
BR. 0041-2/09

PROTOKÓŁ  NR  XXVIII/09

z  XXVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  24  lutego  2009 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXVIII/283/2009  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

2. XXVIII/284/2009  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r.

3. XXVIII/285/2009  –  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  

4. XXVIII/286/2009 –  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w  Zespole  Kształcenia  Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia 

Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

5. XXVIII/287/2009  –   w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  stypendiów 

sportowych,  wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom i  działaczom 

sportowym z terenu Powiatu Raciborskiego.    

6. XXVIII/288/2009  –  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009.  

7. XXVIII/289/2009  –   w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.  

8. XXVIII/290/2009 – w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.

9. XXVIII/291/2009  –  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.
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10. XXVIII/292/2009 – w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do porozumienia  

z  Samorządem Województwa  Śląskiego  w  celu  realizacji  projektu   „Eurostypendium 

drogą  do  dyplomu”  w  ramach  Działania  2.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  

poprzez  programy  stypendialne,  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 

Regionalnego.

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

1. Sekretarz Powiatu                        Beata Bańczyk

2. Skarbnik Powiatu Ewa Tapper

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

Szweda 

4. Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju 

i Współpracy Zagranicznej Grażyna Wójcik

5. Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak 

6. Kierownik Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek

7. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

8. Radca Prawny Barbara Kowalska 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVII 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. Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

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

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

na 2009 r.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  
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10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem 

Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w  Zespole  Kształcenia  Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia 

Zawodowego w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych, 

wyróżnień  i  nagród  przyznawanych  zawodnikom,  trenerom i  działaczom sportowym  

z terenu Powiatu Raciborskiego.    

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009.  

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  im  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu.  

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

15. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III / 41 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

29  grudnia  2006  r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25  lutego  2003  r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

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.
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Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXVIII sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego,  zwołanej  na  dzień  24  lutego  2009  r.  na  godz.  15:00.  

Na  podstawie  listy  obecności  w  sesji  uczestniczyło  23  radnych,  co  stanowiło  quorum 

do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał obecnego na sesji Rady Posła 

na  Sejm  RP  H.  Siedlaczka,  proponując  oddać  mu  głos  po  informacjach  Starosty  

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami. Przywitał również przedstawicieli 

mediów i kierowników jednostek Starostwa Powiatowego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi 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  24  lutego  2009  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  rady  poinformował,  iż  protokół  z  XXVII  sesji  został  przesłany 

radnym drogą elektroniczną. Niektórzy radni dokonali poprawek do protokołu i ostateczna 

wersja znajduje się w Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.  

Protokół  został  przyjęty:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący  rady  powiedział,  że  drogą  elektroniczną  radnym  został  przesłany 

porządek  obrad  sesji.  Odczytał  pisma Starosty  Raciborskiego  nr  OR.0714  –  5/09  z  dnia 
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18.02.2009 r.  (załącznik nr 4)  i  nr  OR. 0714-6/09 z  dnia 24.02.2009 r.  (załącznik nr 5)  

w sprawie wprowadzenia do porządku obrad nowych projektów uchwał. 

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie porządku obrad wraz ze zgłoszonymi 

zmianami. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  rady zaproponował,  jako  członków Komisji  Uchwał  i  Wniosków, 

następujących radnych: K. Mandrysz, P. Olendra i M. Kurpisa. Zapytał radnych, czy wyrażają 

zgodę?

 Radni wyrazili zgodę. 

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

będzie M. Kurpis. 

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 od 21.01.2009 do 12.02.2009 radni otrzymali w materiałach 

na sesję. W/w informacja stanowi załącznik nr 6.  Starosta odniósł się wyłącznie do okresu 

od 13.02.2009 r. do 24.02.2009 r. Powyższe uzupełnienie informacji stanowi załącznik nr 7.

Odnośnie dwudniowej wizyty w Märkischer Kreis w dniach 21.02. - 22.02.2009 r. 

starosta  powiedział,  że  wspólnie  z  Przewodniczącym  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą zwiedził mini miasteczko, gdzie dzieci w wieku 6 - 7 lat 

uczą  się  nt.  występujących  zagrożeń.  Potężny  teren  po  jednostce  wojskowej  

jest przygotowywany pod park, gdzie przywraca się nieużytki i sadzi się kwiaty czy drzewa. 

W kwietniu 2010 r. ma nastąpić otwarcie parku. Stwierdził, czy nie dobrze byłoby zaszczepić 

to wśród naszych samorządów, gdyż w różnych miejscowościach znajdują się tereny, które 

wymagają  rekultywacji  i  czy  nie  warto  byłoby  znaleźć  środki  finansowe,  żeby  

na tychże terenach urządzać parki. 

Starosta poinformował także, że po wakacjach do Powiatu Raciborskiego przybędzie 

szef jednej ze spółek w Märkischer Kreis, która zajmuje się promowaniem przedsiębiorczości. 
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Podczas  wizyty  w  Powiecie  Raciborskim  szef  spółki  zwiedzi  zakłady  znajdujące  się  na 

terenie powiatu. Planuje się zorganizowanie na Zamku Piastowskim po wakacjach wystawy 

sprzętu tj.  małej maszyny parowej wykonującej zabawki, które spełniają rolę edukacyjną.  

Na  w/w wystawę  zostaną  zaproszeni  dyrektorzy  szkół  podstawowych  i  średnich  i  ludzie 

handlujący  zabawkami.  Agencja  Promocji  Ziemi  Raciborskiej  i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu  ma  wpisaną  w  zakresie  swojej 

działalności promocję gospodarczą. 

Na  zakończenie  swojej  wypowiedzi  starosta  powiedział,  że  17,7  mln  zł  

jest potwierdzone na szpital. Jeśli chodzi o drogę DK – 45 przebiegającej przez teren Gminy 

Rudnik.  Stwierdził,  iż  Oddział  GDDKiA  w  Katowicach  potwierdził  informację  

o planowanym w roku 2009 remoncie odcinka drogi nr 45, ale na odcinku długości 3,8 km 

stanowiącym „przejście” przez miasto Racibórz.  

Przekazał  również,  iż  Starosto  Powiatowe  ogłosiło  konkurs  na  fotografie  i  został 

wydany album. Dzięki uprzejmości Posła na Sejm RP H. Siedlaczka udało się zainteresować 

Marszałka B. Komorowskiego i najprawdopodobniej wystawa fotografii Ziemi Raciborskiej 

w kwietniu zostanie zaprezentowana w kuluarach sejmu. Trwają rozmowy z Gminą Czeską, 

aby zdjęcia były również z drugiej strony granicy. W wyjeździe udział wezmą także radni 

oraz media. 

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

w Biurze Rady.  

Przewodniczący rady oddał głos Posłowi RP H. Siedlaczkowi. 

Poseł na Sejm RP H. Siedlaczek podziękował nie tylko za zaproszenie na sesję Rady 

w  dniu  dzisiejszym  oraz  za  czynny  udział  w  pracach  Rady  Powiatu  Raciborskiego. 

Powiedział, że wspólnie ze starostą, przewodniczącym rady miasta wręczono oficjalne pismo 

w gabinecie Marszałka B. Komorowskiego na zorganizowanie wystawy w sejmie, o której 

wspomniał  wcześniej  starosta.  Na  zorganizowanie  wystawy  wyraził  zgodę  Marszałek  

Sejmu  B.  Komorowski.  W  zorganizowanie  wystawy  zaangażował  się  Starosta  Bolatic  

H. Pavera,  który jest  Przewodniczącym Związku Gmin Hulczyńskich.  Poseł  na Sejm RP  

H. Siedlaczek stwierdził, iż termin wystawy może ulec zmianie. Przypomniał, iż rozmowy 

w  kwestii  szpitala  trwały  kilka  miesięcy  i  prowadzone  były  bardzo  profesjonalnie  

przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu. 

Poinformował, iż w planie na rok bieżący nie ma remontu drogi DK 45 i w chwili 

obecnej  trwają  rozmowy  pomiędzy  Zarządem  Dróg  Krajowych,  miastem  Racibórz  

i  Ministerstwem.  Wizyty  przedstawicieli  samorządu  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego 
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pobudziły  do  myślenia.  Wspólnie  z  Wójtem  Gminy  Krzyżanowice  L.  Fulneczkiem  

i  Księdzem  Dziekanem  J.  Witeczkiem  przebywał  z  wizytą  u  Wiceministra  Rolnictwa  

K. Plocke. Spotkanie dotyczyło zajęcia stanowiska w kwestii gruntów zamiennych i gruntów 

kościelnych.  W czasie  wizyty poruszono problem tzw.  międzywala  –  dotyczy to  obszaru 

pomiędzy  Wrocławiem  a  granicą  polską.  Temat  jest  bardzo  istotny  dla  Powiatu 

Raciborskiego.  Na  najbliższą  Komisję  Rolnictwa  osobiście  ma  przygotować  informacje  

w  powyższym  temacie  i  będzie  w  stałym  kontakcie  z  Gminą  Kuźnia  Raciborska. 

Poinformował również, iż w wyniku współpracy z Powiatem Raciborskim, Radą i Zarządem 

Powiatu Raciborskiego został uzgodniony termin wizyty Wiceministra K. Plocke w powiecie, 

który  zaplanowano  na  dzień  20.04.2008  r.  W  imieniu  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska  temat  prowadzi  przewodniczący  komisji  R.  Winiarski  oraz  Referat  Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. W temacie tym pomoc zadeklarował również 

starosta. Jednym z tematów spotkania będzie m.in. problem międzywala. Wszystkie kwestie 

podejmowane przez niego w sejmie przekazywane są w wersji papierowej przewodniczącemu 

rady  i  staroście.  Osobiście  jest  członkiem  zespołu  poselskiego  strażaków.  Problem  

pojawił  się,  jeśli  chodzi  o  ustawę  o  strażach  gminnych.  Ustawa  została  przekazana  

do nowelizacji.  Pan Przewodniczący M. Sekuła przekazał,  że ustawa będzie mniej  więcej 

porównywalna z obecnie obowiązującą. W dniu 06.04.br. na terenie Powiatu Raciborskiego 

będzie  gościł  Komendant  Wojewódzki  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  obecnie 

Senator RP. 

Na dzień 26.03.br. planowane jest podjęcie dyskusji nt. wyższych szkół zawodowych 

w  Polsce.  Wspólnie  z  Przewodniczącym  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  

P.  Olendrem  prowadzi  powyższy  temat.  Uważał,  iż  planowana  wizyta  będzie  dobra, 

szczególnie  dla  studentów  i  pracowników  naukowych.  Jest  deklaracja  wizyty  Minister  

Nauki i Szkolnictwa Wyższego B. Kudryckiej w w/w szkole. 

Odnośnie  Straży  Granicznej  w  Raciborzu  Poseł  powiedział,  iż  w  wyniku 

równoległego  działania  zarówno  ze  strony  poselskiej,  Powiatu  Raciborskiego,  Miasta 

Racibórz na dzień dzisiejszy wszystkie działania i decyzje są wstrzymane, jeżeli chodzi o ten 

odcinek  granicy  i  oddział  do  ponownego  rozpatrzenia  u  poszczególnych  dyrektorów 

departamentu. Wspólnie z prezydentem Miasta Racibórz i przewodniczącym rady planowane 

jest w tej sprawie spotkanie z Premierem G. Schetyną. 

Poseł  przekazał  na  ręce  przewodniczącego  rady  protokół  ze  spotkania  Komitetu 

Roboczego  „Projektu  Ochrony Przeciwpowodziowej  w  dorzeczu  rzeki  Odry”.  Za  czasów 

Ministra  J.  Szyszko  został  powołany  do  tegoż  zespołu  i  do  dnia  dzisiejszego  jest  jej 
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członkiem. W skład zespołu również wchodzą: Senator A. Motyczka, Wójt Gminy Lubomia 

Cz.  Burek,  Ł.  Wendelberger  –  Sołtys  Nieboczów.  Spotkania  w/w  zespołu  odbywają  się 

cyklicznie. 

Na  początku  marca  przygotowywane  jest  spotkanie  w  DPS  „Różany  Pałac”  

w Krzyżanowicach, w którym uczestniczyć będą wszystkie DPS z Powiatu Raciborskiego,  

na  którym  obecny  będzie  wojewoda  i  Minister  Pracy  i  Polityki  Społecznej  A.  Duda.  

W spotkanie mocno zaangażował się wicestarosta. 

Poseł  stwierdził,  iż  tematem,  który  ciągnie  się  od  dłuższego  czasu  są  bariery 

architektoniczne i z pewnością temat ten zostanie rozwiązany. 

Następnie podziękował przewodniczącemu rady za wystąpienie. Życzył jak najlepszej 

współpracy. 

Przewodniczący rady podziękował za przybliżenie bieżącej problematyki pracy posła 

w  Sejmie.  Stwierdził,  iż  minister  wywodzący  się  z  jego  formacji  politycznej,  podjął 

rozporządzenie  dotyczące  wprowadzenia  nowej  podstawy  programowej.  Osobiście  miał 

pewne wątpliwości co do nowej podstawy programowej i zostało to przedstawione w formie 

wniosku  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji.  Wniosek  został  skierowany  

do  Zarządu   Powiatu  Raciborskiego,  a  następnie  wysłany  do  ministra.  W  podstawie 

programowej  są  rozwiązania,  które  niepokoją  środowisko  nauczycielskie  (chodzi  

o  wynikającą  z  podstawy programowej  perspektywę  grupowych  zwolnień,  zwłaszcza,  że 

szkolnictwo gimnazjlne  i  ponadgimnazjalne  zaczyna dotykać  niż  demograficzny).  Zapytał 

posła, czy podstawa programowa w tym kształcie jakim jest nie zostanie aby poprawiona.

  Poseł  na  Sejm RP H.  Siedlaczek  zgodził  się  z  przedmówcą,  iż  nowa  podstawa 

programowa  rodzi  pewne  niepokoje.  Na  dzień  dzisiejszy  debaty  na  temat  podstawy 

programowej i wprowadzenia tych kwestii z trybuny sejmowej nie było. Trwają dyskusje  

na  Komisji  Edukacji,  jeśli  chodzi  o  wspomniane  rozporządzenie  i  jak  dowiedział  się,  to 

należy spodziewać się korekty rozporządzenia. Poprosił o otrzymanie pisma, które zostało 

złożone w imieniu Rady Powiatu Raciborskiego, a dotyczyło nowej podstawy programowej. 

Osobiście zarządzał oświatą powiatową przez 7 lat i poradzi sobie w tym temacie w kolejnym 

swoim wystąpieniu. 

Przewodniczący rady podziękował za złożoną deklarację w obecności całej rady. 

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

z  prośbą,  aby Ministerstwo Edukacji  odpowiedziało  na  pismo Komisji  Oświaty,  Kultury  

i  Sportu,  które  zostało  do  nich  wysłane.  Obawiał  się,  iż  pismo  „zawieruszyło  się  

w Ministerstwie Edukacji”.  
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Przewodniczący  rady  przypomniał,  iż  zgodnie  z  KPA odpowiedź  powinna  zostać 

udzielona w terminie 30 dni. Prawo to powinno być przestrzegane, zaś obecny poseł powinien 

być strażnikiem tegoż prawa.   

Poseł  na Sejm RP H. Siedlaczek ubolewał,  iż pismo nie zostało złożone również  

na  jego  ręce.  Zaproponował  zorganizowanie  wspólnego  spotkania  z  Przewodniczącym 

Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  i  w  ciągu  3 

tygodni powinna zostać udzielona odpowiedź od momentu wysłania zapytania poselskiego. 

Stwierdził, iż na podstawie opinii zgłoszonej przez Radę Powiatu Raciborskiego, a dotyczącej 

nowej podstawy programowej, zostanie również przygotowane jego wystąpienie do Ministra 

Edukacji.    

Przewodniczący rady zaakceptował stanowisko przedstawione przez posła. Uważał, iż 

Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  powinien  spotkać  się  

i   wypracować  szczegółowo  tę  kwestię  z  posłem.  Po  raz  kolejny  podziękował  posłowi  

za wyczerpującą wypowiedź i ustosunkowanie się do pytań radnych. 

 Poseł na Sejm RP H. Siedlaczek również podziękował radnym. 

Ad6.  Sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Przewodniczący  rady  stwierdził,  iż  materiał  był  przedmiotem  dyskusji  

na  poszczególnych  komisjach.  Zapytał,  czy  ktoś  z  Zarządu  Powiatu,  przewodniczących 

komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chętnych,  przewodniczący  rady  poprosił  o  przyjęcie  

sprawozdania.

Sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad7.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

oraz radnych pragnie zabrać głos?
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Zgłosił  się Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów G. Utracki informując,  iż 

wszystkie przedstawione przez Zarząd Powiatu projekty uchwał dotyczące finansów zostały 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  9  

do niniejszego protokołu.    

Ad8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r.

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

w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  10  

do niniejszego protokołu.    

Ad9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach  i  placówkach oświatowych,  dla  których organem prowadzącym

 jest Powiat Raciborski.  

Przewodniczący  rady  poprosił  wicestarostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.

Wicestarosta A. Chroboczek stwierdził, iż Zarząd Powiatu po dzisiejszym posiedzeniu 

przyjął  poprawioną  wersję  regulaminu,  którą  radni  również  otrzymali.  Na  komisjach 

pojawiały się głosy odnośnie dokonywania zmian w regulaminie. Po konsultacjach z biurem 

radców  prawnych  wojewody  śląskiego  utrzymano  te  zmiany.  Regulamin  zmienił  się  

z powodu zapisów zmian w Karcie Nauczyciela, w związku z czym stracił moc poprzedni 

regulamin i konieczne było przyjęcie nowego regulaminu na nowych zasadach i podstawach 

prawnych.  Regulamin  ten  jest  ważny  do  momentu  podjęcia  nowego  regulaminu 

wynagradzania.  Wielu  radców prawnych  podjęło  prace  nad  sprawdzaniem regulaminów,  

w związku z czym zmiany, które znalazły się w regulaminie, odzwierciedlają podstawy biura 

radców prawnych. Podstawowa zmiana dotyczy wynagrodzenia za uciążliwe warunki pracy, 
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gdzie skutki finansowe rocznie będą wahały się w granicach około 8 tys zł. W tabeli, gdzie 

znajdują  się  dodatki  funkcyjne  utrzymano tylko  i  wyłącznie dodatki  w zakresie  widełek  

dla  dyrektorów  w  zależności  od  poszczególnych  oddziałów,  a  gdzie  wskazane  były 

bezpośrednio  jednostki,  ukazała  się  cyfra,  która  mówi  o dodatku funkcyjnym dyrektora.  

Na komisjach pojawiały się sugestie dotyczące utrzymania widełek dla zastępców dyrektora 

od  10  –  50  %.  Po  konsultacji  okazuje  się,  iż  Rada  Powiatu  nie  mogła  wprowadzić 

obligatoryjne jednoznaczne cyfry dotyczące zastępców dyrektorów. 

Przewodniczący rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos?

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  11  

do niniejszego protokołu.    

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Gliwice w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół  

Zawodowych w Raciborzu  w zakresie  teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole  

Kształcenia  Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Gliwicach ul. Konarskiego 16.

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

w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  12  

do niniejszego protokołu.    

Ad11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  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 

w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 
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Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  13  

do niniejszego protokołu.    

Ad12.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009.  

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

w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  14  

do niniejszego protokołu.    

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

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

w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  15  

do niniejszego protokołu.    

Ad14.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Starosty  

Raciborskiego. 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  16  

do niniejszego protokołu.    
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Ad15.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego i Gminy Racibórz.

Przewodniczący rady poprosił starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Starosta  przypomniał,  iż  od  poprzedniej  kadencji  pojawiały  się  plany  zbycia 

nieruchomości po starym szpitalu. Pojawił się również pomysł przekazania nieruchomości  

dla  PWSZ,  lecz  uczelnia  wycofała  się.  Pojawiły  się  kilkakrotne  próby  sprzedaży  tejże 

nieruchomości. Korzystniej byłoby dla nieruchomości, gdyby przylegałaby do ul. Opawskiej. 

Podjęte  w poprzedniej  kadencji  rozmowy z prezydentem nie doprowadziło do pozyskania 

nieruchomości.  Po  wysłaniu  materiałów na  sesję  Rady udało  się  dojść  do porozumienia  

z prezydentem. Ze spotkania została spisana notatka i na jej podstawie został przygotowany 

projekt  uchwały.  Ogłoszono kolejną  sprzedaż  w drodze  negocjacji  i  termin wyznaczono  

na  początek  kwietnia,  więc  zostanie  prawdopodobnie  opóźniony  termin  sprzedaży 

nieruchomości  po  starym szpitalu,  ale  nastąpi  to  w  bieżącym roku.  Przy starym szpitalu 

znajduje się działka, która sięga do 1/3 głębokości Parku im. Miasta Roth. Powiat przekazuje 

Gminie  Racibórz  tę  część  Parku  im.  Miasta  Roth,  która  znajduje  się  za  murami  starego 

szpitala  i  swoje  udziały  w  nieruchomości  po  starym  szpitalu. Starosta  przypomniał,  

iż pojawiła się koncepcja budowy nowych  obiektów dla policji. Na ul. Bosackiej Starostwo 

Powiatowe  miało  swój  biurowiec  i  znajdowały  się  nieruchomości  zabudowane  Gminy 

Racibórz. Powstało porozumienie i zostało zaakceptowane zarządzeniem wojewody, iż oba 

samorządy przekazują na potrzeby budowy nowej Komendy Policji  swoje nieruchomości,  

w  zamian  za  to  wojewoda  po  opuszczeniu  nieruchomości  przy  Pl.  Wolności  i  przy 

wygaszeniu zarządu, przekaże tamtą nieruchomość obu samorządom po połowie tj.  50 %. 

Miasto  przewiduje,  iż  będzie  tam budownictwo  mieszkaniowe.  Samorząd  powiatowy by 

niewiele zyskiwał, stąd też oddając swój udział w nieruchomości, zyskuje bardzo atrakcyjną 

nieruchomość  i  uatrakcyjnia  działkę  po  starym  szpitalu.  Na  sesji  Rady  Miasta  w  dniu 

jutrzejszym  ma  zostać  również  podjęty  projekt  uchwały.  Zostaną  podjęte  rozmowy  

z wojewodą w kierunku zmiany zarządzenia, w którym to zapisano, że 100 % nieruchomości 

po obecnej Komendzie Policji przejmie docelowo Gmina Racibórz. 

Radny  J.  Matyja  stwierdził,  iż  w  materiałach  nie  zostało  określone,  jaka  

jest  powierzchnia działki na Pl. Wolności 8 i 9.

Starosta odpowiedział, iż powiat również nie dysponuje w/w informacjami, iż obecnie 

jest  to  w  zarządzie  policji,  ale  może  pozyskać  te  dane.  Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba,  to 
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osobiście przekaże w dniu jutrzejszym radnym informację nt. wielkości działki, ilości terenów 

zabudowanych, itp. drogą e – mail.  

Radny J. Matyja powiedział, że zamiana 25 arów przy starym szpitalu powoduje, iż 

działka starego szpitala jest atrakcyjna, jeśli chodzi o sprzedaż, Gmina Racibórz w zamian 

otrzymuje 67 arów, znajdujących się przy Parku im. Miasta Roth. Rekompensata zamiany 

poprzez  darowanie  na  Pl.  Wolności  jest  dość  kosztowna.  Zapytał,  czy nie  można  byłoby 

sprzedać działki atrakcyjnie – wartość 50 %?

   Starosta odpowiedział, że powiat powinien utrzymywać w/w park, lecz tego nie robi. 

Gmina Racibórz utrzymuje Park im Miasta Roth. W przypadku utrzymywania parku, byłby to 

znaczny koszt  dla  powiatu.  W celu  wykorzystania  terenu  przy Pl.  Wolności  na  potrzeby 

mieszkaniowe,  to  należałoby ponieść  koszty  wyburzenia,  znaleźć  osobę  chętną,  która  by 

zakupiła by nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne.  Kapitalną rzeczą jest  to,  jeśli 

nieruchomość  przy  ul.  Opawskiej  pozwoli  skutecznie  zbyć  nieruchomość  przy  starym 

szpitalu. Przypomniał, iż zadaniem własnym powiatu nie są sprawy mieszkalnictwa. 

Radny  K.  Ciszek  poprzestał  na  zamianie  nieruchomości,  zaś  nieruchomość  

przy Pl. Wolności zasugerował sprzedać. W związku z wątpliwościami, które pojawiły się  

w dniu dzisiejszym w kwestii projektu uchwały, radny zaproponował nie głosować w dniu 

dzisiejszym uchwały, ale przedyskutować ją na komisjach.  

Starosta stwierdził, że gdyby byłby to interes dla miasta, to powiat przez 3,5 roku  

nie walczyłby o nieruchomość.  

Przewodniczący rady zapytał, czy są inne uwagi?

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała, w obecności 23 radnych została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 2 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.    

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do porozumienia  

z Samorządem Województwa Śląskiego w celu realizacji projektu  „Eurostypendium drogą  

do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący  rady  poprosił  wicestarostę  o  zabranie  głosu  w  imieniu  Zarządu 

Powiatu. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  powiat  przystępuje  do  zadania  pn.  stypendia  

dla  studentów.  Stypendia  były  już  wypłacane  w  Starostwie  i  rok  temu  była  końcówka  
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ich wypłaty. Okazało się, iż ze ZPORR - u pozostały środki. Urząd Marszałkowski w szybkim 

trybie  zorganizował  spotkanie  powiatów  i  Starostwo  Powiatowe  przystąpiło  do  realizacji 

projektu  pn.  „Eurostypendium  drogą  do  dyplomu”.  Niepodjęcie  w  dniu  dzisiejszym  

w/w  projektu  uchwały  i  nierozpoczęcie  naborów  może  skutkować  nieotrzymaniem  

przez studentów odpowiedniego stypendium. Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo, 

naliczane  będzie  od  października  poprzedniego  roku  do  czerwca  tegoż  roku.  Od  dnia 

dzisiejszego rozpoczęty zostaje nabór kandydatów do przyznania stypendium. 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  18  

do niniejszego protokołu.    

Ad17. Sprawozdanie z  realizacji Uchwały Nr III / 41 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,  

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

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

Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  19  

do niniejszego protokołu.    

Ad18. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

25  lutego  2003  r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  

nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

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

w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie uchwały. 
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Uchwała,  w  obecności  23  radnych  została  przyjęta  jednogłośnie:  23  głosami  za,  

0  głosami  przeciw  i  0  głosami  wstrzymującymi.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  20  

do niniejszego protokołu.    

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący rady otworzył listę mówców.

Zgłosili się radni: K. Ciszek, J. Strachota, W. Gumieniak, M. Klimanek i G. Utracki. 

Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady zamknął listę mówców. 

Radny  K.  Ciszek  stwierdził,  że  publikacja  informatora  Powiatu  Raciborskiego  

„Gdzie szukać pomocy” jest obszerna, przejrzysta i zawiera wiele informacji, ale brak w niej 

informacji na temat zapobieganiu cyberprzemocy. Radny był przekonany, że jest to zjawisko 

coraz częstsze, wiec w informatorach, czy też na stronie internetowej powiatu powinien być 

numer  telefonu,  pod  który  można  zadzwonić,  aby  uzyskać  pomoc.  Wyjaśnił  radnym,  iż 

cyberprzemoc jest to forma przemocy psychicznej w użyciu technologii komunikacyjnych  

i  informacyjnych,  jak  czaty  czy  serwisy  społecznościowe,  której  celem  jest  straszenie, 

ośmieszanie  czy nawet  szantaż innych osób.  Radny powołując  się  na badania,  podał,  że  

w 2007 roku aż 21 % internautów doświadczyło cyberprzemocy. Ponad 50 % dzieci w wieku 

12 lat, 17 lat było obiektem filmów i zdjęć wykonywanych wbrew ich woli. Dalsze badania 

pokazują narastanie procederu. Wspomniał nt. infolinii ogólnopolskiej 800-100-100 pod który 

można dzwonić, jeśli osoba spotka się z formą przemocy czy nieprawidłościami w sieci. KPP 

w Raciborzu również prowadzi w tym temacie profilaktykę, więc można działania te włączyć 

i publikować. 

Radny J. Strachota przypomniał, iż w dniu 25.11.2008 r. złożył wniosek do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie zasadności 

nowo  ustawionego  oznakowania  na  drodze  916  na  poziomie  stacji  benzynowej  

w Pietraszynie,  ze zwróceniem uwagi  na wskazanie kierunku do miejscowości  Pietraszyn 

zarówno z kierunku Raciborza oraz z kierunku od przejścia granicznego. Obecnie kierowcy 

podczas  jazdy  kierują  się  nawigacją  GPS,  która  prowadzi  w  Pietraszynie  do  zamkniętej 

bramy. Radny zapytał, czy KPA obowiązuje organy jak i mieszkańców prywatnych oraz czy 

zostało  wysłane  pismo  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich,  a  jeśli  tak,  to  czy  otrzymano 

odpowiedź i w jakim terminie stan ten zostanie zmieniony bądź zostanie potwierdzone, iż 

sytuacja taka pozostanie?

16



Radny   W.  Gumieniak  zapytał,  na  jakim  etapie  jest  remont  mostu  na  Odrze  jak 

również  drogi  prowadzącej  do  Markowic?  Zapytał  także,  czy  planowana  będzie  również 

modernizacja  skrzyżowania  (skręt)  do  Zawady  Książęcej  oraz  na  jakim  etapie  

jest modernizacja promu w Grzegorzowicach?  

Radny  M.  Klimanek  zasugerował,  aby  przy  okazji  planowania  remontu  dróg 

powiatowych zaprojektować przy każdej drodze polnej 50 metrowy pas asfaltu, gdzie rolnik 

mógłby wyczyścić brud ze swojego sprzętu. 

Przewodniczący  rady  przekazał,  iż  radny  G.  Utracki  zrezygnował  z  wygłoszenia 

swojej interpelacji.  

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta odniósł się do interpelacji zgłoszonej przez radnego K. Ciszka. Zdaniem jego 

radny  poruszył  bardzo  ciekawy temat.  Starosta  powiedział,  że  w  internecie  wielokrotnie 

można  bezkarnie  osobę  obrażać,  zastraszać  czy  poniżać.  Obiecał,  iż  zostaną  rozeznane 

możliwości działania w kierunku zapobiegania cyberprzemocy. 

Przewodniczący  rady  zaproponował  przeniesienie  dyskusji  w  w/w  temacie  

na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Starosta odniósł się również do interpelacji radnych:

-J.  Strachoty  –przekazał,  że  Powiat  Raciborski  ma  podpisaną  umowę  z  Marszałkiem  

na utrzymanie bieżące, które nie obejmuje oznakowania. Dyrektor PZD J. Szydłowski zgłosił 

sprawę  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich,  którzy jednak  mają  czas  na  wykonanie  prac,  o 

którym wcześniej  wspomniał  radny.  W dniu  jutrzejszym znak  będzie  stał,  gdyż  dyrektor 

uzyskał zgodę na jego postawienie.

-W.  Gumieniaka  –  obiecał  wystąpić  pisemnie  do  Marszałka  o  udzielenie  informacji,  

na jakim jest etapie remont mostu na Odrze i czy nastąpi modernizacja skrzyżowania, lecz z 

tego co orientuje się, to planowana była modernizacja skrzyżowania. Przypomniał również, iż 

radny  W.  Gumieniak  uczestniczył  w  spotkaniu,  które  dotyczyło  promu  

i Dyrektor J. Stumpf przekazał, iż jest to w planie w roku bieżącym, dlatego też osobiście nie 

będzie zwracał się z pismem do dyrektora J. Stumpfa.  

Przewodniczący rady zaproponował dyskusję przenieść na resortową komisję. 

Radny J. Matyja zapytał, o jaką resortową komisję chodzi?

Starosta odpowiedział, że jest to Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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-M. Klimanek - starosta ubolewał, iż w Polsce nie ma regulacji prawnych, które jednak są w 

innych krajach. Gminy na swoich drogach powinny budować miejsca, na których rolnik może 

swój pojazd np. wyczyścić. Powiat będzie próbował namawiać gminy, aby zajęły się w/w 

tematem. W Niemczech nikt nie wyjedzie z drogi polnej na drogę powiatową czy gminną bez 

wyczyszczenia maszyn i ciągnika.  

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o przedstawienie wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis przekazał, iż nikt z radnych 

nie zgłosił żadnego wniosku. 

 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

Wicestarosta podziękował Dyrektorowi PZD i pozostałej załodze za odśnieżanie dróg 

powiatowych.  

Radny  K.  Ciszek  sprecyzował  swoje  wystąpienie  przekazując,  że  cyberprzemoc 

dotyczy ochrony młodzieży przed w/w procederem a nie radnych czy władzy raciborskiej. 

Radny P.  Olender  zwrócił  się  z  prośbą  do  wicestarosty o  rozeznanie,  czy  któraś  

ze  szkół  powadzonych  przez  Powiat  Raciborski  lub  też  szkoła  gminna:  podstawowa  

lub  gimnazjalna  zainteresowane  są  wprowadzeniem  języka  czeskiego,  gdyż  PWSZ  

w Raciborzu ma filologię czeską i zainteresowana jest w/w współpracą. 

Starosta poinformował, że w przyszłym tygodniu planowane jest otwarcie świetlicy 

dworcowej  na  PKS  –  ie  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych.  Zaprosił  radnych  

na  uroczystość  otwarcia  świetlicy.  Na  otwarciu  również  obecni  będą  dyrektorzy  szkół, 

przedstawiciele PKS oraz osoby zainteresowane. Termin i godzina otwarcia świetlicy zostanie 

przekazana radnym drogą elektroniczną.  W otwarciu  świetlicy będą również uczestniczyć 

media. 

Przewodniczący  rady  poinformował,  iż  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęły 

następujące pisma: 

-prośba Pani Elżbiety Michalskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie na terenie 

Powiatu Raciborskiego „Schroniska dla ofiar  przemocy” (załącznik nr 21).  W tej  sprawie 
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została  wystosowana  odpowiedź  do  Pani  E.  Michalskiej,  której  treść  stanowi  załącznik  

nr 22 do niniejszego protokołu.  Korespondencja  w w/w sprawie znajduje  się  do wglądu  

w Biurze Rady. 

-odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Apel Nr XXVI/2/2008 Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  23  grudnia  2008  r.  w  sprawie  poparcia  działań  zmierzających  do 

uruchomienia  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w  Raciborzu  nowego  kierunku 

kształcenia w zakresie rolnictwa (załącznik nr 23). Powyższe pismo znajduje się do wglądu w 

Biurze Rady. 

Ponadto poinformował, iż na wszystkie interpelacje i zapytania radnych zostały udzielone 

odpowiedzi i w formie pisemnej znajdują się do wglądu w Biurze Rady. 

Ad23. Zakończenie sesji.

Przewodniczący  rady poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady Powiatu  Raciborskiego 

odbędzie się dnia 31 marca 2009 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie:  

„Bezpieczeństwo  mieszkańców Powiatu  Raciborskiego  –  sprawozdanie  z  realizacji  zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży”.

Sesja zakończyła się o godz. 16:55. 

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. Lista zaproszonych gości. 

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

24 lutego 2009 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego nr OR.0714 – 5/09 z dnia 18.02.2009 r.

5. Pismo Starosty Raciborskiego nr OR.0714 – 6/09 z dnia 24.02.2009 r.

6. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (21.01.2009  – 

12.02.2009).

7. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (13.02.2009  – 

24.02.2009) – uzupełnienie do informacji za okres (21.01.2009 – 12.02.2009).

8. Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

9. Uchwała Nr XXVIII/283/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r. dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego.

10. Uchwała Nr XXVIII/284/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

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

11. Uchwała Nr XXVIII/285/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

12. Uchwała Nr XXVIII/286/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z  Miastem Gliwice w sprawie 

finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia 

Zawodowego  –  Ośrodku  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  w  Gliwicach  

ul. Konarskiego 16.

13. Uchwała Nr XXVIII/287/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały dot. ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego.    
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14. Uchwala Nr XXVIII/288/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na realizację tych zadań w roku 2009.  

15. Uchwała Nr XXVIII/289/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

16. Uchwała Nr XXVIII/290/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.

17. Uchwała Nr XXVIII/291/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w  sprawie  zamiany  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego i Gminy Racibórz.

18. Uchwała Nr XXVIII/292/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r.  

w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Raciborskiego  do  porozumienia  z  Samorządem 

Województwa Śląskiego w celu realizacji projektu  „Eurostypendium drogą do dyplomu” 

w  ramach  Działania  2.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy 

stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

19. Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały Nr  III  /  41  /  2006 Rady Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

20. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25  lutego  2003  r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

21. Prośba Pani Elżbiety Michalskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie na terenie 

Powiatu Raciborskiego „Schroniska dla ofiar przemocy”.

22. Odpowiedź na pismo Pani E. Michalskiej w sprawie miejsc dla ofiar przemocy. 

23. Odpowiedź  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  na  Apel  Nr  XXVI/2/2008  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  23  grudnia  2008  r.  w  sprawie  poparcia  działań 

zmierzających do uruchomienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 

nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.
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