
BR. 0041-1/09

PROTOKÓŁ  NR  XXVII/09

z  XXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  20  stycznia 2009 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXVII/274/2009  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 rok.   

2. XXVII/275/2009  -  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.

3. XXVII/276/2009 - w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

4. XXVII/277/2009 - w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

przyznawanych  zawodnikom,   trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego.

5. XXVII/278/2009 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiatowy System 

Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej 

Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata  2007 – 2013.

6. XXVII/279/2009 - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wspólna sprawa. 

Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  w 

ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu  i  wzmocnienie  sektora  ekonomii  społecznej”  Poddziałanie  7.2.1 

„Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym” 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. XXVII/280/2009 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F. Wańka na działalność Starosty 

Raciborskiego.

8. XXVII/281/2009  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  i  przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
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9. XXVII/282/2009  -  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  poprzez  ograniczenie 

rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

1. Sekretarz Powiatu                        Beata Bańczyk

2. Skarbnik Powiatu Ewa Tapper

3. Kierownik Powiatowego Centrum 

Zarządzania  Kryzysowego Krzysztof  Szydłowski

4. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Renata  Dradrach  – 

Szweda 

5. Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej Grażyna Wójcik

6. Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak 

7. Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa Leszek Szymczak 

8. Radca Prawny Barbara Kowalska 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Informacja nt. porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

i wniosków Rady Powiatu.

6. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa. 

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 rok. 

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.

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

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

przyznawanych  zawodnikom,   trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu  „PSIAK.  Powiatowy  System 

Informacji Atrakcji Kulturowych ziemi raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet 

IV.  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  

2007 – 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu pt.  „Wspólna sprawa. 

Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  

w  ramach  Priorytetu  VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.2 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 

7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F. Wańka na działalność Starosty 

Raciborskiego.

14. Sprawozdanie z dnia 6 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2008.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

19. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXVII sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego,  zwołanej  na  dzień  20  stycznia  2009  r.  Na  podstawie  listy 

obecności  w  sesji  uczestniczyło  20  radnych,  co  stanowiło  quorum do  podejmowania 
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prawomocnych  uchwał.  Przywitał  wszystkich  zaproszonych  gości  oraz  przedstawicieli 

mediów.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

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  stycznia  2009  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący rady poinformował,  iż  protokół  z  XXVI sesji  z  dnia  23 grudnia  

2008  r.  był  do  wglądu  w  Biurze  Rady  jak  również  został  przesłany  radnym  drogą 

elektroniczną. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 20 głosami za. 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący  rady  powiedział,  że  drogą  elektroniczną  radnym  został  przesłany 

porządek  obrad  sesji.  Odczytał  pismo Starosty  Raciborskiego  nr  OR.0714  –  3/09  z  dnia 

20.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia do projektów uchwał autopoprawek Zarządu Powiatu 

oraz wprowadzenia do porządku obrad sesji nowych projektów uchwał: 

1. tekstu  jednolitego projektu  uchwały w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu 

Raciborskiego  na  2009  rok,  uwzględniającego  zmianę  w  załączniku  nr  2  w  pkt  11 

polegającą  na  wprowadzeniu  nazwy  zadania  /  programu  w  brzmieniu:  „Powiatowy 

System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”,

2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody  Starosty  Raciborskiego  „Mieszko  AD  …”  za  osiągnięcia  w  dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,

3. projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  poprzez  ograniczenie 

rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
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W/w pismo Starosty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Na salę obrad weszła radna A. Litewka – Kobyłka. 

W chwili obecnej na sali obrad było 21 radnych.  

 Przewodniczący rady zaproponował zmianę porządku obrad w następujący sposób: 

• punkt  7  –  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2009 rok.   

• punkt 14 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,

• punkt  15  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady 

Powiatu  Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  

poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Przewodniczący rady zapytał radnych, czy są za wprowadzeniem do porządku obrad 

proponowanych zmian? 

Radni nie wnieśli uwag do propozycji zmian. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, 

21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.

Przewodniczący rady zarządził 5 – minutową przerwę.  

Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji oraz przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  rady zaproponował,  jako  członków Komisji  Uchwał  i  Wniosków, 

następujących radnych: M. Kurpisa, Ł. Kocura i K. Mandrysz. Zapytał radnych, czy wyrażają 

zgodę?

 Radni wyrazili zgodę. 

Radna K. Mandrysz przekazała,  iż Przewodniczącym Komisji  Uchwał i Wniosków 

będzie M. Kurpis. 
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Ad5.  Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami,  w  tym  realizacja  

uchwał i wniosków Rady Powiatu.

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Raciborski A. Hajduk przekazał, iż informację  Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu  między  sesjami  za  okres  (24.12.2008r.  –  08.01.2009  r.)  radni  otrzymali  

w  materiałach  na  sesję.  W/w  informacja  stanowi  załącznik  nr  4.  Starosta  odniósł  się 

wyłącznie do okresu od 09.01.2009 r. do 20.01.2009 r. W/w uzupełnienie informacji stanowi 

załącznik  nr  5.  Ponadto  poinformował,  iż  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  przebywa 

delegacja  z  Powiatu  Wrexham  -  nauczyciele  i  przedstawiciel  tamtejszego  hrabstwa,  

zajmujący się oświatą. W ramach przewidzianych w przyszłości wspólnych działań, będzie 

realizowany europejski program „Comenius Regio”. Strona walijska, po prezentacji jednostek 

kulturalnych  i  szkół  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego,  uznała,  że  najwłaściwszymi 

partnerami w realizacji tego programu byłyby: Młodzieżowy Dom Kultury  i Gimnazjum Nr 3 

im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. Program dotyczyć będzie edukacji ekologicznej. 

Odnośnie  realizacji  zadań  z  zakresu  problematyki  gospodarczej  i  społecznej 

powiedział, że wniosek dot. drogi na ul. Brzeskiej w Raciborzu nie otrzymał dofinansowania. 

Projekt  ten  zostanie  ponowiony w 2010 r.  i  będzie  namawiał,  aby Gmina Racibórz  była 

partnerem przy realizacji programu.  

Na zakończenie swojej  wypowiedzi  Starosta  przekazał,  że informacja  nt.  realizacji 

uchwał i wniosków znajduje się w Biurze Rady.   

Przewodniczący rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku 

obrad?

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

Ad6. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa. 

Przewodniczący rady powiedział, że radni materiał otrzymali. Zapytał, czy są uwagi 

do materiału?

W związku z brakiem uwag, przystąpił do przegłosowania materiału. 

Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa,  w obecności 21 radnych 

została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 rok.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

lub Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pragnie zabrać głos?

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

projekt  uchwały został  omówiony na Komisji  Budżetu i  Finansów w dniu 19.01.2009 r.  

oraz przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji w imieniu swoich 

komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku  z  brakiem  chętnych,  przewodniczący  rady  poprosił  o  przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała,  w  obecności  21  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  21  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.

Przewodniczący  rady  przypomniał,  iż  sprawozdanie  Starosty  z  działalności 

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r. zostało wysłane radnym w wersji 

elektronicznej oraz było przedmiotem dyskusji na komisjach.  Zapytał,  czy ktoś z Zarządu 

Powiatu, przewodniczących komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała,  w  obecności  21  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  21  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia  

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  Szpitala Rejonowego  

 im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Przewodniczący rady stwierdził, że radni otrzymali Uchwałę Rady Społecznej Szpitala 

w  wersji  PDF.  Zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu,  przewodniczących  komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

7



Uchwała,  w  obecności  21  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  21  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  

Raciborskiego. 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu, przewodniczących komisji 

oraz radnych pragnie zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały 

wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.    

Ad11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  

System  Informacji  o  Atrakcjach  Kulturowych  na  Ziemi  Raciborskiej”  ze  środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji  

Kulturalnej  Priorytet  IV.  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przewodniczący rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały 

wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wspólna sprawa.  

Raciborskie  partnerstwo  na  rzecz  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  

w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie  

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja  

zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu, przewodniczących komisji 

oraz radnych pragnie zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pana  F.  Wańka  na  działalność  

Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz pozostali 

radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

Ad14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  i  przyznawania  

dorocznej  Nagrody Starosty  Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia  w dziedzinie  

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Starosta  stwierdził, iż uchwała podjęta na poprzedniej sesji Rady dotarła do Biura 

Prawnego  Wojewody Śląskiego,  który uznał,  iż  powinna  zostać  ona  uchylona,  chyba,  że 

zostaną dokonane zmiany. Zmiany polegają na uchyleniu w załączniku nr 2 do Uchwały  

Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w § 6 ust.3. 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji oraz pozostali radni pragną 

zabrać głos?
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W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

Ad15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  

Gliwickiego  dotyczącej  przekształcenia  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  

zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów 

jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

oraz przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji pragnie zabrać głos?

Zgłosił  się  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  M.  Klimanek. 

Przekazał, że w/w komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania. 

Uchwała,  w  obecności  20  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  20  głosami  za. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   

Ad16.  Sprawozdanie  z  dnia  6  stycznia  2009  r.  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  

Powiatu Raciborskiego za rok 2008.

Przewodniczący  rady  zapytał,  czy  są  pytania  do  Przewodniczącego  Komisji 

Rewizyjnej?

Nikt nie zgłosił się, stąd też przewodniczący rady poprosił o przyjęcie sprawozdania.

Sprawozdanie  z  dnia  6  stycznia  2009  r.  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2008, w obecności 20 radnych zostało przyjęte: 20 głosami za. 

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  zabranie 

głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Gumieniak poinformował, iż radni w poczcie 

elektronicznej otrzymali protokół pokontrolny z CKU. W związku ze zmianą Statutu Powiatu 

Raciborskiego, zmianie uległ obieg dokumentów pokontrolnych. Protokół pokontrolny został 

podpisany  bez  uwag  przez  dyrektora  kontrolowanej  jednostki.  Następnie  zostało 

przygotowane przez Komisję Rewizyjną wystąpienie pokontrolne, które zostało sporządzone 
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w  oparciu  o  protokół  pokontrolny.  Wystąpienie  pokontrolne  zostało  również  przekazane 

radnym  w  wersji  elektronicznej.  W  imieniu  Komisji  Rewizyjnej  zwrócił  się  z  prośbą  

o  przyjęcie  wystąpienia  pokontrolnego,  które  po  przyjęciu  przez  Radę  Powiatu  zostanie 

przekazane jednostce kontrolowanej. 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do wypowiedzi przedmówcy?

W związku z brakiem pytań, poprosił o przyjęcie wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie  pokontrolne,  w  obecności  20  radnych  zostało  przyjęte  jednogłośnie:  

20 głosami za.       

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady otworzył listę mówców.

Zgłosił się radny: L. Malcharczyk. 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady zamknął listę mówców. 

Radny L. Malcharczyk przypomniał, iż przez miejscowość Maków przebiega droga 

powiatowa i na wjeździe do tej miejscowości w ostatnim czasie zanotowano znaczną ilość 

wypadków. Na przełomie grudnia / stycznia zanotowano 4 wypadki (samochody wypadają  

z trasy). Główną przyczyną zdarzeń jest prędkość. W związku z powyższym radny zwrócił się 

z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg o przedłużenie barierki ochronnej dla w/w drogi  

w kierunku Raciborza. Ostatnio zdarzył się bardzo poważny wypadek z udziałem mieszkańca 

Powiatu  Głubczyckiego.  Wypadki  nie  tylko  mają  miejsce,  gdy  samochody  zjeżdżają  

od  Raciborza  w  kierunku  Baborowa,  ale  i  w  drugą  stronę.  Radny  stwierdził,  że  może 

nachylenie drogi jest niewłaściwe albo asfalt przy małej wilgoci czy mrozie powoduje poślizg 

samochodów.  Poprosił  o  przedłużenie  barierki  w  kierunku  Raciborza  oraz  poczynienie 

kroków,  które  ewentualnie  wyeliminowały  szarże  osób,  prowadzących  samochody,  

poprzez postawienie znaku ostrzegawczego lub policjanta. 

Na  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  z  Zagranicą  radny  

L.  Malcharczyk  podniósł  problem  pozostawiania  gliny  na  drodze  przez  rolników  

przy opuszczaniu pól. Jest to sprawa wójtów, burmistrzów w ramach ich działania i policji, 

która  działa  w danym regionie,  ale  do  końca  nie  jest  to  rozwiązane.  Zaproponował,  aby 

uczulić  komendantów  związanych  z  poszczególnymi  jednostkami  w  gminach  w  celu 

zwrócenia uwagi na powyższą kwestię. Stwierdził, iż jest to bardzo niebezpieczna sprawa, 

która jest przyczyną różnego rodzaju wypadków.        
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Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta  powiedział,  że  barierka  zostanie  przedłużona.  Zwiększone  patrole  policji 

rozwiązałyby podniesioną sprawę. W każdej gminie oprócz Nędzy powstał posterunek policji. 

Wielokrotnie Starostwo Powiatowe czy PZD zwraca się z pismami do policji o zwiększenie 

patroli  na  drogach,  ale  to  niewiele  daje.  Obecnie  samochody  poruszają  się  ze  znaczną 

prędkością.  Osobiście  porozmawia  z  kierownikiem posterunku  w Pietrowicach  Wielkich  

p. Kozubem, aby policja czasami dokonała kontroli samochodów na odcinku drogi, o którym 

wspomniał radny. 

Przewodniczący  rady  w  pełni  poparł  interpelacje  zgłoszone  przez  radnego  

L. Malcharczyka. 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis uznał, iż wniosek radnego 

L.  Malcharczyka  został  przyjęty  do  realizacji  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  

w związku z czym Komisja Uchwał i Wniosków nie zgłasza żadnego nowego wniosku.

Ad20. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych  

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

Przewodniczący rady poinformował,  iż  na wszystkie  interpelacje  zostały udzielone 

pisemne odpowiedzi, które znajdują się do wglądu w Biurze Rady. 

Starosta zaprosił radnych na I Galę Kultury Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się 

dnia 15.02.2009 r. (niedziela) o godz. 16:00 w Restauracji „Roma” w Pietrowicach Wielkich. 

W 2009 r. Gmina Pietrowice Wielkie jest współorganizatorem powyższego przedsięwzięcia. 

Ponadto radni otrzymają drogą elektroniczną zaproszenia na w/w galę. Planuje się, aby co 

roku gala odbywała się w innej gminie. 
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Ad21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący rady zakończył sesję o godz. 15:55. Poinformował, iż następna sesja 

odbędzie się 24.02.2009 r. o godz. 15:0. Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  oraz  wykaz  potrzeb  w  zakresie 

pomocy społecznej”. Przewodniczący rady podziękował wszystkim za udział w sesji. 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 
Jolanta Długosz       Norbert Mika 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności.

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

20 stycznia 2009 r.  

3. Pismo Starosty Raciborskiego nr OR.0714 – 3/09 z dnia 20.01.2009 r.

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

(24.12.2008r. – 08.01.2009 r.).

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

(09.01.2009  r.  –  20.01.2009  r.)  –  uzupełnienie  do  informacji  za  okres  

(24.12.2008r. – 08.01.2009 r.).

6. Informacja nt. zadań Referatu Architektury i Budownictwa.

7. Uchwała Nr XXVII/274/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 rok.   

8. Uchwała Nr XXVII/275/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.

9. Uchwała Nr XXVII/276/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w  sprawie  zatwierdzenia  wykazu  przeznaczonego  do  zbycia  mienia  ruchomego 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego   

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

10. Uchwała Nr XXVII/277/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w  sprawie  ustanowienia  stypendiów  sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych 

zawodnikom,  trenerom i działaczom sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.

11. Uchwała Nr XXVII/278/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Powiatowy  System  Informacji  

o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Priorytet 

IV.  Kultura  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  

na lata  2007 – 2013.
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12. Uchwała Nr XXVII/279/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  20 stycznia 2009 r.  

w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pt.  „Wspólna  sprawa.  Raciborskie 

partnerstwo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Priorytetu 

VII  „Promocja  integracji  społecznej”,  Działanie  7.2  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa 

i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym”  Programu  Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007-2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.

13. Uchwała Nr XXVII/280/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F. Wańka na działalność Starosty Raciborskiego.

14. Uchwała Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu  Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie  twórczości  artystycznej  

i upowszechniania kultury.

15. Uchwała Nr XXVII/282/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 stycznia 2009 r.  

w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej 

przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół 

Opieki  Zdrowotnej  w  Knurowie  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

16. Sprawozdanie z dnia 6 stycznia 2009 r. z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2008.
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