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BR. 0041-5/09 

PROTOKÓŁ  NR  XXXI/09 

z  XXXI sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 kwietnia 2009 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXI/315/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. 

2. XXXI/316/2009 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2008 rok. 

3. XXXI/317/2009 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.   

4. XXXI/318/2009 – w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

5. XXXI/319/2009 – w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

6. XXXI/320/2009 – w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – uŜytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu 

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.   

7. XXXI/321/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Lachety  

na bezczynność Starosty Raciborskiego. 

8. XXXI/322/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.    

 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                            Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper 

3. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

4. Radca Prawny        Barbara Kowalska  
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Ponadto w sesji uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych podległych 

Starostwu Powiatowemu w Raciborzu: 

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu   Henryk Hildebrand 

2. Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im dr Józefa Rostka w Raciborzu        Ryszard Rudnik  

  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXX 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. 

7. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2008 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2008 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – uŜytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu 

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Lachety na bezczynność 

Starosty Raciborskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.    

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

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 XXXI sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 28 kwietnia 2009 r. na godz. 15:00.  

Przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i kierowników jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Na podstawie listy obecności w sesji 

uczestniczyło 20 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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 28 kwietnia 2009 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady przekazał, Ŝe protokół 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, 0 głosami przeciw i 0 glosami 

wstrzymującymi.  
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady przedstawił pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 14/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zapytał, czy są inne uwagi 

do porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przyjęcie porządku obrad z przedstawionymi 

poprawkami.  

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 wyraŜają 

zgodę? 

  Radni wyrazili zgodę.  

 Radna K. Mandrysz przekazała, iŜ na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków 

wybrano 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, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu między sesjami za okres od 01.04.2009 do 16.04.2009 radni otrzymali w materiałach  

na sesję. W/w informacja stanowi załącznik nr 5. Starosta odniósł się wyłącznie do okresu  

od 17.04.2009 r. do 28.04.2009 r. PowyŜsze uzupełnienie informacji stanowi załącznik nr 6. 

 Następnie Starosta poinformował o następujących waŜnych sprawach: 

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zmienił godziny urzędowania pracy. Do dnia   

31 sierpnia br. pracownicy jednostki pracować będą w godz. od 6.30 do 14.30.  

Praca w tych godzinach pozwoli ograniczyć prowadzenie robót drogowych podczas 

największego nasilenia ruchu drogowego oraz w wysokich temperaturach występujących 

w godzinach popołudniowych w okresie letnim. 
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2. Studenci Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przeprowadzają  

na terenie tut. Starostwa ankiety zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić wdroŜony  

w urzędzie system obsługi klientów.  

 

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. 

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego,  przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki. Poinformował, iŜ 

projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 

27.04.2009 r. i został pozytywnie oraz jednogłośnie zaopiniowany przez członków Komisji. 

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Na salę obrad przybył radny J. Strachota.  

    

Ad7. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2008 r. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Norbert Mika poprosił Starostę  

Adama Hajduka o wypowiedź w sprawie wykonania budŜetu powiatu za 2008 r.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iŜ w kwietniu i w grudniu są sesje waŜne  

nie tylko dla Zarządu Powiatu Raciborskiego, radnych, ale równieŜ dla pracowników 

samorządu, gdyŜ wtedy dokonuje się oceny zadań, które zrealizowano w roku ubiegłym. 

Wykonanie budŜetu szczegółowo omawiane było na komisjach resortowych Rady Powiatu. 

W X rocznicę powołania powiatu, budŜet Powiatu Raciborskiego był największy w jego 

historii. Porównując budŜet do budŜetu roku 2007, to wzrost był o 150 %. Wykonanie 

dochodów w roku 2007 kształtowało się na poziomie 67 mln zł, zaś w roku 2008 na ponad 

100 mln zł. Podobna kwestia wygląda z wydatkami. Zakładano na rok 2008, Ŝe dochody 

wyniosą 75 mln zł. Faktyczne wykonanie było 116 mln zł, czyli ponad 41 mln zł dochody 

były większe jak planowano. Po zmianach budŜet był większy tj. 137 mln zł, lecz tylko  

w dwóch miejscach niewykonanie dochodów spowodowało, iŜ procent wykonania nie jest 
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satysfakcjonujący, gdyŜ jest to zaledwie 84 %. Kwestia dotyczy środków na budowę Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu. Przypomniał, iŜ umowę na kwotę 32 mln zł podpisano pod koniec 

lipca. Wszystkie pieniądze mogły zostać tylko przeznaczone na roboty budowlane, toteŜ 

wiadomo było, iŜ środki nie zostaną wydane w jednym roku, dlatego teŜ podobnie  

jak wzorem lat ubiegłych, będzie to wykonane w roku następnym, tj. w roku 2009.  

Kwota 17.229.473,43 zł, która przeszła na rok 2009 jest juŜ przyznana przez Wojewodę  

na podstawie umowy z dnia 27.04.br., którą moŜna juŜ wydatkować.  

Kolejną rzeczą jest kwota 6 mln zł na remont drogi wojewódzkiej nr 919  

Racibórz – Rudy – Gliwice. Pomimo wykonanych robót, pieniądze nie zostały wypłacone  

ze względu na nieprawidłowe wykonanie prac. Kwota 23 mln zł zadłuŜyła statystykę  

w budŜecie, lecz nie jest to wina pracowników tut. Starostwa.  

Największy udział w dochodach powiatu był w subwencji oświatowej –  

ponad 32 mln zł.  Na drugim miejscu, jeśli chodzi o dochody to był udział powiatu w podatku  

od osób fizycznych – 13 mln 579 tys zł. i był to największy udział do tej pory.  

Trzecią pozycją, jeśli chodzi o wielkość dochodów moŜna wymienić pieniądze, które powiat 

otrzymuje na porozumienia zarówno z budŜetem państwa jak i umowy, jakie powiat  

zawiera z samorządami, głównie z Urzędem Marszałkowskim na drogi. W ubiegłym roku 

umowa na remont dróg wojewódzkich przekroczyła kwotę 12 mln zł. Największy udział  

w dochodach własnych: to są wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, planowane  

na kwotę 1 mln 835 tys zł, które wykonane zostały w kwocie ponad 2 mln zł. Po stronie 

wydatków kwota jest nie mniejsza, gdyŜ powiat musi zakupywać wszystkie tablice, blankiety.  

W kaŜdej z tych pozycji oprócz dwóch, zostały przekroczone dochody.  

Następnie Starosta odniósł się do wydatków. Plan na rok 2008 zakładał wydatki  

w kwocie 78 mln 700 tys zł, natomiast wykonanie było 118 mln 800 tys zł, czyli  

ponad 40 mln większe. Największe wydatki wystąpiły w następujących pozycjach: ochrona 

zdrowia i polityka społeczna – są to sprawy związane z budową Szpitala - 35 mln zł. Niewiele 

więcej stanowi oświata – 36 mln 135 tys zł. Środki te są przeznaczane na bieŜące 

funkcjonowanie szkół, planowane remonty, modernizacje i inwestycje. Porównując 

subwencję z wydatkami, powiat dopłaca co roku do oświaty, głównie na sprawy związane  

z remontami i inwestycjami. Stwierdził, iŜ taka jest potrzeba, z uwagi na stan techniczny 

obiektów, jakie przejęto kilka lat temu od Kuratora Oświaty. Gminy w/w zadania wykonały 

wcześniej, stąd teŜ stan bazy placówek gminnych był lepszy. 

Kolejną duŜą pozycję w wydatkach stanowią sprawy związane z utrzymaniem dróg 

powiatowych. W ubiegłym roku była to kwota ponad 6 mln 700 tys zł. W części opisowej  
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do budŜetu została przedstawiona informacja nt. wykonanych dróg w roku 2008.  

Głównie zostało to wykonane ze środków własnych, gdyŜ udział środków zewnętrznych  

był niewielki. Gdyby tylko w tych dwóch pozycjach doszło do zrealizowania, to budŜet  

po stronie dochodów byłby zrealizowany w 101,50 %, natomiast wydatki sięgałyby blisko 

100 %.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosił radnych o uwzględnienie 

przedstawionych informacji oraz zwrócił się z prośbą o pozytywne odniesienie się  

do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego, gdyŜ 

będzie to pewna forma uznania dla pracowników Starostwa, którzy realizowali budŜet w roku 

2008. 

Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów  

G. Utrackiego o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Grzegorz Utracki stwierdził, iŜ radni 

otrzymali sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za rok 2008 r. bardzo szczegółowe  

z wykresami. Na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów w dniu 27.04.br. omówiono 

szczegółowo sprawozdanie i zwrócono uwagę na kilka rzeczy. Ucieszył się, iŜ otrzymano 

zapewnienie dalszego finansowania budowy Szpitala i kwoty 17 mln zł. Komisja BudŜetu  

i Finansów oceniła budŜet bardzo pozytywnie. Z pewnością cieszy radnych dość wysoki 

procent udziałów w wydatkach wydatków majątkowych. Wiele wydatków inwestycyjnych, 

majątkowych wykonywanych jest w ramach zaciągniętych kredytów. Drogi wymagają 

pilnych napraw i remontów, a wiele dróg oczekuje jeszcze w kolejce. Systematycznie 

realizowane są plany w wydatkach majątkowych, remontowych placówek oświatowych, 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Jedno z najbliŜszych posiedzeń 

Komisji BudŜetu i Finansów będzie poświęcone zwiedzeniu kilku placówek oświatowych,  

w których wykonano remont.  

Część wydatków nastąpiła w wyniku porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Gminy partycypują w niektórych wydatkach. Ponadto realizowana  

jest budowa Szpitala i oby jak najszybciej została ona zakończona, natomiast wielkim 

problemem jest doposaŜenie Szpitala w sprzęt, który pozwoliłby na dobre leczenie.  

Z pewnością Dyrektor Szpitala poza budŜetem, stale monitoruje, aby leczenie w Szpitalu  

nie tylko bazowo było dobre, ale równieŜ pod względem medycznym. 

DuŜą część budŜetu stanowi oświata. W momencie, gdy pojawiły się dochody  

i wydatki majątkowe poza oświatą, procent zmalał nieznacznie w stosunku do wykonania  

w poprzednich latach. Realizacja wydatków i dochodów  tutaj jest dobra. Placówki oświatowe 
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działają w ramach swoich środków budŜetowych. Są róŜne programy, które pozwalają 

rozwijać się zwłaszcza uczniów, rozwijać bazę dydaktyczną szkół. Z pewnością wielu 

dyrektorów szkół jest zaangaŜowanych w programy, ale niewielu z nich je realizuje.  

Na podkreślenie zasługuje Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, który zrealizował sześć 

programów dla uczniów, finansowanych z funduszy europejskich. Zachęcił innych 

kierowników, szefów nie tylko jednostek oświatowych do korzystania z programów, bo  

jest to nie tylko rozszerzanie oferty edukacyjnej, ale przede wszystkim jest to dla dobra 

uczniów, którzy mogą się rozwijać i dokształcać się poza granicami kraju. Stwierdził, iŜ 

wszystkie działy w budŜecie są waŜne. Komisja BudŜetu i Finansów oceniła pozytywnie  

i dobrze realizację budŜetu powiatu za rok 2008. W imieniu własnym, członków Komisji 

BudŜetu i Finansów podziękował Zarządowi Powiatu Raciborskiego na czele z Panią 

Skarbnik Powiatu, która czuwa nad prawidłową realizacją budŜetu. ZłoŜył równieŜ 

podziękowania Staroście, członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego za wytyczanie celów, 

realizowanie ich i pilnowanie, aby wnioski, uwagi radnych zostały zrealizowane.  

Są uzasadnione przyczyny niewykonania budŜetu. Stwierdził, iŜ naleŜałoby się nawet cieszyć, 

iŜ jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, poniewaŜ niezapłacenie na remont drogi, 

o której wspomniał Starosta, świadczy dobrze o prawidłowym nadzorze prowadzonym  

nad w/w drogą. Podziękował takŜe w imieniu Komisji BudŜetu i Finansów pracownikom 

Starostwa, referatom i jednostkom. Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za rok 2008 

zostało pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowane przez członków Komisji.   

Przewodniczący rady poinformował, iŜ na salę obrad wszedł radny  

Leonard Malcharczyk. Poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

W. Gumieniaka.     

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Gumieniak przedstawił w imieniu 

Komisji Rewizyjnej Uchwałę Nr 3/09 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. W/w uchwała stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady odczytał radnym: 

1. Uchwałę Nr 4100/III/28/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. III Składu Orzekającego 

Regionalnej Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłoŜonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 rok 

(załącznik nr 9), 
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2. Uchwałę Nr 4100/II/47/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 10).    

Po odczytaniu powyŜszych uchwał 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 przyjęcie rocznego 

sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2008 rok. 

 

 Przewodniczący rady zapytał radnych, czy pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie 

porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

 Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, pracowników Starostwa 

Powiatowego, podległych jednostek, podziękował za udzielenie absolutorium oraz właściwą 

pomoc podczas całego roku, gdyŜ budŜet zmieniany był kilkakrotnie, a Zarząd Powiatu 

Raciborskiego spotykał się ze Ŝyczliwością, zrozumieniem radnych.  

 Następnie Starosta odniósł się do pytań, które pojawiły się na Komisji BudŜetu  

i Finansów:       

1. Na co zostały przekazane pieniądze z budŜetu miasta, gdy chodzi o realizację zadania  

pn. „Szpital Miejski w Raciborzu”?  

Starosta przekazał, Ŝe zakupiono aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt., inkubatory  

dla noworodków – 2 szt i aparat do diagnostyki echokardiograficznej UKG – 1 szt. 

2. W dniu 28.04.2009 r. rozpoczęto remont drogi nr 919 na odcinku Janowice – Rudy 

(remont pobocza), a jest deklaracja firmy, iŜ w dniu 29.04.2009 r. będzie frezowała 

nawierzchnię pierwszego odcinka, między Babicami a Szymocicami.  
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Przewodniczący rady w imieniu radnych oraz swoim pogratulował Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego sprawnego wykonania budŜetu powiatu za rok 2008. Przypomniał, iŜ podczas 

uchwalania budŜetu osobiście oświadczył, iŜ będzie straŜnikiem budŜetu i w jego wypowiedzi 

pojawiła się wątpliwość, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego jest w stanie wykonać tak 

ambitny budŜet, lecz jak okazało się, jego obawy okazały się niepotrzebne.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.   

 

 Przewodniczący rady stwierdził, iŜ projekt uchwały radni otrzymali drogą 

elektroniczną. Następnie zapytał, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego, przewodniczący komisji 

w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku 

obrad?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały? 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta przypomniał, iŜ w ubiegłym roku odbyła się uroczysta sesji z okazji X – lecia 

powołania powiatów. W 2009 r. jest X – lecie funkcjonowania starostw. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego uznał, aby wyróŜnić oznaką „WyróŜniony Herbem Powiatu Raciborskiego”  

te osoby, które od 01.01.1999 r. pracują na rzecz społeczności lokalnej, są zatrudnieni  

w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu w Raciborzu albo w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Ponadto poinformował, iŜ w drugim  projekcie uchwały dopisano 

nazwisko Pani J. Urban, która zatrudniona jest od 1998 r.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

 

 Przewodniczący rady powiedział, Ŝe w w/w projekcie uchwały dopisano nazwisko 

Pani J. Urban, o którym wcześniej wspomniał Starosta. Zapytał, czy przewodniczący komisji 

w imieniu swoich komisji pragną zabrać głos? 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki zapytał, w jaki sposób 

zmieniono treść projektu uchwały? 

 Przewodniczący rady odpowiedział, Ŝe projekt uchwały zmieniono poprzez dopisanie 

jednej osoby. 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przypomniał wniosek Komisji BudŜetu  

i Finansów, aby nazwiska osób wymienionych w § 1 w/w projektu uchwały były w formie 

nieodmienionej.  

 Starosta poinformował, iŜ zmienione brzmienie § 1 w następujący sposób: „W uznaniu 

zasług odznakę „WyróŜniony Herbem Powiatu Raciborskiego” otrzymują niŜej wymienione 

osoby …”.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zatwierdzenia programu funkcjonalno – uŜytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu  

wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.   

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta przypomniał, iŜ Szpital w Raciborzu był dawniej inwestycją centralną, 

budowaną przez państwo czy podległe jednostki. W momencie przekazania w roku 1999 

Szpitala powiatom, nadal jest on finansowany z budŜetu państwa. Wszystkie rzeczy związane 



 12 

z inwestycjami: np. ilość łóŜek, koszty, termin zakończenia, musi być uzgodniony  

z Wojewodą. Co jakiś czas, po przyjęciu przez radę zmian dotyczących zatwierdzenia 

programu funkcjonalno – uŜytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego występuje do Wojewody o zatwierdzenie nowego programu  

funkcjonalno – uŜytkowego. Pozwala to na wnioskowanie o środki finansowe z budŜetu 

państwa. Koszty robót budowlanych wzrastają, stąd teŜ trzeba dokonywać przeliczeń. 

Ponadto następowały zmiany ilości łóŜek, terminu zakończenia. Ostatni przyjęty  

i zatwierdzony przez Wojewodę program przewidywał kwotę w poziomie cen  

239 mln zł (2007 r.). W związku ze zaktualizowaniem pozostałego do wykonania zakresu  

oraz cen na poziomie z grudnia 2008 r., zmianie uległ całkowity koszt inwestycji na kwotę 

261 mln zł pomimo tego, iŜ zrezygnowano z części robót. DuŜa jest zmiana, jeśli chodzi  

o ilość łóŜek szpitalnych i zmienia się je z obecnie przyjętych 443 na planowane 447.  

Zmiana ilości łóŜek wynika:  

1. z rezygnacji z trzech łóŜek chirurgii krótkoterminowej, 

2. na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z konieczności wyposaŜenia  

(ze względu na wymogi sanitarne) pomieszczenia separatki w 1 łóŜko intensywnej terapii.  

3. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) ze zwiększenia ilości łóŜek z 5 na 11,  

w związku z konicznością wykonania tego Oddziału zgodnie z Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 15.03.2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Oddział ten  

nie zafunkcjonował w Szpitalu. Planowana jest rozbudowa w/w oddziału, stąd teŜ zostały 

wliczone zwiększone koszty. W przypadku zatwierdzenia w/w zmian są szanse  

na otrzymanie środków finansowych na rozbudowę. SOR mają funkcjonować i mają być 

finansowane z innych źródeł, więc starostwo jest na to przygotowane, a jeŜeli nie to  

nie będzie w Szpitalu SOR i pomieszczenia zostaną zagospodarowane na inne cele.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.   
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Lachety  

na bezczynność Starosty Raciborskiego. 

 

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

obrad? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.   

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.    

 

 Przewodniczący rady powiedział, Ŝe treść skargi radni otrzymali. Zapytał, czy radni 

pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad? 

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   

 

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady otworzył listę mówców. 

 Zgłosili się następujący radni: W. Gumieniak, J. Kusy, M. Klimanek i N. Mika.  

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

Radny W. Gumieniak podniósł kwestię drogi 425 od Paproci do granicy  

z województwem opolskim  - Solarni. Droga ta jest w Zarządzie Powiatu Rybnickiego 

Ziemskiego i jest w katastroficznym stanie. Gmina Kuźnia Raciborska podjęła wszelkie 

działania w celu wyremontowania drogi. Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska znajdują się 

cztery kopalnie Ŝwiru. Materiały te idą na budowę autostrad. W związku z powyŜszym radny 

zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  

z zapytaniem: Kiedy zostanie rozpoczęty remont drogi 425 na odcinku Ruda Kozielska – 

Solarnia, a w szczególności części drogi na terenie Miasta Kuźnia Raciborska? 
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Radny przypomniał, iŜ w 2006 r. został pięknie wyremontowany odcinek drogi  

na terenie Rudy Kozielskiej. Do dnia dzisiejszego odcinek 250 m drogi 425 na terenie Rudy 

Kozielskiej nie został wyremontowany. W dniu 18.02.2008 r. Kuźnia Raciborska otrzymała 

odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego i remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 425  

na odcinku o długości około 250 m w Rudzie Kozielskiej ujęty został w planie realizacji  

na 2008 r., lecz do dnia dzisiejszego w powyŜszym zakresie Ŝadnego remontu nie wykonano.  

W związku z powyŜszym zapytał, kiedy zostanie rozpoczęty i zakończony odcinek 250 mb 

drogi 425 na terenie Rudy Kozielskiej?  

Radny Jan Kusy zapytał o właściciela kiosku piekarniczego przy ul. Gliwickiej  

w Markowicach oraz poprosił o zwrócenie się z pismem do Urzędu Miasta Racibórz  

w kwestii usytuowania w/w kiosku bądź zwrócenie się z w/w problemem do władz policji. 

Kiosk ogranicza widoczność.  

Radny Marceli Klimanek nawiązał do wypowiedzi przedmówcy. Stwierdził, iŜ w dniu 

wczorajszym utknęły w kierunku Markowic dwa tiry, stąd teŜ poprosił, aby policja czy teŜ 

straŜ miejska zainteresowała się w/w problemem.  

Następnie radny poinformował o przesłaniu radnym na skrzynki e – mail zdjęcia  

z ul. Hulczyńskiej w Studziennej. Po zimie pojawiły się na drodze dziury. Osobiście  

w tej kwestii występował do odpowiednich instytucji, jednak nie przyniosło to rezultatu.  

Po remoncie przez trzy dni wybierano dziury. Po zalaniu chodnik uformowano w taki sposób, 

Ŝe był on nie do przejścia przez dzieci i osoby starsze. Przez sześć dni droga była 

niezabezpieczona i nieoświetlona. W związku z powyŜszym radny zapytał, kto 

odpowiedzialny jest za w/w drogę?   

Kolejna podniesiona przez radnego kwestia dotyczyła ul. Głubczyckiej w Raciborzu. 

Zdaniem radnego, zakorkowana Głubczycka moŜe kiedyś doprowadzić do tragedii, gdy krew 

z krwiodawstwa nie dojedzie na czas do szpitala przy ul. Gamowskiej. Kierowcy stojąc  

w korkach, są poddenerwowani i nie zawsze ustępują samochodom wiozącym krew, nawet 

gdy jadą na sygnale. Wobec powyŜszego zaproponował poszerzenie drogi wylotowej, 

przesunięcie stającej tam figury, o parę metrów, Ŝeby karetka mogła się przedostać. 

Radny zwrócił równieŜ uwagę na problem rozbudowy Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jego zdaniem, decyzja o rozbudowie placówki w centrum 

miasta była zła, gdyŜ taki ośrodek mógłby się znaleźć przy szpitalu.  

Przewodniczący Rady zapytał o teren wokół Zamku Piastowskiego, do kogo naleŜy 

grunt wokół Zamku i czy w przyszłości są pomysły na zagospodarowanie terenu wokół 

Zamku?   
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Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta powiedział, Ŝe wszystkie zgłoszone interpelacje dotyczą spraw i zadań  

poza powiatem. Obiecał przygotowanie pisma do Marszałka, Zarządu Dróg Wojewódzkich 

odnośnie drogi 425. Konieczne będzie dotarcie do właściciela gruntu, gdzie znajduje się kiosk 

piekarniczy. RównieŜ zwróci się z prośbą do KPP, aby wpłynął na w/w kwestię, o której 

wcześniej wspomniał radny J. Kusy.  

 Ponadto zostanie wystosowane pismo do GDDKiA odnośnie remontu drogi  

przy ul. Hulczyńskiej w Studziennej.  

W kwestii ronda Starosta stwierdził, iŜ jest projektant, który wykonał projekt  

i bez jego zgody nie moŜna niczego zrobić. Powiedział, Ŝe naleŜało zgłosić uwagi na etapie 

projektu. Zaznaczył jednak, Ŝe droga nie podlega powiatowi i z problemem zwróci się  

do zarządcy drogi. Przyznał radnemu M. Klimankowi, Ŝe osobiście nieraz jechał 

zakorkowaną  

ul. Głubczycką.    

Następnie Starosta odniósł się do interpelacji przewodniczącego rady odnośnie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. Park zamkowy jest własnością Gminy Racibórz. Prezydent 

Miasta Racibórz obiecał wykonanie prac wokół zamku oraz w samym parku.  

Starosta obiecał przewodniczącemu rady wystosowanie pisma (po wakacjach) do Prezydenta 

Miasta Racibórz, aby zaplanowano w przyszłym roku remont drogi zamkowej, odnowienie 

muru od strony parku i chodnika przy Zespole Szkół Mechanicznych.  

               

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący komisji poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

M. Kurpisa o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał zapytania radnego 

W. Gumieniaka: „Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z następującymi 

zapytaniami:  

1. Kiedy zostanie rozpoczęty remont drogi 425 na odcinku Ruda Kozielska – Solarnia,  

a w szczególności części drogi na terenie Miasta Kuźnia Raciborska? 

2. Kiedy zostanie rozpoczęty i zakończony odcinek 250 mb drogi 425 na terenie Rudy 

Kozielskiej?” 
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Starosta obiecał wystąpić w powyŜszej sprawie z pismem, jednak zasugerował 

nietraktować w/w kwestii jako wniosku.  

Przewodniczący rady zapytał radnego W. Gumieniaka, czy przyjmuje zapewnienie 

Starosty, iŜ wystąpi z pismem. 

Radny W. Gumieniak przychylił się do prośby Starosty.    

 

Ad18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Starosta poinformował, iŜ w dniach 15 – 17.05.2009 r. na terenie powiatu będzie 

przebywała delegacja z partnerskiego miasta Rendsburg. W 2009 r. obchodzone jest 5 – lecie 

współpracy. W sobotę 16.05.br. o godz. 10:00 odbędzie się uroczyste spotkanie 

podsumowujące 5 – lecie współpracy w zabudowaniach pałacowo – klasztornych w Rudach. 

Radni otrzymają pelne informacje w wersji elektronicznej.  W dniu 17.05.br. planowany  

jest pobyt na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, poniewaŜ organizowana jest tam pierwsza 

skuteriada.  

 W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Kamieniu Pomorskim, radny  

J. Matyja poprosił o przedstawienie informacji odnośnie zabezpieczenia obiektów po byłych 

hotelach robotniczych, znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego, które  

są uŜytkowane przez mieszkańców lub w inny sposób. Stwierdził, Ŝe obiektem wartym 

kontroli jest równieŜ DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. Zwrócił się z prośbą o aktualny 

przegląd budynków i podanie informacji, czy takie obiekty znajdują się na terenie powiatu.  

Poprosił o przedłoŜenie w/w informacji na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

 Starosta odpowiedział, iŜ wszystkie nadzory budowlane w Polsce otrzymały polecenie 

dokonania przeglądów. Zaproponował, aby PINB wystąpił na sesji i przedłoŜył takie 

informacje. Poprosił obecnego na sesji protokolanta o zaproszenie PINB na najbliŜszą sesję  

i przedstawienie radnym informacji. 

 Przewodniczący rady obiecał wprowadzenie do porządku obrad najbliŜszej sesji 

wystąpienie PINB.  

 Radny J. Matyja podniósł problem pumy i na jednej z komisji zasugerował nawet 

zakupienie broni do usypiania zwierząt agresywnych oraz zawarcie porozumienia pomiędzy 

powiatami. Na dzień dzisiejszy najbliŜsza broń znajduje się w Ogrodzie Zoologicznym  

w Chorzowie.  
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 Starosta odpowiedział, Ŝe powiat nie moŜe finansować zakupu broni. W związku  

z zakupem naboi do odstrzału lisów, RIO zakwestionowało w/w rzecz. Po drugie nie moŜna 

strzelać do zwierzyny.  

 Radny J. Matyja zapytał, czy Nadleśnictwo nie moŜe zakupić broni? 

 Starosta odpowiedział, Ŝe równieŜ nie mogą zakupić broni, jak równieŜ nie mogą  

do niej strzelać. Przekazał, Ŝe na terenie powiatu nie widziano pumy.  

 Radny M. Kurpis zaprosił w imieniu organizatorów na bieg, który odbędzie się w dniu 

03.05.br. o godz. 16:30 (ul. Opawska i ul. Warszawska) oraz 09.05.br. o godz. 9:30 w Parku 

Zamkowym na wysokości wejścia na obiekty OSIR. W dniu 30.05.br. odbędzie się bieg 

profilaktyczny.  

 Przewodniczący rady odczytał: 

1. Pismo MłodzieŜowej Rady Miasta Racibórz w sprawie objęcia honorowego patronatu  

nad Powiatowym Konkursem Wiedzy o Społeczeństwie Demokracja – Samorząd – 

Prawo. W/w pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Po odczytaniu 

pisma przewodniczący rady zapytał, czy radni akceptują objęcie patronatu. 

 Radni przez aklamację przyjęli propozycję objęcia patronatu nad w/w Konkursem.  

2. Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego w dniu 24 maja 

2009 r. na Jasną Górę (załącznik nr 20). 

Następnie przewodniczący rady poinformował o otrzymaniu:  

1. Odpowiedzi na skargę z dnia 03.03.2009 r. złoŜoną przez Pana Jerzego Kobieli  

na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów, którą uznaję się za bezzasadną 

(załącznik nr 21). 

2. Informacja nt. podejmowanych działań poselskich przez Panią Poseł Izabelę Kloc 

(załącznik nr 22). 

3. Podziękowanie od Posłanki Izabeli Kloc, w związku z otrzymaniem zaproszeniem  

do wzięcia udziału w obradach XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 

kwietnia 2009 r. (załącznik nr 23).      

 

Przewodniczący rady poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się dnia 26.05.2009 r. o godz.15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski”.  
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Ad19. Zakończenie sesji. 

 

 Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 16:38.  

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

2. Lista zaproszonych gości. 

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

28 kwietnia 2009 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 14/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

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

od 01.04.2009 do 16.04.2009. 

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

(17.04.2009 – 28.04.2009) – uzupełnienie do informacji za okres (01.04.2009 - 

16.04.2009). 

7. Uchwała Nr XXXI/315/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

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

8. Uchwała Nr 3/09 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Nr 4100/III/28/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. III Składu Orzekającego 

Regionalnej Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłoŜonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2008 rok. 

10. Uchwała Nr 4100/II/47/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. II Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.  

11. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2008 r.  

12. Uchwała Nr XXXI/316/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2008 rok. 

13. Uchwała Nr XXXI/317/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej.   

14. Uchwała Nr XXXI/318/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

15. Uchwała Nr XXXI/319/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 
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16. Uchwała Nr XXXI/320/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia 

programu funkcjonalno – uŜytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz  

ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.   

17. Uchwała Nr XXXI/321/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Lachety na bezczynność Starosty 

Raciborskiego. 

18. Uchwała Nr XXXI/322/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu.    

19. Pismo MłodzieŜowej Rady Miasta Racibórz w sprawie objęcia honorowego patronatu  

nad Powiatowym Konkursem Wiedzy o Społeczeństwie Demokracja – Samorząd – 

Prawo. 

20. Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego w dniu 24 maja 

2009 r. na Jasną Górę. 

21. Odpowiedź na skargę z dnia 03.03.2009 r. złoŜoną przez Pana Jerzego Kobieli  

na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

22. Informacja nt. podejmowanych działań poselskich przez Panią Poseł Izabelę Kloc. 

23. Podziękowanie od Posłanki Izabeli Kloc, w związku z otrzymaniem zaproszeniem  

do wzięcia udziału w obradach XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

28 kwietnia 2009 r.  

 


