
PROTOKÓŁ  NR  XXI/08

z  XXI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  20  czerwca 2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXI/203/2008  –  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego  

na lata 2008 – 2015. 

2. XXI/204/2008  -  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  

na  dzień  31.12.2007  r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

3. XXI/205/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im  dr  Józefa  Rostka  

w Raciborzu polegających na utworzeniu nowych oddziałów.  

4. XXI/206/2008  -  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu.   

5. XXI/207/2008 - w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

6. XXI/208/2008 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

7. XXI/209/2008 - w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.

8. XXI/210/2008  -  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007 r.  

9. XXI/211/2008  -  w  sprawie  procedury  opracowania  i  uchwalania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego.

10. XXI/212/2008 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy  Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa.

11. XXI/213/2008 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.   

12. XXI/214/2008  -  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Iwony  Czepczor  –  Dmytrek  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

1



13. XXI/215/2008 -  w sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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.

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

2. Przyjęcie protokołu z XX 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. Podjecie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  

2008 – 2015. 

7. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  

na  dzień  31.12.2007  r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im  dr  Józefa  Rostka  

w Raciborzu polegających na utworzeniu nowych oddziałów.  

9. Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu 

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej utworzenia Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.    

11. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007 r.  

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  procedury  opracowania  i  uchwalania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego.

15. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy  Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.   

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach  

i odpowiedziach na nie.

21. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

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

zwołanej  na  dzień 20 czerwca 2008 r.  na  godz.  15:00.  Na podstawie  listy  obecności  w sesji 

uczestniczyło 18 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

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

Usprawiedliwienie radnego R. Winiarskiego z sesji Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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  20  czerwca  2008  r.  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości.  

Powyższe zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XX 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 18 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 
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Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu pism:

 Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W. Gumieniaka, w sprawie wprowadzenia pod obrady 

najbliższej  sesji  Rady projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani I.  Czepczor – 

Dmytrek  na  działanie  Dyrektora  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu. 

Odczytał w/w pismo stanowiące załącznik nr 5 do protokołu.  

 Starosty  Raciborskiego  (pismo  Nr  OR.  0714  -16/08  z  dnia  20.06.2008  r.),  w  sprawie 

wprowadzenia  pod  obrady  sesji  Rady  Powiatu  w  dniu  20.06.2008  r.  projektu  uchwały  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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. Odczytał powyższe pismo stanowiące załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  postulowane  projekty  uchwał  zostały 

wprowadzone po punkcie 16. Ponadto w materiałach na sesję Rady znajduje się uzupełnienie  

do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.  Zapytał, czy są inne uwagi 

do porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag przystąpił do głosowania. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, 18 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  w  pracach  Komisji  Uchwał  i  Wniosków 

uczestniczyli następujący  radni: K. Mandrysz, M. Kurpis i P. Olender. Zapytał wymienionych 

radnych, czy wyrażają zgodę na udział w pracy Komisji?  

Radni wyrazili zgodę. 

Radna  K.  Mandrysz  zaproponowała,  aby  Przewodniczącym  Komisji  został  radny  

M. Kurpis. 
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Przewodniczący  Rady  powiadomił  obecnych  na  sesji  radnych,  iż  Przewodniczącym 

Komisji został radny M. Kurpis. 

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

Rady Powiatu.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  stwierdził,  że  informację  Starosty  o  pracach  Zarządu 

Powiatu między sesjami za okres (04.06.2008 – 13.06.2008) radni otrzymali. Powyższa informacja 

stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  Następnie przedstawił  informację  Starosty  

o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (14.06.2008  –  20.06.2008  –  uzupełnienie  

do  informacji  za  okres  (04.06.2008  -  13.06.2008),  stanowiącą  załącznik  nr  8  do  protokołu.  

Przekazał  radnym,  iż  wrócił  z  uroczystości  otwarcia  kopalni  kruszyw  w  Bieńkowicach.  

W ubiegłym tygodniu uczestniczył  w otwarciu  nowej  linii  technologicznej  w firmie  BETRA, 

która  wchodzi  w  skład  dużej  grupy  AWBUD.  W  dniu  15.06.br.  w  Raciborzu  odbyła  się 

międzynarodowa wystawa psów - Mistrzostwa Polski. Wystawę otworzył Premier Jerzy Buzek. 

Duża ilość była wystawców psów z całej Polski i świata. 

Odnośnie  mediacji,  które  odbyły  się  pomiędzy  Związkiem Nauczycielstwa  Polskiego  

oraz  dyrektorami  trzech  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski 

powiedział, że Powiat Raciborski i dyrektorzy szkół nie są w stanie zagwarantować spełnienia 

postulatu, które przedłożyły Związki. 

Starosta  odniósł  się  również  do konferencji  z  okazji  rozpoczęcia  prac  remontowych  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, która odbyła się w dniu 17.06.br. Pieniądze, jakimi powiat 

będzie dysponował na odbudowę Zamku wynoszą 23 mln 600 tys zł. (20 mln zł ze środków 

unijnych  i  3  mln  600  tys  zł  udział  własny).  Środki  te  w  chwili  obecnej  zabezpieczane  

są z własnego budżetu. Będą podejmowane rozmowy z Ministrem Kultury w kwestii częściowego 

dofinansowania Zamku. Zostanie zrobiony budynek Bramny – przetarg został już rozstrzygnięty. 

W drugiej kolejności – w 2008 r. zostanie również rozstrzygnięty przetarg na budynek mieszkalny 

(znajduje się po lewej stronie kaplicy).  W III etapie będzie zrobiona część robót na budynku 

słodowni. Ostatni etap - IV zostanie zrobiony dziedziniec, który zostanie wybrukowany, zostanie 

zakupiona scena z nagłośnieniem, oświetleniem i ławkami. Całość robót ma zostać zakończona 

w roku 2010. 

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

znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
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Przewodniczący  Rady  podziękował  Staroście  za  wyczerpujące  informacje  nt.  pracy 

Zarządu Powiatu. Zapytał, czy radni pragną zabrać głos w w/w punkcie? 

Zgłosił się radny J. Matyja. Stwierdził, że na imprezę pn. Pływadło zjeżdża bardzo dużo 

ludzi z innych miast do Raciborza. W 2009 r. będzie obchodzone 10 – lecie imprezy. W imprezie 

uczestniczył Eurodeputowany - Premier J. Buzek, który obiecał, że w roku 2009 będzie płynął 

swoim  „pływadłem”.  I  nagrodę  w  2008  r.  zdobyło  pływadło  pn.  „Morfeusz”  zbudowane  

przez radnego z miasta. Zachęcił radnych powiatowych do zbudowania pływadła i uczestniczenia 

w imprezie.       

Ad6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015. 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta powiedział, że zostało zgłoszonych wiele uwag na Komisjach. Wszystkie uwagi 

zostały zanotowane. Zaproponował odczytać wszystkie uwagi i przegłosować strategię łącznie  

z poprawkami. Po przyjęciu Strategii, radni otrzymają poprawioną jej wersję. Pierwsza poprawka 

dotyczy  strony  8.  Słowa  od  wyrazu  „Po  II  wojnie  światowej  ….”  do  wyrazu  „…część 

społeczeństwa  powiatu”  ulega  wykreśleniu  i  zostaje  zastąpione  innym  tekstem:  „Ziemia 

Raciborska ma długą i bardzo interesującą historię, kształtowaną wpływami kultur: czeskiej, niemieckiej, 

polskiej,  morawskiej,  śląskiej czy żydowskiej;  można  znaleźć tu niepowtarzalne zabytki obrazujące 

wielowiekową i wielobarwną historię regionu  kształtowaną przez przedstawicieli rożnych narodów”. 

Następna poprawka dotyczy strony 22 – działu Rolnictwo, gdzie za wykresem 1.2 dodaje się dwie tabele, 

zaś w punkcie 1.5 dodaje się wykres dotyczący podziału gruntów ornych według klas bonitacyjnych. 

Nowy tekst strony 22 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. W/w poprawka została uzgodniona z 

wnioskodawcą tj. radnym H. Pankiem. Dalsza zmiana dotyczy działu - Kultura i ochrona dóbr kultury 

strona 27. Zmianie ulegnie zdjęcie – w miejsce Widoku na Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy 

w Rudach zostanie włożone zdjęcie Zamku Raciborskiego. Zdjęcie stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  Obok  zdjęcia  znajduje  się  tekst,  który  od  akapitu:  

„Nie  tylko  Racibórz  …” aż  do słów „odrestaurowane”  zostanie  zmieniony  nowym tekstem, 

stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady, w nawiązaniu do treści załącznika nr 11 (nowy tekst – strona 28 – 

„Kultura i ochrona dóbr kultury”) zapytał, czy wzmiankowana w nim cesarzowa Prus, nie jest aby 

wspomniana  pomyłkowo,  gdyż  on  osobiście  nie  zna  takiej  cesarzowej,  pomimo  iż  

jest historykiem. 

Starosta odpowiedział, iż również nie jest historykiem.
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Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie słów informujących o pobycie w Rudach 

cesarzowej Prus. Władcami Prus byli elektorowie, książęta, królowie, a po zjednoczeniu Niemiec 

byli to cesarze Niemiec, bynajmniej nie Prus. 

Starosta  postanowił  wykreślić  słowa:  „  …  w  tym  koronowane  głowy,  na  przykład 

cesarzowa Prus Wiktoria i jej syn, cesarz Wilhelm II”.

Radny G. Utracki zapytał, czym podyktowana jest zmiana (tzw. nowy tekst)? 

Starosta powiedział, że zmiana dostosowana jest do uwag, które wnosił radny A. Plura. 

Radny G. Utracki stwierdził,  iż uwagi  były zgłaszane na Komisji  Budżetu i  Finansów, 

osobiście  również  zgłaszał  te  uwagi.  Powiedział,  że  odnosi  się  do  wybranych  miejsc,  

pozostawiając inne ważniejsze. 

Starosta stwierdził, iż nie jest to koniec poprawek. 

Radny  G.  Utracki  uznał,  że  jeżeli  zostanie  włożony  szeroki  fragment  o  Rudach,  to  

inne miejsca zostaną również szeroko opisane. W jego odczuciu w Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego miało być odniesienie do ważnych miejsc i zaznaczenie najbardziej ważnych, ale 

niekoniecznie opisywanie historii miejsc. 

Starosta stwierdził, że cyt.: „nie można powiedzieć, że to co jest w Rudach, coś takiego 

stanowi gdzie indziej”. 

Przewodniczący  Rady  uznał,  że  część  historyczna  w/w  materiału  została  za  bardzo 

rozbudowana. 

Starosta powiedział, że można ją skrócić i zostaną tylko najważniejsze informacje. 

Przewodniczący Rady zapytał, w jaki sposób wpływa to na merytoryczną jakość Strategii? 

Starosta odpowiedział, że nie wpływa to na jakość Strategii, gdyż uwagi dotyczą wstępu 

ale nie treści merytorycznej. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby część historyczną ograniczyć do niezbędnego 

minimum.  

Starosta  obiecał  pozostawić  najistotniejsze  rzeczy,  w  uzgodnieniu  z  Przewodniczącym 

Rady. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż radni powinni wiedzieć, jakie zmiany głosują. 

Starosta ponownie odczytał tekst. 

Radny G. Utracki stwierdził, iż trudno wykreślać zdania, jeżeli radni nie znają kolejnych 

zmian. 

Starosta przedstawił dalsze zmiany.  Na stronie 28 znajduje się zdanie:  „W Tworkowie 

mieszczą  się  także  dwa  zabytkowe kościoły  z  czasów baroku”.  W dalszej  części  tego zdania 

zostanie zapisany tekst. „Wyjątkowej klasy zabytkiem jest barokowy kościół parafialny świętych 
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Piotra  i  Pawła,  wzniesiony  w  latach  1691-1694  według  projektu  Jana  Zellera  z  Opawy.  

We  wnętrzu  zachowała  się  piękna  dekoracja  stiukowa  Antoniego  Signo  z  Opawy  (1691),  

nad chórem malowidło z kompozycją Sądu Ostatecznego, loża kolatorska z końca XVII wieku, 

a także bogato zdobiony snycerką ołtarz główny z tego samego okresu, z obrazem „Nakarmienia 

rzesz". W świątyni znajduje się  unikalna w skali  europejskiej ekspozycja jedenastu zdobionych 

trumien i  sarkofagów miejscowych możnowładców z rodu Reiswitzów i Wilczek.  Pokazywane 

eksponaty pochodzą z krypty pod tzw. babińcem, którą otwarto w 1993 roku”. 

Starosta odczytał ze strony 29 następujące zdanie:  „Na terenie Powiatu Raciborskiego 

odnajdywane  były  również  znaleziska  archeologiczne  –  badania  naukowe  prowadzone  

są  w  Łubowicach,  gdzie  odnaleziono  grodzisko  kultury  łużyckiej,  pochodzące  z  VI  –  IV  

w.  p.n.e.”  Uwaga  radnego  N.  Parysa  dotyczyła  zmiany  nazwy „grodzisko  kultury  łużyckiej”  

na „grodzisko typu obronnego” oraz zmiany wieku na IX – VIII p.n.e.  

Przewodniczący Rady uznał sugestię radnego N. Parysa za zasadną. 

Radny J. Matyja stwierdził, że w lesie Obora znajdują się kurhany ciałopalne.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że kurhany są czymś innym niż grodzisko. Poza tym 

grodzisko w Łubowicach jest największym tego typu na ziemiach polskich. 

Radny  G.  Utracki  zaproponował,  że  należałoby  zwrócić  uwagę  na  inne  zabytki,  

m.in. pałac w Krzyżanowicach, zbudowany przez książąt Lichnowskich, gdzie bywał Beethoven 

oraz Liszt. Ponadto na terenie gminy znajduje się czynny zamek w Chałupkach. Są to miejsca  

do których przybywają ludzie z całego powiatu i nie tylko. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż uwagi przedmówcy są zasadne. Wszystkie wypowiedzi 

są  protokołowane  i  z  pewnością  znajdą  się  w  tej  części  Strategii,  gdy  dotyczy  to  gminy 

Krzyżanowice. 

Starosta powiedział, że zostanie zamieszczone jedno zdanie, o którym wspomniał radny 

G.  Utracki.  Kolejna  zmiana  dotyczy  imprez  kulturalnych  –  strona  29.  Stary  tekst  zostanie 

zamieszczony nowym tekstem. Odczytał w/w tekst stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  poprosiła,  aby  

w wymienionych imprezach kulturalnych zamieścić informację nt. Raciborskiego Stowarzyszenia 

Kulturalnego ASK czyli Raciborskiego Festiwalu Sztuki Ciało. Duch. Miasto.

Starosta obiecał wpisać sugestię Wiceprzewodniczącej Rady.

Radny J. Matyja zapytał, czy prawidłowa jest nazwa „borzuckie kocybajki” czy „boruckie 

kocybajki”? 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż według gwary autochtonów z Borucina, prawidłowe 

brzmienie to „borzuckie kocybajki”. 
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Starosta przekazał, iż w rozdziale – „Turyści”, wkradł się błąd literowy i zamiast słowa 

„odbiegają” powinno być „odbiegająca”. W/w błąd zgłosił Wiceprzewodniczący Rady A. Plura. 

Radny G. Utracki powiedział, że co roku w maju odbywają się majowe koncerty muzyki 

poważnej poświęcone pamięci Liszta i Beethovena w Krzyżanowicach, o których nie usłyszał  

w odczytanym przez Starostę tekście.

Starosta  odczytał  ostatnią  zmianę  dotyczącą  rozdziału  „Kultura  fizyczna  i  sport”  –  

strona  43.  Odczytał  nowy  tekst,  stanowiący  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.  

Są to wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone do materiału.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby przy wpisywaniu do Strategii Rozwoju Powiatu 

uczniowskich klubów sportowych wpisać słowo „itd.”. 

Starosta obiecał wysłać radnym drogą elektroniczną, w przyszłym tygodniu poprawioną 

Strategię Rozwoju Powiatu. 

Radny W. Gumieniak odniósł  się  do strony 18 – „Dogi  wojewódzkie”,  gdzie  zostało 

wymienionych 5 różnych dróg. Zaproponował, aby pod wymienionymi drogami dopisać jeszcze 

jeden punkt: „Modernizacja przeprawy promowej na Odrze w Ciechowicach”. 

Starosta obiecał dopisanie powyższej sugestii, zgłoszonej przez radnego W. Gumieniaka 

w  następujący  sposób:  „Modernizacja  przeprawy  promowej  na  Odrze  Ciechowice 

Grzegorzowice”.  Przekazał  również,  iż  od  dłuższego  czasu  prowadzone  są  rozmowy  

z  Panem  G.  Wawocznym,  który  ma  ciekawy  pomysł  na  promowanie.  Poprosił  

Pana G. Wawocznego o krótkie przedstawienie w/w pomysłu. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  nie  widzi  przeszkód,  aby  poprosić  zaproszonego 

gościa do mównicy w celu przedstawienia informacji. 

Pan  G.  Wawoczny  powiedział,  że  rok  temu  osobiście  rozmawiał  ze  Starostą  

nt. utworzenia Agencji, która zajmowałaby się promocją turystyczną Ziemi Raciborskiej. W toku 

dyskusji ustalono, iż pomysł utworzenia Agencji ze względów finansowych i osobowych nie ma 

sensu  dlatego,  że  wygenerowałby  koszta  przy  niewielkich  efektach.  Na  Konwencie  Wójtów, 

Burmistrzów i  Prezydenta Miasta Raciborza w Rudach został  zaakceptowany projekt i  gminy 

zapowiedziały  udział  w w/w projekcie.  W Biurze  Rady osobiście  pozostawił  stronę startową 

portalu,  który  zostanie  wdrożony  w  dniu  1  sierpnia  br.  i  jego  nazwa  jest:  gov.raciborz.pl  

Jest to pierwszy z komercyjnej rodziny portali gov.city.pl Cała rodzina portali będzie obejmowała 

miasta południowej Polski łącznie z Beskidami i Sudetami i zostanie utworzona w perspektywie 

3  –  4  lat.  Będzie  to  portal  wielojęzyczny,  obejmujący  materiały  z  poszczególnych  gmin.  

Na Konwencie oprócz gmin Powiatu Raciborskiego akces i wejście do projektu zadeklarowała 

gmina Lyski, Lubomia. W Polsce 16 mln Polaków ma dostęp do Internetu i według dostępnych 
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danych wszystkie informacje turystyczne czerpane są z Internetu. Portal gov.raciborz.pl z nazwy 

jest portalem turystyczno – krajoznawczym Ziemi Raciborskiej, ale w 30 % ma pokazać walory 

turystyczno – krajoznawcze, ponieważ w drugich 30 % ma ukazać życie mieszkańców powiatu 

czyli  przekonać wszystkich,  że  w powiecie  żyje  się  bardzo dobrze,  są  rozwinięte  osady,  wsie, 

infrastruktura, itd. W ostatnim etapie (w 30 %) portal ma pokazać walory gospodarcze Ziemi 

Raciborskim  w  połączeniu  z  markami.  Portal  gov.raciborz.pl  ma  w  trzech  najważniejszych 

fundamentach pokazać Ziemię Raciborską, turystykę krajoznawstwa, życie mieszkańców i sprawy 

gospodarcze.  Wszyscy  wiedzą,  że  w  Raciborzu  jest  co  zwiedzać,  oglądać,  znajduje  się  wiele 

zabytków,  ale  nigdy  Powiat  Raciborski  nie  potrafił  tego  sprzedać.  Koszty  są  wysokie,  gdyż 

jedynym pomysłem jest wydrukowanie folderów. Pojawił się pomysł, aby wspólnie zjednoczyć 

marką  gov.raciborz.pl  gminy  Ziemi  Raciborskiej,  aby  skupić  całe  informacje  turystyczno  – 

gospodarcze i maksymalnie obniżyć koszty promowania przy maksymalizacji efektów, jakie dzięki 

temu  można  osiągnąć.  Dzięki  go.raciborz.pl  można  ustalać  w zależności  od  przeznaczonych 

nakładów  przez  gminy  akcje  promocyjne.  Największy  sens  miałaby  akcja  promocyjna  

w Katowicach w Silesia City Center, gdzie przez weekend przewija się mnóstwo ludzi. Powiat 

Raciborski  powinien tam mieć  kilka  razy  w roku  swoje  stoisko.  Ponadto  można promować  

tam Wielkanocne  Procesje  Konne,  Dni  Raciborza  w czerwcu,  dożynki  w  okresie  jesiennym, 

sierpniowym, wrześniowym. Są to takie punkty zaczepienia, które mogłyby się odbyć w Silesia 

City Center. Korzyści z portalu są następujące: np. na promocję w Silesia City Center, IV Festiwal 

„Śląskich  Smaków”  w  Pszczynie  (odbędzie  się  w  2009  r.),  stoisko  w  Wiśle,  wystarczy  tylko 

wydrukować za kilka groszy pocztówkę z pozdrowieniami z Ziemi Raciborskiej w kilku językach 

wraz z adresem portalu: go.raciborz.pl i wręczyć ją turystom Zainteresowani będą mogli wejść  

do Internetu i  zapoznać się  z informacjami zamieszczonymi na stronie. Portal  gov.raciborz.pl 

zmniejsza  koszty  dotarcia  do turystów.  Ponadto  portal  ten  potrafi  przekazać  znacznie  więcej 

informacji  w wielu  językach jak  folder.  Portal  rusza  od 01.08.br  o godz.  8:00.  Portal  będzie 

zawierał pełny zasób informacji z każdej gmin, która zaangażuje się w projekt i propozycje tras. 

Powiat Raciborski będzie podzielony na konkretne produkty turystyczne. Gmina Nędza i Kuźnia 

Raciborska  nie  będą  promowane  jako  Kuźnia  Raciborska  i  Nędza  tylko  jako  Skarby  Lasów 

Rudzkich,  Gmina  Pietrowice  Wlk,  Krzanowice  będą  promowane  jako  Enklawa  Morawska 

Dorzecze rzeki Cyny z atrakcjami, Racibórz będzie promowane jako Królestwo Górnośląskiego 

Gotyku,  Gmina  Krzyżanowice  będzie  promowana  jako  Nadodrzańska  Kraina  Pałaców  

od  Meandrów  do  Tworkowa,  Gmina  Kornowac  z  Lubomią  i  Lyskami  będzie  promowana  

jako okolice Rezerwatu Wielokąt. Sam portal umożliwia prezentacje telewizyjne. Wokół portalu 

będzie tworzona grupa osób, które będą zbierały wypowiedzi, informacje, opinie, odczucia osób, 
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które przyjechały na Ziemię Raciborską. 

Starosta powiedział, że w stronie startowej portalu brakuje herbu Powiatu Raciborskiego. 

Pan G. Wawoczny odpowiedział, że herb znajduje się w prawym górnym rogu. Dodał, że 

portal jest komercyjny, tzn. trzeba utrzymać się z reklam, zaś wkład gmin nie będzie przekraczał 

połowy miesięcznie ½ etatu pracownika odpowiedzialnego za promocję. W przypadku z każdej 

gmin koszt będzie niewielki, zaś algorytm zostanie jeszcze ustalony, gdyż oczywistą rzeczą jest to, 

że  Gmina  Racibórz  poniesie  większy  koszt  niż  gminy  wiejskie  (prawdopodobnie  nie  będzie 

wynosił ¼ etatu urzędnika odpowiedzialnego w gminie za promocję). 

Wicestarosta  zapytał,  czy  będzie  to  pokaz  statyczny  i  czy  informacje,  które  będą 

znajdowały się w portalu, będą dotyczyły tylko działań związanych sferą kultury, itp.?

Pan G. Wawoczny wyjaśnił, iż będzie dynamiczny z dwóch względów: 

1) zostanie podjęta próba zebrania osób zainteresowanych Ziemią Raciborską, które wpiszą się 

na subskrybentów newslettera. Newsletter będzie wysyłany w piątek wieczorem do każdej osoby, 

która jest zainteresowana Ziemią Raciborską. Osoba otrzyma informację np. propozycję trasy 

i wszystkie informacje, które odbywają się w Raciborzu i w pozostałych gminach. 

2) społeczność  Glogerów,  która będzie w pełni modelowana, tzn. glogowali tylko i wyłącznie  

o  walorach  turystyczno  –  krajoznawczych  Ziemi  Raciborskiej.  Informacje  będą 

aktualizowane.  Planuje  się  zrobienie  Gminy  Rudnik  w  języku  japońskim.  Duża  grupa 

Japończyków  odwiedza  Kraków,  jest  domena  gov.krakow.pl  Ksiądz  Rzega  mówił,  iż  

do niego przyjeżdżają Japończycy, badacze, gdyż istotną dla nich rzeczą jest przebywanie  

w  miejscu,  gdzie  urodził  się  ulubiony  poeta.  Aktualnie  Japończycy  nie  mają  możliwości 

pozyskania informacji w swoim języku nt. cmentarza, kościoła, muzeum Łubowicach, itd. 

Wiceprzewodnicząca Rady A. Litewka – Kobyłka stwierdziła,  iż „Tour.com.” mógłby  

z równym powodzeniem pełnić wszystkie te zadania, o których wspomniał G. Wawoczny. 

Pan  G.  Wawoczny  powiedział,  że  Starostwo  Powiatowe  mogłoby  utworzyć  Agencję, 

zatrudnić osoby czy zamówić usługę z zewnątrz. Zdaniem jego tańszą formą jest zamówienie 

usługi z zewnątrz. 

Radny G. Utracki stwierdził,  iż  jego instytucja  również jest  w „Tour.com.”.  Założenie 

„Tour.com.” jest takie, że każda instytucja, która zainteresowana jest uaktualnianiem informacji, 

powinna tym zajmować się, ale fizycznie w jego instytucji brakuje osób, które zajmowałaby się 

uaktualnianiem  strony.  Uważał,  iż  rozwiązanie,  o  którym  wspomniał  Pan  G.  Wawoczny  

jest rozsądniejsze. 
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Pan  G.  Wawoczny  stwierdził,  że  jeżeli  Starostwu  Powiatowemu  nie  odpowiada  

w/w  forma,  może  z  niej  zrezygnować.  Interesem  firmy,  która  obsługuje  gov.raciborz.pl  

jest dostarczenie  powiatowi jak najwięcej satysfakcji. 

Wicestarosta powiedział,  że ogląda portale i  niejedne znajdują się w nich komentarze. 

Zapytał, jakie będzie zabezpieczenie, aby uniknąć przykrych komentarzy?

Pan G. Wawoczny stwierdził, iż komentarz może ukazać się dopiero po selekcji. 

Przewodniczący Rady podziękował Panu G. Wawocznemu za wyczerpującą wypowiedź. 

Stwierdził, iż każdy z radnych mógł sobie wyrobić pogląd w tym temacie w trakcie wypowiedzi 

przedmówcy. 

Radny H. Panek podziękował Staroście za poszerzenie w Strategii  tematyki  dotyczącej 

rolnictwa. Wniósł wątpliwości do działu 1.8 – „Turystyka” (strona 30),  która rozpoczyna się  

od zdania: „Do najciekawszych atrakcji turystycznych powiatu należy także Park Krajobrazowy 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich …”. Radny zaproponował zmianę słów  

„do  najciekawszych  atrakcji  turystycznych”  na:  „do  atrakcji  turystycznych  należy  …”  

albo „atrakcją turystyczną jest …”.  

Przewodniczący Rady uznał sugestię przedmówcy za zasadną i rozsądną.

Radny  H.  Panek  stwierdził,  iż  w  turystyce  nie  ma  wzmianki  nt.  miejsca  urodzenia  

J.  von  Eichendorffa,  co  może  być  atutem  i  jest  to  bardzo  ważne  miejsce.  Zaproponował  

zwrócić się do Górnośląskiego Centrum Kultury w Łubwicach i opracować w kilku zdaniach 

wzmiankę nt. urodzenia J. von Eichendorffa. 

Przewodniczący  Rady zapytał  radnego,  w którym fragmencie  w/w wzmianka miałaby 

zostać zamieszczona?

Radny H. Panek powiedział, że powyższa informacja mogłaby znaleźć się po opisie Parku 

Krajobrazowego  Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  w  Rudach  Wielkich.  Uważał,  iż 

informacja mogłaby nawet znaleźć się w dalszej części.  

Przewodniczący  Rady  zapytał  radnego,  czy  może  zaproponować  umieszczenie 

wspomnianych wzmianek w innym miejscu.  

Radny H. Panek zaproponował wpisanie kilku zdań nt. wzmianki o miejscu urodzenia  

J. Eichendorffie w miejsce atrakcji turystycznych. 

Przewodniczący Rady uznał sugestię radnego za zasadną. Zapytał Starostę, czy stoi coś 

na przeszkodzie, aby w/w informację zamieścić w materiale?

Starosta powiedział, że będzie wzmianka o miejscu urodzenia J. von Eichendorffa. 

Radny H. Panek stwierdził, iż w materiale zapomniano o chórach DFK. Osobiście nie jest 

w stanie doprecyzować, w którym miejscu w/w informacje miałyby znajdować się. 

12



Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  do  dyskusji  zgłosili  się  następujący  radni:  

G. Utracki, Ł. Kocur.

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  iż  chóry  działające  w  Raciborzu  i  w  gminach  zostały 

wymienione. 

Radny Ł. Kocur powiedział, że nie został w ogóle wymieniony chór J. von Eichendorffa 

ze Studziennej. 

Starosta wyjaśnił, że w materiale zostały wymienione najważniejsze informacje. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż radni dość pazernie pragną, aby w materiale znalazły 

się wszystkie informacje dotyczące ich gmin lub sfery zainteresowań. On – jak zauważył osobiście 

nie domagał się, aby w materiale wpisano uczniowskie kluby sportowe. W pełni popiera chóry, 

jednakże nie widzi potrzeby wpisywania każdego po kolei. Proponuje zastąpić to dopiskiem itd.  

Przewodniczący Rady stwierdził następnie, iż po wystąpieniu Wiceprzewodniczącej Rady 

zamknie dyskusję.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  uważała,  iż  kryterium  wpisywania 

rzeczy  w  chwili  obecnej  czy  w  późniejszym  czasie  powinna  być  jedno.  Zaproponowała 

pozostawienie informacji w takiej wersji, w jakiej one znajdują się. 

Przewodniczący  Rady  poparł  Wiceprzewodniczącą  Rady  i  powiedział,  że  Strategia 

Rozwoju  Powiatu  głosowana  jest  głównie  po to,  aby  była  przyjęta  i  dzięki  niej  można  było 

podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków finansowych. Stąd powinna być  

w miarę konkretna. Tymczasem na dzisiejszej sesji Rady tworzone jest wielkie dzieło historyczno 

– przyrodniczo – prawno - kulturalne. Po tych słowach Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

Stwierdził, iż radni mieli czas i sposobność wypowiedzieć się w sprawie szczegółowych zapisów 

na komisjach. Następnie poprosił radnych o przyjęcie materiału wraz ze złożonymi poprawkami. 

Materiał pn. Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015 został przyjęty 

jednogłośnie, 17 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad7.  Podjecie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień

31.12.2007 r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy im.  dr.  Józefa  

Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Zarząd,  Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały? 
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Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu polegających na utworzeniu  

nowych oddziałów.  

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

Zgłosił  się  Starosta.  Z uwagi  na to,  iż  zostały  przygotowane do funkcjonowania  dwa 

oddziały  (geriatrie  i  neurologię)  na  V piętrze,  konieczne  staje  się  wprowadzenie  oddziałów  

do struktury organizacyjnej szpitala. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr  16 do protokołu.

Starosta  powiedział,  że  w uzasadnieniu  zostanie  zapisane,  iż  Rada  Społeczna  Szpitala 

pozytywnie zaopiniowała utworzenie nowych oddziałów.

Ad9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu  

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

Raciborzu.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Rady  Programowej  utworzenia  Centrum  Dziedzictwa  

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.    

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 
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Starosta poinformował,  iż Komisja  Oświaty, Kultury,  Sportu i Rekreacji  wnioskowała  

o wpisanie do składu Rady Programowej Posła RP Henryka Siedlaczka. Zostanie to ujęte jako 

autopoprawka Zarządu Powiatu. Poseł RP wyraził zgodę. Wicestarosta A. Chroboczek dodał, że 

w/w osoba zostanie wpisana pod pozycją 9. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała  wraz  z  poprawką  zgłoszoną  przez  Starostę  została  przyjęta  jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad11. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

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

Starosta stwierdził, iż po raz pierwszy nie ma żadnych zmian do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

G. Utrackiego o zabranie głosu w imieniu w/w Komisji. 

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

i Finansów przeanalizowała dokładnie projekt uchwały i przyjęła go jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad12. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu w imieniu Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów 

przeanalizowała dokładnie projekt uchwały i go zaakceptowała. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

15



 Uchwała została przyjęta 16 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu  

Raciborskiego za 2007 r.  

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

Starosta  wyjaśnił,  że  jest  obowiązek  przygotowania  projektu  uchwały  w  sprawie 

zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego  

za  2007  r.   Zostają  łącznie  zsumowane  bilanse  wszystkich  jednostek  łącznie  ze  Starostwem 

Powiatowym i jest to wynik, który pokazuje jakim majątkiem dysponuje Starostwo.

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego.

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

W  związku  ze  zgłoszonymi  uwagami  i  wnioskami  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów 

Starosta zaproponował dwie zmiany do projektu uchwały: zmienia się brzmienie § 1 ust. 6, który 

po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Do 7 dni od przekazania Radzie Powiatu uchwały budżetowej – przekazanie przez Zarząd 

Powiatu  jednostkom  informacji  niezbędnych  do  opracowania  ich  planów  finansowych.  

W terminie 30 listopada jednostki opracują plany finansowe”,

 w § 1 wykreśla się ust. 9 (tj. „22 grudnia - ostateczny termin opracowania projektów planów 

przez jednostki”),

 w § 1 ust 10 staje się ust. 9. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

w imieniu Komisji pragnie zabrać głos? 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów potwierdził, iż uwagi te zostały zgłoszone 

na Komisji Budżetu i Finansów i zostały one zaakceptowane przez członków Komisji. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W  związku  z  brakiem  chętnych  przystąpił  do  głosowania  projektu  uchwały  

z autopoprawką Zarządu Powiatu.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Ad15. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Zarząd Powiatu, Przewodniczący Komisji w imieniu 

swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  23 do protokołu.  

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.   

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Zarząd Powiatu, Przewodniczący Komisji w imieniu 

swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Ad17.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Iwony  Czepczor  –  Dmytrek  na  działalność  

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  projekt  uchwały  został  sporządzony  na  wniosek 

Komisji  Rewizyjnej.  Uzasadnienie  zostało  podpisane  przez  Przewodniczącego  Komisji 

Rewizyjnej W. Gumieniaka. Odczytał treść projektu uchwały łącznie z uzasadnieniem, stanowiący 

załącznik nr  25 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos? 

Zgłosił się radny M. Kurpis. Stwierdził, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały wkradł się 

błąd, gdyż odpowiedź Dyrektora PCPR jest z dnia 25.01.2008 r., a nie 25.01.2005 r. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr  26 do protokołu.  

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. 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 poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Starosta  wyjaśnił,  iż  z  uwagi  na  złożone  w  ostatnich  dniach  deklaracje  udziału  

w  projekcie  przez  Gminy:  Krzyżanowice,  Pietrowice  Wielkie,  Pszów  zachodzi  konieczność 

zmiany  przedmiotowej  Uchwały  poprzez  dodanie  nazw  w/w  Gmin.  W § 1  Uchwały  

Nr XX/193/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 czerwca 2008r., po wyrażeniu „Gminą 

Kornowac” po przecinku dodaje się  zapis „Gminą Krzyżanowice,  Gminą Pietrowice Wielkie, 

Gminą Pszów”.  

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania.

 Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  17 głosami  za,  0 głosami przeciw i  0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr  27 do protokołu.  

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy wyrażają wolę zabrania głosu? 

Nikt z radnych nie zgłosił się. 

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W związku z brakiem odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych, Przewodniczący 

Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.  
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Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski. 

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

i odpowiedziach na nie.

Starosta  przypomniał  pytanie,  które  zostało  zgłoszone  na  Komisji  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

odnośnie finansowania przez Powiat Raciborski badań dla kobiet na nosicielstwo paciorkowca  

z  grupy  B,  zaś  w/w  Komisja  oraz  radni  nie  są  informowani  o  powyższej  kwestii.  Starosta 

sprawdził  w/w  rzecz.  Odczytał  protokół  z  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  22.04.br.  

cyt.:  „Przewodniczący  Komisji  poinformował,  iż  w  najbliższym  czasie  organizowane  będą 

badania dla kobiet w ciąży z Powiatu Raciborskiego na nosicielstwo paciorkowca z grupy B”. 

Ponadto  radni  otrzymali  w  dniu  19.05.br.  drogą  elektroniczną  obszerniejszą  informację  

nt. w/w badań. 

Radny M. Klimanek ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy. Nie zaprzeczył, iż 

była to jego wypowiedź na Komisji i również drogą elektroniczną otrzymał taką informację.  

W związku  z  narastającym ruchem pojazdów na  drodze  krajowej  DK 45 i  fatalnym stanem 

nawierzchni ul. Hulczyńskiej i ul. Bogumińskiej w dzielnicy Sudół– Studzienna radny wnioskował 

o wystąpienie do GDDKiA o zaplanowanie prac dotyczących poprawy nawierzchni tej drogi.  

Zły  stan techniczny nawierzchni  obniża  bezpieczeństwo ruchu drogowego i  zagraża  również 

pieszym (przy w/w drodze znajdują się dwie szkoły i dwa przedszkola). Ponadto Urząd Miasta 

Racibórz miał w planie na rok 2008 renowację ul. Bogumińskiej i ul. Hulczyńskiej, lecz w związku 

z wykonaniem nerki przy ul. Głubczyckiej, prace zostały przesunięte. W związku z powyższym 

radny  wnioskował  o  zmobilizowanie  odpowiednie  służby  do  wykonania  prac.  Stwierdził,  że 

nawierzchnie chodników znajdują się w fatalnym stanie. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  problem  o  którym  wspomniał  przedmówca  

jest istotny. W związku z tworzeniem reformy systemu edukacji zapowiadano tzw. gimbusy, które 
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miały dowozić dzieci do szkół. Tymczasem dzieci dowożone są do szkół autobusami miejskimi. 

Przy fatalnej nawierzchni autobus lub samochód może nie wyhamować, co stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa dzieci stojących koło w/w przystanku lub przechodzących tam przez jezdnię. 

Poprosił Starostę o zainteresowanie się w/w kwestią. 

Starosta  obiecał  wystosować  pismo  do  GDDKiA  do  Katowic.  Zaprosił  wszystkich 

radnych po sesji  do szpitala, celem zwiedzenia m.in. V piętra i  zobaczenia innych prac, które 

zostały wykonane w szpitalu. 

Wicestarosta  podziękował  dyrektorowi  PCPR  za  zorganizowanie  spotkania,  które  

odbyło się w Gminie Kuźnia Raciborska i dotyczyło rodzin zastępczych. Podziękował radnemu 

W.  Gumieniakowi  za  zaangażowanie  w/w  tematem.  Ponadto  poinformował,  że  zostało 

zalogowanych  1573  osoby  (z  pierwszej  preferencji),  w  tym  120  wolnych  elektorów.  

Łącznie liczba osób wyniosła 1575. 

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  na  złożone  interpelacje  radnych  udzielane  

są odpowiedzi w formie pisemnej, z którymi zapoznał się. Znajdują się do wglądu w Biurze Rady, 

z którymi radni mogą zapoznać się.   

Ad23. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17:00. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 26.08.2008r. 

o  godz.  15:00.  Tematem  sesji  będą:  Zadania  realizowane  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  

w Raciborzu, a stan bezrobocia w Powiecie Raciborskim.

Podziękował wszystkim za udział w sesji. Życzył udanych wakacji. 

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. Usprawiedliwienie radnego R. Winiarskiego z sesji Rady.

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

20 czerwca 2008 r.

5. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  wprowadzenia  pod  obrady 

najbliższej  sesji  Rady projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani I.  Czepczor – 

Dmytrek na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

6. Pismo Nr OR. 0714 -16/08 z dnia 20.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia pod obrady sesji 

Rady  Powiatu  w  dniu  20.06.2008  r.  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. 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.

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

(04.06.2008 – 13.06.2008).

8. Informacja Starosty  o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (14.06.2008 – 20.06.2008 – 

uzupełnienie do informacji za okres (04.06.2008 - 13.06.2008).

9. Nowy tekst materiału pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego – strona 22.

10. Zdjęcie Zamku Raciborskiego.

11. Nowy tekst materiału pn. „Strategia Powiatu Raciborskiego” - strona 28.

12. Nowy tekst materiału pn. „Strategia Powiatu Raciborskiego” - strona 29.

13. Nowy tekst materiału pn. „Strategia Powiatu Raciborskiego” - strona 43.

14. Uchwała  Nr  XXI/203/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015. 

15. Uchwała  Nr  XXI/204/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. 
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przez Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy im.  dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

16. Uchwała  Nr  XXI/205/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im  dr  Józefa  Rostka  w  Raciborzu 

polegających na utworzeniu nowych oddziałów.  

17. Uchwala  Nr  XXI/206/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

 w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu  jednolitego  statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im dr Józefa 

Rostka w Raciborzu.   

18. Uchwała  Nr  XXI/207/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

 w sprawie powołania Rady Programowej  utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

19. Uchwała  Nr  XXI/208/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

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

20. Uchwała  Nr  XXI/209/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski.

21. Uchwała  Nr  XXI/210/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania  finansowego  Powiatu 

Raciborskiego za 2007 r. 

22. Uchwała  Nr  XXI/211/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego.

23. Uchwała  Nr  XXI/212/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy 

Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa.

24. Uchwała  Nr  XXI/213/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.   

25. Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Iwony  Czepczor  –  Dmytrek  

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

26. Uchwała XXI/214/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Iwony Czepczor – Dmytrek na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  
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27. Uchwała  Nr  XXI/215/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  20  czerwca  2008  r.   

w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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.
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