starosta  stwierdził,  iż  pieniądze,  jakie  otrzymano  z  subwencji  i  co  trzeba  było  dać  

nauczycielom oraz to, co jeszcze pozostało, pozwoliło na danie podwyżek od 1.07.  

Radny  G.  Utracki  zapytał,  czy  po  regulacji  osoba  na  stanowisku  pracownika  obsługi 

zatrudniona na pełnym etacie, wynagrodzenie jej brutto jest w przedziale 1 100 zł – 1 300 zł? 

Zapytał, jak wygląda ww. kwestia?

Dyrektor  wyjaśnił,  iż  po  regulacji  wynagrodzenie  brutto  pracowników (w zależności  

od stanowiska) jest w granicach 1 300 zł, 1 400 zł. Należałoby przyjąć, że jest to w granicach 

1 300 zł (brutto). 

Przewodniczący  Rady  podziękował  Dyrektorowi  za  kompetentne  i  wyczerpujące 

odpowiedzi. Następnie poprosił o przegłosowanie uchwały? 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

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

Nikt nie zgłosił się.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta  

21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.  

Starosta powiedział, że Sekretarz Powiatu sprawdziła sugestię Wiceprzewodniczącej Rady 

i jest ona niezgodna z ustawą. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż treść przedstawionego materiału nie jest sprzeczna  

z  ustawą.  Wątpliwości  Wiceprzewodniczącej  Rady  dotyczyły  jedynie  samego  tytułu  owego 

materiału. Osobiście zgodził się z poprawką wniesioną przez Wiceprzewodniczącą Rady.  
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Raciborskiego z innymi jednostkami  

samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania projektu pod nazwą „Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu  

jednostką  samorządu  terytorialnego”,  sporządzenia  i  złożenia  wniosku  o  jego  dofinansowanie  ze  środków  

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz  realizacji  

tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania. 

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

Komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Starostę  o  zabranie  głosu  w kwestii  nowego  projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

Starosta  powiedział, że zmiany spowodowane są z dwóch powodów: 

- otrzymano z Banku Spółdzielczego 3 000 zł na nagrody, które będą rozdawane w ramach Dni 

Kuchni Śląskiej w dniu 14.06.2008 r. na Placu Długosza. Zostanie to wprowadzone do budżetu 

po stronie dochodów i wydatków, 

-  Regionalna Izba Obrachunkowa doszła do wniosku, że jeśli chodzi o przychody i rozchody, to 

Rada  Powiatu  powinna  przyjmować  nie  tylko  działy,  rozdziały,  ale  również  i  paragrafy. 

Pieniądze,  które  są  źródłem  przychodów  muszą  być  rozpisane  na  paragrafy  po  stronie 

dochodów i rozchodów. Dopisuje się paragrafy zarówno w planie przychodów i rozchodów 

jak również w planie przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

w imieniu swojej Komisji pragnie zabrać głos? 

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

i Finansów przeanalizowała i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały poza zmianami, które 

pojawiły się w ostatnich dniach, o których mówił Starosta. 
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  

pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego  

znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”. 

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

Starosta powiedział, że Powiat Raciborski zaciąga pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach 

z  przeznaczeniem na realizację  zadania  związaną z  termomodernizacją.  Na tym obiekcie,  jak 

prace zostaną wykonane, to zostanie zakończony duży blok inwestycyjny w szkole, jeśli chodzi 

o termomodernizację. W sumie prawie 800 000 zł pochodziłoby z WFOŚiGW. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Komisji  Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos. 

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji  osób  

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. 

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

Zgłosił się Wicestarosta. Wyjaśnił, że zmiany wynikają z potrzeby lepszego wydatkowania 

środków. Przypomniał, iż takie zmiany były dokonywane w ubiegłym roku i chodzi o to, aby jak 

najmniej środków finansowych zostało zwróconych do PFRON. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos?
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Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki. Poinformował, iż 

w/w Komisja na swoim posiedzeniu omówiła projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos?

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.     

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

Starosta  stwierdził,  iż  na  każdej  sesji  zmieniany  jest  wieloletni  program inwestycyjny. 

Omówił tylko te pozycje, w których wystąpiły zmiany:  

 poz. 2 - Usprawnienie połączenia komunikacyjnego gmin zachodnich powiatu raciborskiego 

z DK 45 - modernizacja drogi powiatowej nr 3504S . Jest to droga pomiędzy Pawłowem  

a Pietrowicami Wielkimi. Trzeba było dostosować kwoty do tego, jakie są we wniosku, który 

będzie  składany  w  dniu  jutrzejszym.  W dniu  jutrzejszym  do  Katowic  zostaną  złożone  

4 wnioski:  droga Pietrowice Wielkie – Pawłów, droga  Pawłów – Modzurów, ul.  Brzeska  

w Raciborzu oraz przykrycie boisk w ZSOMS. Trzeba dostosować dokładnie kwoty do kwot, 

jakie  występią  we  wniosku.  Urząd  Marszałkowski  i  jego  służby  uznały,  iż  przy  każdych 

wydatkowanych  środkach  należy  uwzględnić  85  %  środków  unijnych.  Należy  dokładnie 

rozpisać  jakie  zaistniały  potrzeby.  Konieczne  było  dopisanie  kwoty  11 826  zł  środków 

unijnych, mając świadomość, iż wniosek może nie zostanie rozpatrzony w roku bieżącym,

 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.  Przewidywano,  że  otrzymano  100 000  zł 

dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Udało się pozyskać większą kwotę, 

tj.  162 000 zł,

 poz.  4  -  Wykonanie  modernizacji  instalacji  elektrycznej,  sanitariatów  i  części  posadzek, 

naprawa budynku auli oraz roboty malarskie w budynkach zespołu głównego w obiektach 

ZSE przy  ul.  Gimnazjalnej  3  w  Raciborzu.  Przewidziana  była  kwota  200 000  zł.  Są  już 

kosztorysy, w których kwota jest niższa, stąd też pozostawia się kwotę 180 000 zł, a 20 000 zł 

zostanie ściągnięte i będzie wprowadzone w kolejnej pozycji,
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 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 wiatrołapu do budynku głównego, zagospodarowanie terenu. 

Potrzebna jest również mniejsza kwota ze strony powiatu, stąd też zmniejsza się o 20 000 zł. 

Pojawiły się też korekty w kolumnach III i V,

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

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

Wnioskowano o 100 000 zł,  a otrzymano 121 000 zł.  O kwotę 21 000 zł wprowadza się  

zmianę do wieloletniego programu,

 poz.  7  -  Pozostała  termomodernizacja  (w tym wymiana  atrium w holu  krytej  pływalni)  

i wymiana stolarki w budynkach ZSOMS przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu. Pojawiły się 

różne  plany  co  do  stołówki,  ale  wstrzymano  się  ze  stołówką.  Przesuwa  się  środki 

Dyrektorowi  szkoły i  Dyrektor wykona remont kuchni i  stołówki, natomiast  za pozostałe 

50 000 zł powiat będzie modernizował okna w dachu na dojściu do pływalni,

 poz.  8  -  Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ul.  Zamkowej 1. Otrzymano 

WFOŚiGW więcej  środków finansowych  niż  planowano,  dlatego  wprowadza  się  większe 

kwoty do budżetu, jednocześnie zmniejsza się udział powiatu. Powiat planował pierwotnie, że 

przekazie 110 000 zł, a wystarczy 30 000 zł. Jest 120 000 zł oszczędności,

 poz.  9  –  Adaptacja  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  na  Ponadgraniczne  Centrum 

Dziedzictwa  Kulturowego  -  Utworzenie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W kolumnie III zamieszczono inne lata, 

wprowadzony zostanie rok 2007 – 2010,

 poz.  10  -  Budowa  obiektów  sportowych  sal  gimnastycznych  z  przeznaczeniem  

do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Brak zmian,

 poz.  11-  Wykonanie  boiska  o  nawierzchni  syntetycznej.  Kwota  120 000  zł  przesuwana  

jest tylko z oszczędności, 

 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 6 w Raciborzu. W pozycji tej nie wprowadzono zmiany,

 poz.  13 -  Bliżej  sportu  -  budowa hali  sportowej  przy Zespole  Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  Dostosuje  się  kwoty  do kwot,  które  znajdują  się  

we wniosku,
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 poz. 14 -  Modernizacja dróg powiatowych transgranicznych: Tworków - Hać,  Pietrowice-

Gródczanki. W pozycji tej nie wprowadzono zmiany. 

 poz. 15 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 - 

modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3512S.  Wstępne  kosztorysy,  które  były  zrobione  

przed  dokumentacją,  PZD  określił  wartość  remontu  na  kwotę  ok.  4  mln  315  tys  zł.

Przed  dokumentacją  były  wykonane  badania  nośności  podłoża  drogi,  określiły  wartość 

wykonania całego remontu na kwotę ponad 8 mln zł. Ograniczono zakres robót do odcinka 

między skrzyżowaniem z drogą wojewódzką przy Auchan aż do miejsca, w który była robiona 

droga w ubiegłym roku. Koszt odcinka jest 5 865 000 zł. Na poszczególne lata wprowadza się 

kwoty jakie są wpisane we wniosku, 

 poz.  16  -  Inwestycje  w  zakresie  budowy,  przebudowy  i  remontu  dróg  publicznych 

powiatowych na terenach wiejskich. W pozycji tej nie wystąpiły zmiany, 

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

budynków, zagospodarowanie terenu  w zakresie dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu 

i  zieleni,  modernizacja sieci  zewnętrznych wraz z oświetleniem przy placu Okrzei  4 i  4a  

w Raciborzu. Nie ma zmiany,

 poz. 18 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu raciborskiego - modernizacja 

drogi powiatowej nr 3503S. Dostosowuje się kwoty do kwot, które znajdują się we wniosku. 

Radny  J.  Matyja  powrócił  do  drogi  na  ul.  Brzeskiej.  Zapytał,  czy  jest  ujęta  w  planie 

budowa chodnika z jednej i drugiej strony?

Starosta odpowiedział, że jest tylko sama droga. Ze względu na włożenie większej ilości 

środków finansowych w podłoże,  ograniczono zakres  robót  do najgorszego odcinka.  Trzeba 

dostosować oczekiwania i wnioski do możliwości powiatu. 

Radny J.  Kusy  odniósł  się  do  sprawy  rozbudowy ZSO -  budowa łącznika  z  salami.  

Jak dobrze pamięta, to łącznik był budowany. 

Starosta  stwierdził,  iż  łącznik  w  ZSO  Nr  1  jest  zrobiony,  ale  pozostał  

do zrobienia wiatrołap. Na ten cel są jeszcze pieniądze z Fundacji Niemieckiej, które czekają. 

Została  wybrana  już  firma,  która  wykona  wiatrołap.  Wykonanie  w/w  inwestycji  nastąpi  

w najbliższym czasie, tj. po zakończeniu roku szkolnego. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  pozostali  radni  oraz  Przewodniczący  Komisji  

w imieniu swoich Komisji pragną zabrać głos? 
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Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały łącznie z załącznikiem, który 

omówił  Starosta.  Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

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

Ad16.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  

gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego  

wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

G. Utracki w imieniu Komisji pragnie zabrać głos?

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

Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad17.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  

gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”  oraz zabezpieczenie prawidłowego  

wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów, 

Przewodniczący pozostałych Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu.

 

Ad18. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż projekt uchwały radni otrzymali w dniu dzisiejszym. 

Odczytał treść uzasadnienia projektu uchwały, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. 

16



Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

Zgłosił  się  radny  K.  Ciszek.  Ubolewał,  iż  uchwałę  omawia  się  znienacka  na  sesji,  

a  nie  było  to poruszane chociażby na Komisji  Budżetu i  Finansów.  Upewnił  się,  czy Powiat 

Raciborski posiada 60 000 mieszkańców. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Powiat Raciborski liczy ok.120 000 mieszkańców. 

Radny K. Ciszek przeprosił za pomyłkę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie uchwały w przedstawionej wersji. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. Uchwała 

stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

Przewodniczący Rady powiedział,  że  jest  to  skarga  Pani  S.  Cygan.  Zapytał,  czy  ktoś  

z radnych pragnie zabrać głos? 

Nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie:  21  głosami  za  (w  miedzy  czasie  radny  Starosta  A.  Hajduk  opuścił  salę).  

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Raciborzu.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  z  treści  projektu  uchwały  wynika,  iż  skargę 

kieruje się  do Komisji  Rewizyjnej  celem rozpatrzenia.  Zapytał,  czy ktoś pragnie zabrać głos  

w w/w punkcie? 

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przegłosowanie  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta  

23 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 23 

do protokołu. 

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady otworzył listę mówców.
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Zgłosili się następujący radni: H. Panek, K. Ciszek i N. Mika. 

Przewodniczący Rady zamknął listę mówców. 

Radny  H.  Panek  rozróżnił  interpelację  od  wniosku.  Na  wielu  kolejnych  sesjach  

podnosi się temat m.in. rozpatrzenia skargi na Dyrektora PCPR, skargi na Starostę i wszystko 

kierowane jest to do Komisji Rewizyjnej. W dniu dzisiejszym radni otrzymali od Starosty Statut. 

Radnemu wydaje się, iż Komisji Rewizyjnej na forum Rady nie ma, a działalność Komisji i wiele 

problemów, które bada jest bardzo ważnych. Stwierdził, iż Komisji Rewizyjnej nie ma w czasie 

obrad  sesji.  W  poprzednich  kadencjach  był  zwyczaj,  że  Komisja  Rewizyjna  

po  zakończeniu  pewnego  etapu  kontroli  odczytywała  na  sesji  Rady  protokół  pokontrolny.  

W chwili  obecnej  Komisja  Rewizyjna  działa  bardzo  intensywnie,  zaś  protokół  znajduje  się  

w  Biurze  Rady,  z  którym  każdy  radny  ma  prawo  zapoznać  się.  Komisja  Rewizyjna  działa  

na zlecenie Rady. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i Statucie, Komisja Rewizyjna 

zdaje relację Radzie czyli odpowiada za wyniki przed Radą i powinna Radzie odczytać na sesji 

protokół  pokontrolny.  Radny  wnioskował,  aby  wystąpienia  pokontrolne  Komisji  Rewizyjnej 

zgodnie  z § 98  pkt  1  i  2  Statutu  Powiatu  Raciborskiego  były  dostarczane  radnym  

oraz po podpisaniu przez Komisję odczytywane na najbliższej sesji Rady Powiatu. Radny zwrócił 

się również do Przewodniczącego Rady Powiatu, aby po zakończonej kontroli w porządku obrad 

najbliższej  sesji  był  zamieszczony punkt:  „Wystąpienie  pokontrolne  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Powiatu”. Stwierdził, iż taki jest zwyczaj w gminach Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie wynika to z przepisów prawa, ale to był przyjęty 

zwyczaj. Każdy radny ma możliwość zapoznać się z protokołem Komisji Rewizyjnej. Niektóre  

z protokołów są odczytywane na sesji, czego przykładem może być ostatnia sesja Rady Powiatu. 

Osobiście nie widzi potrzeby odczytywania każdego protokołu na sesji Rady, gdyż wydłuża to 

czas  trwania  posiedzeń  i  paraliżuje  pracę  Rady.  Każdy  radny  ma  prawo  zapoznać  się  

z protokołem i nigdy radnemu nie zabraniano.

Radny  M.  Kurpis  przypomniał  radnemu  H.  Pankowi,  iż  niedawno  przyjęto  zmiany  

w  Statucie,  które  regulują  zasady  funkcjonowania  Komisji  Rewizyjnej  i  bardzo  szczegółowo 

określa, co Komisja Rewizyjna robi, jeśli chodzi o protokół pokontrolny. Po nowelizacji Statutu 

radny otrzymuje  każdy  protokół  pokontrolny  łącznie  z  wystąpieniem pokontrolnym.  Dobrze 

byłoby spotkać się z Komisją Rewizyjną, w razie pojawienia się jakichkolwiek uwag. 

Radny H. Panek powiedział, iż nie wnosi uwagi do pracy Komisji Rewizyjnej, gdyż działa 

ona dobrze i bardzo intensywnie. W § 98 pkt 1 i 2 znajduje się zapis, iż Komisja Rewizyjna działa 

na zlecenie Rady i przedstawia protokół pokontrolny Radzie. Nie jest doprecyzowane w Statucie, 

w jaki sposób przedstawia Radzie protokół pokontrolny. Odczytał pkt 2 mówiący o wystąpieniu 
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pokontrolnym, które powinno zawierać wnioski, zalecenia, terminy usunięcia. Komisja Rewizyjna 

mogłaby odczytać na sesji Rady w/w kwestie i byłoby to bardzo skrótowo. 

Radny  W.  Gumieniak  powiedział,  że  kontrole  Komisji  Rewizyjnej  dotychczas  były 

prowadzone w oparciu o obowiązujący stary Statut, stąd też protokół nie był przesyłany radnym. 

Po nowelizacji Statutu protokół pokontrolny będzie przekazywany wszystkim radnym łącznie  

z  zaleceniami  pokontrolnymi.  Prowadzona  kontrola  związana  z  wykonaniem  wniosków  

za  III  kadencję  Rady  zostanie  przeprowadzona  według  w/w  procedury,  tzn.  protokół 

pokontrolny zostanie przekazany radnym.

Przewodniczący Rady przypomniał radnemu H. Pankowi treść § 78 pkt 1 Statutu Powiatu 

Raciborskiego  i  odczytał  odnośny  paragraf.  Jak  stwierdził,  nie  jest  tam zapisane,  iż  Komisja 

Rewizyjna składa protokół z każdej kontroli Radzie w formie sprawozdania. 

Radny H. Panek stwierdził, iż wynika to z § 98. 

Przewodniczący Rady powiedział, że sugestia radnego H. Panka jest jedynie interpretacją 

§ 98 Statutu Powiatu, który expresis verbis nie tak precyzuje sprawę. 

Radny H. Panek powiedział Przewodniczącemu Rady, iż mówi o protokole pokontrolnym 

a nie sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Radny  G.  Utracki  zapytał  radnego  H.  Panka,  czy  Komisja  Rewizyjna  zamierzała 

kiedykolwiek  utajnić  jakieś  sprawy,  skoro  „ktoś”  domaga  się  jawności.  Każdy  radny  może 

otrzymać wszystkie materiały w Biurze Rady i nie przypomina sobie takiej sytuacji, że radni nie 

otrzymali materiału. 

Radny H. Panek po raz kolejny powiedział, że Komisja Rewizyjna działa bardzo dobrze, 

natomiast protokół pokontrolny powinien ujrzeć światło dzienne. 

Przewodniczący Rady zaproponował zakończenie dyskusji w powyższym temacie.

Radny K. Ciszek nawiązał do zniweczonej niedawno przez Starostę próby podjęcia strajku 

przez  nauczycieli  w  raciborskich  szkołach. Po  rozmowach  z  przedstawicielami  związków 

zawodowych  i  z  nauczycielami  radny  odniósł  wrażenie,  że  Starosta  działał  przeciwko 

nauczycielom,  tymczasem art.  10. Ustawy  o  rozwiązywaniu  sporów  zbiorowych  mówi,  że  cyt:   

„W jednym z etapów sporu może być on prowadzony przez strony  z udziałem osoby dającej 

gwarancję bezstronności, tzw. mediatora”. Tego warunku zdaniem nauczycieli  Starosta nie spełniał. 

Stroną w tym sporze byli pracodawcy i związki zawodowe.  Bezzasadne zatem było wysyłanie pisma  

do Ministerstwa, którego ewentualna odpowiedź i tak z góry byłaby oczywista i nie wnosząca niczego 

do sprawy. Ponadto pismo zostało wysłane przez Starostę w terminie uniemożliwiającym 

otrzymanie  odpowiedzi  na  czas  i  niepozwalającym  na  wywiązanie  się  z  powierzonego  

na zasadzie zaufania społecznego, zadania. Posunięcie to odbierane jest przez środowisko, jako działanie 
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celowe. Nic to nie dało Staroście, bo strajk i tak odbył się w całym kraju.  Naprawdę skierowany  

był przeciwko rządowi - po prostu kolejna  grupa społeczna upomina się  m.in.  o  spełnienie 

obietnic przedwyborczych kolejnego rządu. Czyż nie prościej było podpisać protokół rozbieżności tak, 

jak  wcześniej  w  podobnej  sprawie  zrobił  to  Wicestarosta  i  pozostawić  sprawę  rządowi. Radny 

powiedział:  Co z tego mamy? -  Wątpliwą  reklamę  w  mediach,  niezadowolenie  społeczne, 

zmniejszone  zaufanie  do  Starosty  i  kolejną  sprawę  przeciwko  Staroście,  tym  razem  

w Prokuraturze. Swoją interpelację złożył w formie pisemnej. Interpelacja stanowi załącznik nr 24 

do protokołu.  

Przewodniczący Rady zrezygnował ze swojej interpelacji.

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o ustosunkowanie się do zgłoszonych interpelacji. 

W odpowiedzi Starosta poinformował, iż został poproszony o to, aby być mediatorem 

pomiędzy  Dyrektorami  trzech  szkół.  W  całym  Powiecie  Raciborskim  trzy  szkoły  mają 

związkowców:  ZSB,  ZSZ  i  ZSE.  Ustalono  termin  mediacji  na  08.05.br.  Podczas  mediacji 

dowiedział się o postulatach związku. Postulaty były trzy: 

1) do roku 2010 podwyżki płac były w granicach 50 %,

2) nie zmieniać Karty Nauczyciela, 

3) umożliwić nauczycielom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę. 

Powiedział,  że  ani  Rada  Powiatu,  Starosta  czy  Wojewoda  nie  są  władni  do  zmiany  Karty 

Nauczyciela,  która  przyjęta  jest  ustawą  sejmową.  Wcześniejsze  przechodzenie  na  emeryturę  

nie jest to decyzja ani Starosty, Rady Powiatu, Wojewody czy Marszałka. Starosta nie ma wpływu 

na  subwencję  oświatową.  Ponadto  otrzymał  informację  od  Związków  Zawodowych  

o  planowanym  strajku.  Procedura,  jaką  Związki  Zawodowe  muszą  przeprowadzić  

przed  strajkiem  jest  taka,  że,  to  mediacje  muszą  być  zakończone,  ale  mediacje  nie  zostały 

zakończone.  W  związku  z  tym,  iż  nie  jest  wyczerpana  procedura,  jaka  jest  obowiązuje  

przed podjęciem strajku uważał, że strajk będzie niezgodny z prawem. W/w informacja została 

skierowana do Związków Zawodowych. Nikt ze Związków Zawodowych, Dyrektorów szkół  

i  nauczycieli  nie rozmawiał ze Starostą.  W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z szefową 

Związków. Osoba, która podała Starostę do Prokuratury jest to szef  z Katowic, który nawet  

nie wiedział co powiedzieć w Prokuraturze. 

Na zakończenie Starosta stwierdził, iż działał zgodnie z prawem. Osobiście nie słyszał, 

aby  rząd  próbował  wprowadzać  zmiany  do  Karty  Nauczyciela.  Usłyszał  od  Premiera,  iż 
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planowane  jest  podwyższenie  pensji  nauczycielom.  Dziwną  rzeczą  jest  wcześniejsze 

przechodzenie na emeryturę, bo w niedługim czasie nikt już nie będzie pracował. Stwierdził, 

iż nie mógł wcześniej wysłać pisma, skoro negocjacje odbyły się 08.05.br., (pismo zostało 

wysłane  09.05.br.)  Starosta  powiedział,  że  postulaty  Związków  Zawodowych  widział  

na mediacjach po raz pierwszy, choć usłyszał od szefowej Związku, iż zostało to wcześniej 

przekazane  Wicestaroście.  W  dniu  08.05.br.  spisano  protokół  rozbieżności,  w  którym 

przyjęto takie postulaty. Związki Zawodowe mogły w protokole napisać, iż nie zgadzają się 

na rozwiązanie, ale przystały na takie rozwiązanie sprawy. Nie wpisały w protokole odrębnych 

zdań. 

Radny K. Ciszek powiedział,  iż  jest  po rozmowie z przedstawicielami obu Związków 

Zawodowych i w dniu dzisiejszym przekazuje sugestie i odczucia Związków Zawodowych  

oraz całego środowiska. 

Starosta zapytał radnego, czy rozmawiał z ZSB, ZSZ czy ZSE? 

Radny K. Ciszek powiedział, że mówi się o nauczycielach szkół podległych powiatowi. 

Rozmawiał z ZSE. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż rozmawiano z jednym Związkiem Zawodowym.

Starosta stwierdził, iż „ktoś” próbuje całą winę skierować na Starostę. Gdyby mediator 

byłby przygotowany do mediacji, to wiedziałby jak zachować się.  

Radny K. Ciszek poprosił Starostę o wyjaśnienie słów cyt: „nauczyłem się mediować  

na szpitalu”, które padły podczas mediacji. 

Starosta potwierdził wypowiedziane słowa podczas mediacji. Mediacje podejmował już  

z lekarzami, stąd też uważa, co podpisuje. Podczas mediacji z lekarzami mógł podjąć decyzję, 

gdyż  zależało  to  od  powiatu,  w  przeciwieństwie  do  trzech  postulatów  zgłoszonych  

przez  Związki  Zawodowe.  Częściowo postulat  dotyczący  wynagrodzenia  mógłby  zależeć  

od powiatu, gdyż można byłoby z własnego budżetu dołożyć środki finansowe i podnieść  

50 %. Pozostałe dwa postulaty nie są zależne od powiatu. 

Nawiązując  do  wypowiedzi  radnego  K.  Ciszka,  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  

iż postulaty strajkowe są głosem Związków Zawodowych i tylko pewnej części środowiska 

nauczycielskiego, bynajmniej nie całego. 

Starosta  powiedział,  że  wiele  rzeczy  robi  się  dla  szkół,  np.  remonty  w  szkołach, 

podnoszenie  dodatku  motywacyjnego  nauczycielom.  Powiat  przekazuje  większą  ilość 

środków aniżeli wynosi subwencja. 

Radny K. Ciszek poprosił, aby przy kolejnym planowaniu wzięto pod uwagę jego sugestie. 
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Ad23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  wystąpienie  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał  

i Wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz powiedziała, że w/w Komisja 

w dniu  dzisiejszym nie  zanotowała  żadnych  wniosków,  gdyż  wcześniejszy  wniosek  złożony  

przez radnego został wycofany.  

Ad24.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos? 

Zgłosili się radni: A. Plura, Starosta oraz N. Mika. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu A. Plura powrócił do tematu związanego ze strajkami 

oraz do spraw poruszonych przez radnego K. Ciszka, a więc postawy Starosty Raciborskiego  

w przypadku strajku. W szkole, w której jest Dyrektorem, nauczyciele nie strajkowali, gdyż ich 

o to prosił.  Osobiście jako Dyrektor  szkoły był  dumny ze  swoich nauczycieli.  Poza tym był 

dumny  ze  środowiska  nauczycielskiego  Powiatu  Raciborskiego  nie  dlatego,  że  jest  przeciwko 

podwyżkom dla nauczycieli, ale dlatego, że podwyżki mogą być dane pod warunkiem równoległej 

propozycji  zmian  w  zatrudnieniu  nauczycieli.  Nie  da  rady  podwyższyć  o  50  %  pensję 

nauczycielom. Jest dumny z nauczycieli, którzy nie przyłączyli się do strajku politycznego. Rok 

temu a nawet więcej w momencie rządu PIS – u organizowany był strajk i jego nauczyciele też nie 

strajkowali, a  „Solidarność” strajkowała. Było 5 % podwyżki,  a obecnie jest 10 %. 

Starosta przypomniał,  iż 20.06.2008 r.  odbędzie się następna sesja  Rady i  nie zostanie 

zachowany termin wysyłki materiałów. Radni otrzymają materiały 13.06.br. (piątek). 

Przewodniczący Rady przekazał, że na wszystkie interpelacje z poprzedniej sesji zostały 

udzielone odpowiedzi w formie pisemnej i  przekazane do Biura Rady. Każdy z radnych miał 

wgląd do w/w odpowiedzi. 

Na koniec posługując się przysłowiem „gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”, wręczył 

wszystkim radnym najnowszą swoją książkę pt. „Walka o spadek po Babenbergach” (wydaną  

w 2008r.). Jak stwierdził, opisuje ona konflikt dwóch władców o Austrię, z którego to konfliktu 

skorzystała trzecia strona. Jak powiedział, jest to książka z morałem dla radnych. 

  

22



Ad25. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji. Sesja zakończyła się o godz. 16:50. 

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  

3 czerwca 2008 r.

4. Pismo Nr OR. 0714-14/08 z dnia 03.06.2008 r.

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

30.04.2008 – 23.05.2008.

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (24.05.2008 – 03.06.2008) - 
uzupełnienie do informacji za okres 30.04.2008 – 23.05.2008.

7. Informacja nt. „Planów naborowych na rok szkolny 2008/2009” dla szkół, których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Autopoprawki  do  projektu  Uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci 

publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  i  specjalnych  majach  siedzibę  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego.

9. Uchwała Nr XX/189/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę 

na terenie powiatu raciborskiego.

10. Uchwała Nr XX/190/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia  szczegółowych  zasad  określających  wymiar  obowiązkowych  godzin  zajęć 

dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  przez  nauczycieli,  którym  powierzono 

stanowiska  kierownicze  szkół  i  placówek  dla  których  organem prowadzącym  jest  Powiat 

Raciborski.  

11. Uchwała Nr XX/191/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.  w sprawie 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę 

do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę 

dla   pracowników jednostek oświatowych,  dla  których organem prowadzącym jest  Powiat 

Raciborski.

12. Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia stawki zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
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13. Uchwała Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

wyrażenia  woli  współdziałania  Powiatu  Raciborskiego  z  innymi  jednostkami  samorządu 

terytorialnego  w  zakresie  przygotowania  projektu  pod  nazwą  „Wdrażanie  usprawnień  

w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”, sporządzenia i złożenia wniosku o jego 

dofinansowanie  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  oraz  realizacji  tego  projektu  w  przypadku  otrzymania 

dofinansowania.

14. Uchwała Nr XX/194/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

15. Uchwała  Nr  XX/195/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  3  czerwca  20087  r.   

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  przez  Powiat  Raciborski  na  realizację  zadania  

pn.:  „Termomodernizacja  budynków  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Centrum 

Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1”.    

16. Uchwała Nr XX/196/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r.

17. Uchwała Nr XX/197/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

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

programu inwestycyjnego.

18. Uchwała Nr XX/198/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  gimnastycznej  

przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie  prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

19. Uchwała Nr XX/199/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

zawarcia  umowy  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Modernizacja  sali  gimnastycznej  

przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  w  Raciborzu”  oraz  zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „In blanco”.

20. Treść  uzasadnienia  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Staroście 

Raciborskiemu. 

21. Uchwała Nr XX/200/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

22. Uchwała Nr XX/201/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca  2008 r. w sprawie 

przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
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23. Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

24. Interpelacja radnego K. Ciszka. 

26


