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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.7.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  X / 2019 

z  X sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 sierpnia 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

              Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

 

Z uwagi na fakt, że trakcie obrad sesji wystąpił problem techniczny dotyczący 

obsługi imiennych głosowań niniejszy protokół sporządzono w oparciu o wyniki 

głosowania przeprowadzonego za pomocą urządzeń elektronicznych 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań oraz 

głosowania imiennego radnego Artura Wierzbickiego, który zgłosił na 

przedmiotowej sesji problem techniczny z urządzeniem do głosowania. Powyższe 

zostało również utrwalone w nagraniu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 sierpnia 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Transport publiczny na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań powiatu. 
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7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 r. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, 

położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Edukacji,  Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do 

organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zakończenie sesji.  
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:02 

otworzył obrady X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich radnych, 

przedstawicieli mediów, mieszkańców Powiatu Raciborskiego oraz radną – elekt 

Elżbietę Biskup. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że obrady przedmiotowej sesji zaszczyciły 

swoją obecnością: 

1) Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, 

2) Pani Poseł na Sejm RP Katarzyna Dudkiewicz. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Komisarz Wyborczy w Bielsku - Białej 

III postanowieniem nr 358/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. stwierdził wygaśnięcie 

mandatu radnej Katarzyny Dutkiewicz w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu 

radnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

Następnie Komisarz Wyborczy w Bielsku – Białej III postanowieniem  

nr 399/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. postanowił o wstąpieniu na wakujący mandat Pani 

Elżbiety Biskup, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów i nie 

utraciła prawa wybieralności (zał. nr 2). 

Stosownie do postanowień art. 20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. 

Ślubowanie może być złożone również dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.   

Radna – elekt Elżbieta Biskup stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym złożył uroczyste ślubowanie  

o następującej treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 

wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra 

obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi 

dopomóż Bóg.”. 

Przewodniczący Rady życzył radnej Elżbiecie Biskup wspaniałej pracy na rzecz 

mieszkańców i Powiatu Raciborskiego. 
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Starosta, w imieniu własnym i Zarządu, pogratulował radnej Elżbiecie Biskup  

i życzył jej owocnej współpracy. 

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na sali jest 

21 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować  prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  

o terminie  i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia  

2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 3). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał,  

że pismem nr OR.IV.0022.3.7.2019 z dn. 27.08.2019 r. Zarząd Powiatu wnosi  

o wprowadzenie: 

1)  nowego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, 

położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie) -  propozycja Zarządu została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

2) nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 - propozycja Zarządu została przyjęta jednogłośnie – 

21 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm - propozycja Zarządu 

została przyjęta jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się. 

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
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organem prowadzącym jest Powiat Raciborski - propozycja Zarządu została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się; 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.IV.0022.3.7.2019 z dn. 09.08.2019 r. 

Przewodniczący Rady dodał ponadto, że radna Elżbieta Biskup złożyła akces do 

pracy w Komisjach: 

- Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, 

- Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zachodzi zatem konieczność zmiany składów osobowych przedmiotowych Komisji. 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji wniosła o wprowadzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania 

Komisji Edukacji,  Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia 

jej składu osobowego  i przedmiotu działania - propozycja Komisji została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa wniosła  

o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania -  

propozycja Komisji została przyjęta jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła o wprowadzenie projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do 

jej rozpatrzenia - propozycja Komisji została przyjęta jednogłośnie – 21 głosów za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    21 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Zmiany zostały przyjęte. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokół z IX sesji z dnia  27 czerwca  2019 r. został wyłożony do wglądu. Do 

dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

 

Głosowanie: 

Za:    20 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    1 

Protokół został przyjęty. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Pawła Płonkę, Artura Wierzbickiego oraz Adriana Plurę.  

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Głosowanie: 

Za:    20 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    1 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Artur Wierzbicki. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 
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Ad 5.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym 

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28 czerwca 2019 r. do 14 sierpnia  2019 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 14 sierpnia 2019 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15 sierpnia 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji  

(zał. nr 5). 

 Radni uczcili minutą ciszy pamięć poległych strażaków, młodszego kapitana 

Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego, którzy zginęli podczas akcji 

gaszenia pożaru lasu koło Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 r. 

Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych  

i remontowych Powiatu Raciborskiego, tj: 

I. Zadania na drogach powiatowych: 

1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki 

w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania  

z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy 

w kierunku ul. Kolejowej”. 

Wartość umowna wraz z aneksami: 6 534 707,68 zł, 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze”. 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 4 178 677,00 zł, 

3.  „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze - Budziska”. 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 3 902 907,00 zł, 

 Starosta w tym miejscu podkreślił, że wszystkie inwestycje drogowe uzgadniane 

są z włodarzami Gmin Powiatu Raciborskiego. Gminy partycypują w 50% kosztów 

inwestycji. 

4. „Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową 

drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach".   

Na w/w zadanie złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych Województwa Śląskiego. Zadanie ujęto na liście zadań do uzyskania 

dofinansowania 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 2 019 962,00 zł, 
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5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną  

w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej”.  

Opracowano projekt koncepcyjny dla przedmiotowego zadania.  

W dalszej kolejności planowane jest uzyskanie zgód właścicieli prywatnych na wejście 

z zakresem przebudowy (2019r.), następnie w wypadku zabezpieczenia środków  

w budżecie na 2020 rok - opracowanie dokumentacji projektowej.  

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony 

DW 919”.  

Wartość umowna: 36 285,00 zł, 

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.  

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego 

Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”.  

Wartość umowna: 36 285,00 zł, 

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.   

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S Krzanowice – Samborowice”.  

Trwa postępowanie przetargowego na opracowanie dokumentacji dla zadania  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 

 w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach”.  

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice - Owsiszcze”.  

Trwa procedura uporządkowania stanu formalnego drogi zgodnie ze stanem 

faktycznym. Województwo Śląskie zasygnalizowało możliwość udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację tego zadania. 

W roku 2020 planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na 

przebudowę tego odcinka.  

10. „Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi 

powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych gminie 

Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice”. 

Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania środkami budżetu województwa 

śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 574 383,05 zł, 

11. „Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki 

bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, 



 9 

obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb 

geodezyjny Krzanowice”.     

Zadanie zostało przyjęte do dofinansowania środkami budżetu województwa śląskiego 

na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 412 914,81 zł, 

12. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach 

połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”. 

Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Osi 

Priorytetowej VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Typ 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Projekt przeszedł pozytywną 

oceną formalną, skierowany został do oceny merytorycznej. 

Wartość zadania: ok. 6.000 000 zł, 

13. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od km 

2+386 do skrzyżowania z DP 3525S i przebudowa na odcinku od km 1+589 do km 

1+966”. 

Na w/w zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na 2020 r.  

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 7 885 904 zł,  

W przypadku pozyskania dofinansowania oraz jego realizacji, Przedsiębiorstwo „EKO-

OKNA” S.A. z Kornicy zadeklarowało dotację na realizację przedmiotowego zadania  

w wysokości 100% kosztów wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji 

zadania tj. 4 029 152 zł, 

14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą 

Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy 

skrzyżowaniami  z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S  

w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 

od strony DW 919" 

Na w/w zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego na 2020r.  

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 8 156 359 zł,  

II. Zadania realizowane przy współfinansowaniu przez Gminy powierzone do 

realizacji Gminie Rudnik: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”. 
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Powiat Raciborski powierzył realizację tego zadania Gminie Rudnik. Na realizację 

zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 098 384 zł.  

 Starosta w tym miejscu korzystając z obecności na sesji Wójta Gminy Rudnika 

złożył na ręce Pana Piotra Rybki podziękowania dla strażaków, którzy bardzo sprawnie 

przeprowadzili akcję uporządkowania nieczystości na remontowanej drodze. Starosta 

przypomniał, że przez Jastrzębie przeszła nawałnica. 

III. Zadania realizowane przy współfinansowaniu przez Gminy powierzone do 

realizacji PZD: 

1. „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie” – IV etap.  

Wartość umowna: 150.895,97 zł, 

2. „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu". 

Wartość umowna: 79.962,08 zł, 

3. „Przebudowa chodnika przy DP 3544S ul. Pamiątki w Pogrzebieniu”. 

Trwa postępowanie przetargowe na ww. zadanie.  

Szacunkowa wartość zamówienia: 170 000 zł, 

IV. Stan realizacji remontów i inwestycji w szkołach: 

1. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV 

w II LO w Raciborzu” – etap IV. 

Wartość umowna: 245 714,75 zł, 

2. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV 

w II LO w Raciborzu” – zakup, dostawa i montaż regałów bibliotecznych. 

Koszt zadania: 26 390,88 zł, 

3. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 

w  Raciborzu – etap III”. 

Wartość umowna:  174 870,62 zł, 

4. „Wykonanie piłkochwytu wzdłuż jednego z boków boiska  w Zespole Szkół 

Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu - od strony Diecezjalnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu”. 

Wartość umowna: 24 999,75 zł, 

5. „Zmiana elewacji korytarza pawilonu A i łącznika pomiędzy pawilonami A i B  oraz 

zabezpieczenie pęknięć w ścianach w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy 

Królewskiej 19 w Raciborzu”. 

Wartość umowna: 28 865.68 zł, 

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  
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6.1 „Roboty remontowe z montażem dodatkowych kabin sanitarnych w toaletach 

damskich na parterze i II  piętrze budynku ZSO Nr 1 w Raciborzu. 

Wartość umowna: 33 713,03 zł, 

6.2. Adaptacja pomieszczenia w ZSO nr 1 w Raciborzu na pełnienie funkcji biblioteki  

i czytelni. 

Wartość umowna: 53 000,00 zł, 

6.3. Adaptacja pomieszczeń biblioteki i czytelni na pomieszczenia lekcyjne w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.  

Koszt zadania wyniósł: 44 998,58 zł, 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

7.1. Dostosowanie dawnej pracowni krawieckiej na pracownię informatyczną. 

Wartość umowna: 14 514,30 zł, 

7.2. Przebudowa pracowni elektrycznej i elektronicznej. 

Wartość umowna: 23 728,58 zł, 

7.3. Adaptacja pomieszczenia dawnej salki terapii zajęciowej na pracownię pomiarów 

warsztatowych. 

Koszt zadania wyniósł: 7 526,28 zł, 

7.4. Roboty w pomieszczeniu ślusarni. 

Koszt zadania wyniósł: 12 665,40 zł, 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu. 

Remont części parteru budynku CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 8 – przebudowa 

sal dydaktycznych” 

Wartość umowna: 132 650,05 zł, 

9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

9.1. Zaadaptowanie pomieszczenia nr 35 (zaplecze pracowni chemicznej) na pracownię 

komputerową. 

Zakres to głównie wykonanie nowej sieci niskoprądowej, zasilania instalacji 

elektrycznych   i roboty malarskie. 

Koszt zadania: 13 333,67  zł, 

Zadanie wykonane, termin obioru końcowego: 21.08.2019 r. 

9.2. Modernizacja sali nr 16 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Koszt zadania wyniósł: 23 445,47 zł.  

9.3. Wykonanie robót budowlanych w wiatrołapie i części korytarza skrzydła bocznego 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 
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Koszt zadania wyniósł: 21 419,82 zł, 

9.4. Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych wiatrołapu przy 

wejściu głównym   w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Koszt zadania wyniósł: 8 364,00 zł, 

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach  

10.1. Wymiana części posadzek w internacie nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach. 

Koszt zadania wyniósł : 8 927,69 zł, 

10.2. Naprawa części pokrycia dachu budynku warsztatów w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym  w Rudach.  

Koszt zadania wyniósł: 37 388,09 zł, 

10.3.  Usunięcie uszkodzenia dachu hali o konstrukcji łukowej w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlany. 

Termin składania ofert do 27.08.2019 r. 

11. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu 

Remont dachu nad salą gimnastyczną w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu. 

Koszt zadania wyniósł: 18 375,18 zł, 

12. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

"Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu" 

W ramach projektu zostanie utworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie 

istniejącej izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej 

intensywnej terapii. Przewidziane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych 

oraz zakup specjalistycznego doposażenia.  

Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 

8.416.810,02 zł, 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kw. 2022 r. 

13. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

Koszt zadania: 497.002,83 zł, 
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Zakup współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości. 

14. Ambulans z przeznaczeniem do stacjonowania w Ośrodku Zdrowia  

w Krzyżanowicach 

W ramach projektu zakupiony zostanie nowy ambulans sanitarny wraz  

ze specjalistycznym wyposażeniem. Zakup zrealizowany zostanie w ramach środków  

w wysokości 400 tys. zł przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

15. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim”  

W ramach inwestycji wymienionych zostanie 10 zużytych i niespełniających norm  

w zakresie emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych  

i niskopodłogowych pojazdów, które spełnią normę EURO 6 w zakresie emisji spalin 

i hałasu.  

Koszt inwestycji: 9.475.920,00 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 5.973.958,94 zł, 

16. „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice 

Wielkie”, 

Wartość projektu: 11 084 525,80 zł, w tym na prace geodezyjne 4 636 615,20 zł, 

zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz 

nadzorem 6 447 910,60 zł, 

V. PROJEKTY ERASMUS +: 

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

1.1. Projekt „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości 

pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu”, 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 31.243,00 EUR, 

1.2. Projekt „Zapewnić uczniom dobre samopoczucie”, 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 130 392,00 EUR, 

1.3. Projekt „EURO: wczoraj, dziś, jutro”, 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 86.166,00 EUR, 

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2.1. Projekt "Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy", 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 152.638,00 EUR, 

2.2. Projekt "Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów", 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 108.004 EUR, 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, 
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Projekt "Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy", 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 116.070 EUR, 

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

Projekt "Rozwój inicjatyw, wymiana myśli, rozwój opieki wychowawczej, 

socjalizacyjnej w zakresie rehabilitacji niedostosowanych społecznie, uzależnionych,  

z zaburzeniami psychicznymi - nieletnich przybywających w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach", 

Wartość dofinansowania w EUR (100%): 31.000,00 EUR, 

Łączna wartość EUR: 655.513 EUR. 

 Starosta dodał, iż ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie 

przeprowadzony remont drogi dojazdowej do szpitala oraz przyszpitalnego parkingu. 

Realizacja przedmiotowego remontu zaplanowana jest jeszcze w tym roku.  

 Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął działania zmierzające do 

przeprowadzenia remontów na drogach wojewódzkich: 

1) Nędza – Kuźnia Raciborska  

Starosta przypomniał, że w kwestii tej drogi wielokrotnie interweniował radny 

Władysław Gumieniak. 

2) Krowiarki – Szczyty. 

Wnioski o przeprowadzenie remontów na ww. drogach zostały wstępnie pozytywnie 

zaopiniowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 W tym miejscu Starosta podziękował za współpracę Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu Monice Mużelak.  

 Starosta poruszył również kwestię kompleksowej termomodernizacji Szpitala 

Rejonowego im. dra Józefa Rostka w Raciborzu. Dyrektor szpitala w porozumieniu  

z Zarządem Powiatu Raciborskiego złożył wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie 

ww. inwestycji. Wkład własny został wstępnie oszacowany na kwotę 5 000 000 zł. 

Starosta podkreślił, że będą czynione starania, aby środki na zabezpieczenie wkładu 

własnego uzyskać z NFOŚiGW lub WFOŚiGW. 

 Podsumowując Starosta przekazał, że łączna wartość projektów na zadania 

inwestycyjne (tj. podpisane umowy i zaangażowane środki finansowe) w chwili obecnej 

wynosi ok. 77 mln zł.  

 Starosta podkreślił udział Gmin we wszystkich projektach drogowych. Starosta 

dodał, że wypracowane zostało wspólne stanowisko realizacji zadań zarówno przy 

projektowaniu, nadzorowaniu, jak i finansowaniu.  
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 Starosta zaznaczył, że ze źródeł zewnętrznych pozyskano ok. 50 320 000 zł. 

Wsparcie z Gmin dla poszczególnych zadań inwestycyjnych wyniosło ok. 9 269 000 zł.  

Wkład własny Powiatu Raciborskiego wyniósł 17 419 000 zł.  

 Starosta podziękował: 

- Radzie Powiatu Raciborskiego za okazane wsparcie, 

- członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego za zaangażowanie, 

 - dyrektorom i kierownikom jednostek podległych oraz Skarbnikowi, kierownikom  

i pracownikom tut. Starostwa za wkład pracy. 

 

Ad 6. Transport publiczny na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań 

powiatu. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Transport publiczny na 

terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań powiatu.” (zał. nr 6) był omawiany 

szczegółowo na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady. 

 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk (dalej: 

Naczelnik Wydziału) poinformował, że idea publicznego transportu publicznego  

w kontekście zadań powiatu polega na tym, aby przeciwdziałać niekorzystnemu 

zjawisku wykluczenia komunikacyjnego. Wszędzie tam, gdzie dochodzi lub może dojść 

do takiego zjawiska wkracza administracja samorządowa wszystkich szczebli  

i zabezpiecza transport publiczny, który nie utrzymałby się w na tych liniach, gdyby 

działał na zasadach wolnorynkowych.  

 Naczelnik Wydziału przypomniał, że plan transportowy funkcjonuje w Powiecie 

Raciborskim od 2014 r. i przewiduje świadczenie usług komunikacyjnych na terenie 

Powiatu na 14 liniach. Siatka połączeń zapewnia komunikację wszystkim sołectwom  

w kierunku stolic gmin, jak i do Raciborza. Dodatkowo oprócz wyżej wspomnianych  

14 linii, od 2017 r. Powiat Raciborski organizuje transport na 2 dodatkowych liniach 

komunikacyjnych wychodzących poza Powiat Raciborski, tj. do Rydułtów przez Gminę 

Lyski. W powyższej sprawie podpisane zostało stosowne porozumienie pomiędzy 

Powiatem Raciborskim, Powiatem Wodzisławskim i Powiatem Rybnickim, na mocy 

którego Powiat Raciborski przejął organizację transportu na ww. liniach.  

 Naczelnik Wydziału poinformował, że w dniu powszednim obsługiwanych jest 

ok. 5 000 pasażerów. Największe obłożenie notują kursy autobusów w godzinach 
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porannych i popołudniowych i jest to związane z największą migracją w kierunku 

zatrudnienia i do szkół. Znacznie mniej pasażerów korzysta z kursów w pozostałych 

porach dnia oraz w weekendy. Szacuje się, że w przeciągu roku z usług transportu 

zbiorowego korzysta ok. 1 100 000 pasażerów.  

 Transport jest realizowany zgodnie z obowiązującym planem transportowym. 

Umowę wyznaczającą operatora transportu publicznego podpisano w listopadzie 2018 r. 

Od marca 2019 r. Powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 

Operatorem wewnętrznym został PKS w Raciborzu Sp. z o. o. W przypadku, kiedy 

koszty organizacji kursu są wyższe od przychodów operatorowi przysługuje 

rekompensata. Umowa, którą Powiat Raciborski podpisał z operatorem określa zasady 

wyliczania i przyznawania rekompensaty.  

 Sieć połączeń autobusowych na terenie Powiatu Raciborskiego dociera do 

wszystkich miejscowości, tym samym realizowane są nie tyko zadania własne Powiatu, 

ale także transport gminny. Mieszkańcy poszczególnych sołectw korzystając z tych 

połączeń mogą dojechać do stolicy własnej gminy. Wobec powyższego Gminy Powiatu 

Raciborskiego partycypują w finansowaniu rekompensaty wypłacanej operatorowi. 

Łączny przewidywany koszt rekompensaty na 2019 r. szacuje się na 1 431 300 zł. 

Powyższa kwota została ujęta w planie wydatków budżetowych.  

 Naczelnik Wydziału odniósł się także do tzw. „ustawy PeKaeSowej”. W dniu  

13 marca 2019 r. rząd opracował projekt ustawy o rozwoju funduszy przewozów 

autobusowych. Ww. projekt zakładał, że z powyższe dofinansowanie może objąć 

również publiczny transport zbiorowy. W kwietniu 2019 r. projekty ustawy zmieniono 

w taki sposób, że dofinansowanie przysługuje jedynie na linie, które nie funkcjonowały 

w dniu wejścia w życie ustawy. Przedmiotowa ustawa weszła w życie w dniu 18 lipca 

2019 r. i promuje wyłącznie powstawanie nowych linii komunikacyjnych. Powiat 

Raciborski nie będzie mógł skorzystać z tego dofinansowania.  

 Pierwotna wersja planu transportowego została opracowana w 2014 r.  

i wszystkie dane w nim zawarte należało zaktualizować. Ponadto w planie ujęto 

dodatkowe linie, głównie te wykraczające poza granice administracyjne Powiatu 

Raciborskiego. Ujęcie nowych linii w planie nie obliguje Powiatu do ich uruchomienia, 

natomiast jeżeli Powiat chciałby w przyszłości zorganizować na ww. liniach transport 

publiczny będzie to możliwe z uwagi na fakt, że linie są ujęte w planie. Przebieg ww. 

linii został uzgodniony z sąsiednimi powiatami, na których obszarze te linie 

przebiegają. Samorządy wyraziły pozytywną opinię nt. projektu.  
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W przedmiotowym planie ujęto aż 15 nowych linii wykraczających poza granice 

Powiatu oraz 2 nowe linie na obszarze Powiatu. 

Naczelnik Wydziału poruszył również kwestię inwestycji pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim.” Naczelnik Wydziału poinformował, że 4 autobusy zostaną dostarczone  

w IV kwartale bieżącego roku, a 6 pozostałych w II kwartale 2020 r. 

 Naczelnik Wydziału zaznaczył, że niezwykle istotna w organizacji publicznego 

transportu zbiorowego jest dobra współpraca z Gminami Powiatu Raciborskiego.  

 Następnie głos zabrał radny Adrian Plura. Radny podziękował Wójtom  

i Burmistrzom Gmin Powiatu Raciborskiego, którzy doprowadzili do zawarcia 

porozumienia z Powiatem Raciborskim. Radny przypomniał, że brak przedmiotowego 

porozumienia w poprzedniej kadencji stawiał w trudnej sytuacji nie tylko mieszkańców 

Powiatu, którzy mieli problem z dojazdem do Raciborza, ale także PKS w Raciborzu 

Sp. z o. o. Pracownicy spółki dopytywali kiedy ww. porozumienie zostanie podpisane. 

 Radny podkreślił, że Naczelnik Wydziału przekazał, na sierpniowym 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, że dzięki temu, iż Powiat 

Raciborski jest właścicielem spółki PKS, która została operatorem wewnętrznym, 

organizacja zbiorowego transportu publicznego odbywa się na dużo bardziej 

profesjonalnym poziomie. Radny przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego musiała 

kiedyś podjąć decyzję, czy przejąć firmę od Marszałka. Z perspektywy czasu wiadomo, 

pomimo wielu wątpliwości, że wówczas rada podjęła dobrą decyzję.  

 Radny Adrian Plura odniósł się do tzw. „ustawy PeKesSowej”. Podkreślił,  

że czuje mały niedosyt w związku z tym, że Powiat Raciborski nie będzie mógł 

skorzystać z tego programu rządowego. Dopłaty otrzymają samorządy, które 

doprowadziły do wykluczenia komunikacyjnego. Radny dodał, że nie krytykuje  

ww. programu rządowego, gdyż walka z jakimkolwiek wykluczeniem jest właściwa, ale 

należałoby rozważyć, czy dane wykluczenie było efektem braku środków finansowych 

czy też braku odpowiedzialności. 

  W dalszej części swojego wystąpienia radny Adrian Plura podziękował 

pracownikom tut. Starostwa odpowiedzialnym za transport, a także Wójtom  

i Burmistrzom Gmin Powiatu Raciborskiego za zaangażowanie i poczucie 

odpowiedzialności. 
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Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie:  

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 
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Ad 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

 

Radny Tomasz Cofała odniósł się obszernego wystąpienia Starosty dotyczącego 

inwestycji drogowych i remontowych. Podkreślił, że zarówno lista zadań jak  

i informacje o środkach finansowych, jakie zostały przeznaczone na realizację 

przedmiotowych zadań jest imponująca.  

Radny poruszył również kwestię remontu ulic Łąkowej i Kościuszki. Dodał,  

że docierają do niego informacje od mieszkańców, że pomimo trwających prac 

remontowych dojazd do zakładów pracy oraz działek usytuowanych w tamtym rejonie 

jest możliwy. Radny w nawiązaniu do przedmiotowego remontu zwrócił się z pytaniem 

do Starosty, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego rozważa możliwość jego kontynuacji  

w odniesieniu do ulicy Kolejowej, aż do wysokości dworca kolejowego.  

Starosta odpowiedział, że spotka się w niedalekiej przyszłości w powyższej 

sprawie z Prezydentem Miasta Raciborza Dariuszem Polowym. Starosta podkreślił,  

że ustnie Pan Prezydent zadeklarował chęć przystąpienia do kontynuacji remontu na 

ulicy Kolejowej. W przypadku, kiedy porozumienie pomiędzy Powiatem Raciborskim, 

a Miastem Racibórz zostanie zawarte przedmiotowa inwestycja zostanie ujęta  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Radny Tomasz Cofała dodał, że kontynuowana inwestycja na  ulicy Łąkowej  

i Kościuszki doskonale wpasowuje się w nowo budowane osiedle TBS na ulicy 

Łąkowej. Radny dodał, że z informacji, które posiada wynika że planowany jest  

w 2021 r. remont raciborskiego dworca kolejowego. W przypadku zawarcia 

porozumienia pomiędzy Powiatem a Miastem Racibórz w kwestii remontu ulicy 

Kolejowej zachodzi prawdopodobieństwo, że ulica zostanie wyremontowana przed 

zakładanym remontem dworca. Radny wyraził obawę, czy planowana w tamtym rejonie 

zmiana kierunku ruchu i związany z remontem dworca znacznie zwiększony ciężki 

transport nie będzie powodował nadmiernego niszczenia drogi. Radny podkreślił, że 

remont dworca będzie bardzo dużą inwestycją. W dalszej części wystąpienia radny 

dopytywał, czy Starosta ma wiedzę nt. czy określony już został termin przedstawienia 

przez PKP projektu inwestycji. Radny dodał, że remont dworca jest istotny dla 

mieszkańców miasta Raciborza oraz całego Powiatu. Podkreślił wzrastającą rolę 

transportu drogowego i kolejowego w społeczeństwie.  
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Starosta poinformował, że inwestycja związana z remontem dworca PKP nie jest 

zadaniem Powiatu. Podkreślił jednak, że inwestor konsultuje z Powiatem przebieg  

i realizację poszczególnych etapów inwestycji. Aktualnie trwa etap projektowania 

dworca i dostosowania go do aktualnych potrzeb i wymogów, gównie dotyczy to 

przepustów na ulicy Eichendorffa. Starosta przekazał, że brał udział w spotkaniu, które 

odbyło się w Urzędzie Miasta w Raciborzu, w którym uczestniczyli również 

przedsiębiorcy prowadzący działalność niedaleko firmy RAFAKO S.A. z uwagi na fakt, 

że zlokalizowane w tamtym rejonie firmy dowożą sprzęt oraz elementy 

wielkogabarytowe, a to może stanowić przeszkodę przy ewentualnym remoncie dworca. 

Starosta podkreślił, że ma nadzieję, że uda się przeprowadzić remont dworca w taki 

sposób, aby nie uszkodzić wyremontowanej drogi.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie:  

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

  

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

Głosowanie:  

Za:   20 

Przeciw:    0 
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Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „wstrzymuję się”. 

Ponadto system zliczający głosy radnych nie ujął w wykazie głosu oddanego przez 

Wicestarostę Marka Kurpisa, który zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 Radny Szymon Boli zapytał radnego Artura Wierzbickiego, czy kandyduje  

w zbliżających się wyborach do parlamentu. 

 Radny Artur Wierzbicki odpowiedział przecząco.  

 Radny Szymon Bolik podkreśli, że po dzisiejszej sesji znacznie wrośnie 

radnemu Arturowi Wierzbickiemu popularność. 

 Przewodniczący Rady z powodu narastających problemów technicznych 

zarządził o godz. 16:14 przerwę techniczną w celu usprawnienia funkcjonowania 

systemu. 

 Przewodniczący Rady o godz. 16:23 wznowił obrady sesji. Dodał ponadto,  

że wprowadzona aktualizacja aplikacji służącej do obsługi głosowań imiennych nie 

została do końca dopracowana i z tego wynikają dzisiejsze problemy techniczne. 

Podkreślił, że w przypadku ponownego wystąpienia problemów technicznych 

głosowanie zostanie przeprowadzone bez wykorzystania urządzeń, a radni imiennie 

będą deklarowali, jaki głos oddali.  

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. 

 

 Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że w nowej wersji projektu uchwały 

wprowadzano zmiany w uzasadnieniu dotyczące konsultacji społecznych, jak również 

informacji, że powyższy regulamin został przekazany do uzgodnienia Związkom 

Zawodowym. 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  
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Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

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

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

 Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że w nowej wersji projektu uchwały 

wprowadzano zmiany w uzasadnieniu dotyczące konsultacji społecznych, jak również 

informacji, że powyższy regulamin został przekazany do uzgodnienia Związkom 

Zawodowym. Wicestarosta dodał ponadto, w uzupełnieniu do pytań radnych 

zadawanych podczas sierpniowych posiedzeń komisji stałych, że z konsultacji 

przeprowadzonych z sąsiednimi powiatami i miastami na prawach grodzkich wynika,  

że liczba pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształtuje się na podobnym 

poziomie. Wicestarosta potwierdził, w nawiązaniu do informacji przekazanych na 

posiedzeniach komisji, że jest to kompetencja samorządu, a nie jak pierwotnie 

zakładano zapis ustawowy.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

Z powodu braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu 

urządzeń elektronicznych Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania 

poprzez podniesienie ręki.  
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Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części 

nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 

  

 Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały jest pokłosiem chęci 

przeprowadzenia przez firmę Eko – Okna S.A., Gminę Pietrowice Wielkie  

i Powiat Raciborski inwestycji drogowej. Przyjęcie darowizny w/w działek na rzecz 

Powiatu Raciborskiego umożliwi poszerzenie drogi powiatowej - ulicy Spółdzielczej, 

oraz przebudowę skrzyżowania ulic Przemysłowej i Spółdzielczej w Kornicach. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Edukacji,  Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 
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 Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na fakt, że radna Elżbieta 

Biskup wyraziła chęć pracy w przedmiotowej Komisji zachodzi konieczność uzupełnia 

składu Komisji Edukacji,  Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na fakt, że radna Elżbieta 

Biskup wyraziła chęć pracy w przedmiotowej Komisji zachodzi konieczność uzupełnia 

składu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny  

z urządzeniem do głosowania, który uniemożliwiał oddanie głosu za jego 

pośrednictwem. Radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 17. Interpelacje i zapytania radnych.  

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

- radny Paweł Płonka, 

- radny Artur Wierzbicki 

-  radny Franciszek Marcol.  

 Radny Paweł Płonka poruszył kwestię deszczy nawalnych, które przeszły przez 

gminę Rudnik. Radny podkreślił, że błoto, które wraz z deszczem nawalnym wpłynęło 

na drogę może opóźnić realizowaną tam inwestycję. Radny zapytał, o wysokość 

kosztów, które trzeba będzie ponieść, aby przywrócić przedmiotową drogę do takiego 

stanu, aby wykonawca mógł nadal realizować inwestycję. Ponadto zwrócił się do 

Starosty z prośbą o przeanalizowanie kwestii związanych z melioracją w Powiecie 

Raciborskim. Radny dodał, że ma wrażenie, że przedmiotowy temat „utyka”, głównie  
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z powodu niefrasobliwości rolników, którzy nie zwracają uwagi na temat melioracji.  

W ocenie radnego temat melioracji ma fundamentalne znaczenie, gdyż po przejściu 

kilku tak gwałtownych nawałnic wyremontowana za 5 000 000 zł droga może ulec 

zniszczeniu. Radny zaapelował do Starosty, aby zwrócił uwagę na powyższy temat 

również włodarzom Gmin Powiatu Raciborskiego. Dodał, że warto byłoby 

zweryfikować czy melioracja jest już ujęta tylko w planach. Zwrócił uwagę, że 

należałoby tę sprawę uporządkować. Warunki atmosferyczne z pewnością będą coraz 

bardziej dynamiczne i takie nawalne deszcze zagrażają Powiatowi w każdym miejscu.  

 Starosta podziękował radnemu za zgłoszenie powyższego problemu. 

Poinformował ponadto, że w dniu dzisiejszym w godzinach porannych przeprowadził 

rozmowę z Wójtem Gminy Rudnik i przedstawicielami Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Potwierdził, że w nieodległej przeszłości złożone zostały do właściwego 

urzędu w Katowicach wnioski wiązane ze szkodami powodziowymi. W ubiegły piątek 

Starosta odbył spotkanie z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Andrzejem 

Szczeponkiem. Na przedmiotowym spotkaniu omawiane były kwestie powodziowe. 

Starosta poinformował, że zwrócił się do Wójta Gminy Rudnik z prośbą o przesłanie 

odpowiednich dokumentów potwierdzających ww. zdarzenie. W dniu jutrzejszym 

powołana zostanie komisji do oszacowania skutków nawałnicy w gminach Krzanowice 

i Rudnik. 

 Starosta dodał, że złożone zostały do odpowiednich organów wnioski w sprawie 

rowów melioracyjnych m.in. w gminie Pietrowice Wielkie i w gminie Rudnik. 

Zapewnił, że Powiat czuwa nad powyższym tematem. 

 Radny Artur Wierzbicki podziękował za zrealizowanie interpelacji, którą złożył 

na ręce Starosty Adama Hajduka, a następnie zabiegał o jej realizację u Starosty 

Ryszarda Winiarskiego.  Interpelacja dotyczyła przeprowadzenia remontu w Liceum 

Ogólnokształcącym nr 2 w Raciborzu. Radny zaznaczył, że w powyższej sprawie 

monitowali jeszcze inni radni, ale nie zasiadają już w tym gremium.  

 Radny poinformował, że w ramach przeprowadzonego remontu: 

- wykonano nową instalację elektryczną, 

- odnowiono bibliotekę, 

- wykonano renowację schodów, 

- odnowiono podłogi i korytarze.  
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Radny dodał, że kilka lat temu podczas wizytacji przedmiotowej szkoły przez 

Komisję Oświaty odniósł wrażenie, że szkoła nie zmieniła się wizualnie od czasów 

kiedy zdawał w niej egzamin maturalny. Teraz szkoła została odnowiona. Radny 

podkreślił, że kwota przeznaczona na remont szkoły stanowi niewielki udział wśród 

tych 77 mln zł przeznaczonych na inwestycję, ale z punktu widzenia szkoły jest 

niezwykle istotna. Radny przypomniał, że przedmiotowa szkoła jest jedną z lepszych  

w kwestii zdawalności matur. 

 W dalszej części swojego wystąpienia radny wniósł o uwzględnienie  

w protokole z dzisiejszej sesji zapisu dotyczącego problemu technicznego związanego  

z pilotem do głosowania i zadeklarowanych imiennych wyników z poszczególnych 

głosowań.  

 Przewodniczący Rady zapewnił radnego Artura Wierzbickiego, że stosowne 

zapisy zostaną ujęte w protokole. 

 Radny Artur Wierzbicki dodał ponadto, że Komisji Budżetu, Gospodarki 

 i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r.  

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032. 

 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że w 9 roku zasiadania w Radzie Powiatu 

Raciborskiego usłyszał na sesji same dobre informacje. Dodał, że pierwszy raz zdarzyło 

się, że nie zdążył notować wszystkich inwestycji drogowych. Z reguły na liście 

zapisywał jedną lub dwie inwestycje drogowe. Radny zaznaczył, że w dniu dzisiejszym 

po zapisaniu 10 ulic przerwał notowanie, gdyż liczy na to, że radni otrzymają 

przedmiotowy wykaz inwestycji lub zostanie on opublikowany szybciej w mediach lub 

na portalach internetowych.  

 Radny dodał, że w poprzednich latach włodarze Gmin Powiatu Raciborskiego 

również deklarowali chęć partycypowania w 50 % kosztów wszystkich inwestycji  

drogowych i chodnikowych, ale Powiat nie miał środków finansowych. Radny 

zaznaczył, że zastanawia się skąd nagle te środki budżetowe się znalazły. W imieniu 

radnych Klubu PiS pogratulował rozmachu Staroście. Podkreślił, że wbrew 

stwierdzeniu, które padło kiedyś na sesji pieniądze nie omijają Raciborza.  

 Radny zwrócił się z prośbą do  Starosty o doprecyzowanie, ile środków 

finansowych udało się pozyskać z niezależnych organów m. in. z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, który w poprzednich latach nie był skłonny do 
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przyznawania środków Powiatowi. Ponadto ZDW żądał opracowania przez gminę całej 

dokumentacji projektowej, a następnie 50 % udziału w kosztach inwestycji. 

Przeprowadzony w obecnej kadencji remont drogi w Nędzy został przeprowadzony 

wyłącznie przez ZDW, który pokrył 100 % kosztów realizacji tego zadania. Radny 

dodał, że w przedstawionym przez Starostę wykazie brakuje oprócz wskazania środków 

pozyskanych z gmin wskazania jakie dofinansowanie uzyskano ze środków rządowych.  

 Radny odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Adriana Plury 

podkreślił, że Powiat nie skorzysta z dofinasowania linii PKS, ale wiele inwestycji 

drogowych jest przeprowadzanych dzięki środkom z budżetu centralnego i środkom 

przekazywanym z budżetu centralnego do ZDW, czy też do Marszałka.  

 Radny dodał, że zestawienie o które wnosi może być przygotowane  

w późniejszym okresie, kiedy podległe Staroście służby będą mogły je opracować. 

Doprecyzował, że wnosi aby w zestawieniu ujęte zostały środki przekazane 

bezpośrednio z budżetu państwa, przekazane m. in. za pośrednictwem Wojewody czy 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 Starosta przekazał, że wielokrotnie podkreślał znaczenie włodarzy Gmin 

Powiatu Raciborskiego. Sprawy bieżące począwszy od PKS, poprzez znaczące 

inwestycje poprawiające komunikację w Powiecie omawiane są w sposób jawny  

i otwarty, gdyż włodarze Gmin musza zabezpieczyć odpowiedni wkład w budżecie 

gminy oraz przekonać radnych do zaakceptowania pewnych rozwiązań. Starosta 

podkreślił, że jedność która teraz panuje i obopólne wsparcie pomiędzy Gminami  

a Powiatem odnosi sukces. Starosta zaznaczył, że ta kwestia jest dla niego bardzo 

ważna. Ponadto zapewnił radnego Franciszka Marcola, że przedmiotowe zestawienie 

zostanie przygotowane.  

 

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Artur Wierzbicki przekazał,  

że nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

   

 Radny Piotr Olender przekazał, że w trakcie kiedy Starosta przedstawiał 

sprawozdanie z przebiegu inwestycji zweryfikował, na jakim poziomie przeprowadza 
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się inwestycje w innych powiatach ziemskich. Podkreślił, że nie zauważył powiatu,  

w którym inwestycji byłoby więcej niż na kwotę kilku lub kilkunastu milionów zł. 

Radny dodał, że nie zdziwiłby go fakt, gdyby się okazało, że Powiat Raciborski jest 

ewenementem w skali całego kraju. Zaznaczył, że chciałby podkreślić ten fakt, gdyż 

wszyscy przyjmują to jako coś naturalnego, a skala tych inwestycji naturalna nie jest. 

Dodał ponadto, że chciałby zwrócić uwagę na fakt, że sporo wymienionych na 

dzisiejszej sesji inwestycji nie byłoby realizowanych gdyby nie działania podjęte przez 

poprzedni Zarząd Powiatu, nie ujmując ogromnej roli w realizacji inwestycji obecnego 

Zarządu. 

 Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz (dalej: Pani Poseł) przekazała, że 

korzystając z możliwości zabrania głosu na sesji chciała zainteresować radnych 

tematem małej retencji. Pani Poseł podkreśliła, że jest adresatem listu, który wpłynął do 

niej od naukowców SGGW, Koalicji Klimatycznej, licznych środowisk eksperckich, 

którzy z inspiracji członków Komisji Środowiska przygotowali raport nt. gospodarki 

wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ekstremalnych zjawisk związanych  

z suszą. 

 Pani Poseł poinformowała, że zadania związane z efektywnym 

wykorzystywaniem wody realizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Małej 

Retencji, finansowanego corocznie milionami zł z samorządów i Funduszu Ochrony 

Środowiska. Zarządzał nim Wojewódzki Zarząd Melioracji. Został on jednak 

zlikwidowany a jego zadania przejęły Wody Polskie. W dniu 24 lipca 2019 r. Zarząd 

Województwa uchylił przewidziany na lata 2014 -2020 Program Małej Retencji dla 

Województwa Śląskiego. 

 W dalszej części wystąpienia Pani Poseł odczytała treść ww. listu w sprawie 

ochrony Polski przez susza, który został podpisany przez profesora SGGW Zbigniewa 

Karaczuna, eksperta Koalicji Klimatycznej. 

 Pani Poseł odnosząc się do ww. listu podkreśliła, że stałym niedoborom wody 

towarzyszy chwilowy niszczący jej nadmiar, w postaci nawalnych deszczy, a w efekcie 

podtopień czy powodzi, z których woda szybko spływa i nie nawadnia niczego. Choć 

susza na ziemi raciborskiej nie jest tak dramatyczna jak np. na północy województwa, 

to w tak urodzajnym rolniczo terenie jest znacznie bardziej dotkliwa. Tak samo jak 

lawiny błota spływające z pól i groźba powodzi, która ma na terenie Powiatu wymiar 

nad wyraz realny.  
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Pani Poseł poinformowała, że zwraca się do samorządów z prośbą aby poparły 

one apele naukowców i ekspertów.  

 Następnie Pani Poseł poinformowała, że od dłuższego czasu pojawiają się  

w przestrzeni publicznej i medialnej informacje, które deprecjonują wysiłek osób, które 

starały się o remonty dróg w powiecie. Pani Poseł podkreśliłam że należy to sprostować 

i zadośćuczynić kompetencjom urzędników, którzy wykonali wcześniej pracę w tym 

celu. Dodała ponadto, że cieszy ją fakt, że Starosta docenia pracę urzędników. 

Przypomniała, że pełniła funkcję Sekretarza Powiatu w tut. Starostwie.  

 Pani Poseł zaznaczyła, że inwestycje, które wymienił na dzisiejszej sesji Starosta 

są zapowiedzią nowych lub kontynuacją znacznie wcześniej zaplanowanych inwestycji.  

 Pani Poseł przekazała, że Fundusz Dróg Gruntowych funkcjonuje już od dawna  

i jest ustawowo przypisany do Marszałka. Zasilają go wpływy z przekształceń. Nie 

pojawiły się żadne nowe środki w tej kwestii.  

 Pani Poseł podkreśliła, że chciałaby wyjaśnić, jakie środki wpłynęły z budżetu 

państwa od 2015 r. na inwestycje drogowe w Powiecie Raciborskim. Powyższe 

informacje są zawarte w Interaktywnej Mapie Inwestycji stworzonej przez Ministerstwo 

Cyfryzacji. W odniesieniu do dróg krajowych w ww. zestawieniu ujęta została jedynie 

droga DK 45 Zabełków – Roszków.  

 Pani Poseł odniosła się także do dróg remontowanych w ramach RPO i PROW. 

Podkreśliła, że osobiście miała przyjemność jeszcze w 2014 r. finalizować z sukcesem 

negocjacje z Brukselą w kwestii powyższych programów. Dodała, że pełniła wówczas 

funkcję Wicemarszałka Województwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został 

wynegocjowany w 2014 r., nabory wniosków miały miejsce dopiero w 2015 r. i 2018 r. 

Aktualnie wiąże się to tylko z podpisywaniem umów. 

 Pani Poseł poruszyła również kwestię budowy raciborskiego odcinka 

Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna (RDRP). Podkreśliła, że stwierdzenie  

że budowa przedmiotowego odcinka drogi jest zasługą obecnego zarządu województwa 

śląskiego jest nieprawdziwe. Obecnemu Marszałkowi można tylko przypisać podpisanie 

umowy z wykonawcą robót. Pani Poseł przypomniała, że procedury w tej sprawie 

trwały od 2012 r. do 2019 r. Decyzje związane z inwestycją, aż do ogłoszenia przetargu 

na roboty podejmował ówczesny Zarząd Województwa. Zatem na podziękowania 

zasługują osoby, które przygotowały dokumentację. Pani Poseł przypomniała, że Urząd 

Miasta w Raciborzu sfinansował dokumentację projektową ww. inwestycji.  
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Następnie poruszyła kwestię zapowiadanego remont ulicy Rybnickiej,  

z Raciborza do gminy Kornowac, który został zaprojektowany jeszcze  w okresie,  

w którym Pani Poseł była zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotowa 

droga miała być równoległa do RDRP. Władze samorządowe z Raciborza zgłaszały 

wówczas obawy, że zgłoszenie ww. drogi do RPO może zaszkodzić inwestycji RDRP, 

która miała zostać w całości sfinansowana z RPO. Dopiero, gdy potwierdzono że nie 

ma kolizji w przypadku ww. inwestycji można było wprowadzić remont DW 935 do 

realizacji. Stało się to za poprzedniej kadencji władz wojewódzkich.  

Pani Poseł poruszyła również kwestię remontu mostu nad rzeką Rudą w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 919. Dodała, że projekt przygotowano wcześniej. Przypomniała, 

że konflikt związany z tą inwestycją zaczął się od tego, że jeden z mieszkańców Rud 

zażądał uruchomienia w tamtym miejscu ruchu wahadłowego i wybudowania kładki dla 

pieszych, co znacznie przesunęło realizację w czasie. Pani Poseł zaznaczyła, że brała 

wówczas udział w konsultacjach społecznych. Największym problemem były wówczas 

parametry określone dla budowy mostu przez RZGW. W poprzedniej kadencji 

przeprowadzono przetarg, w nowej pozostało tylko podpisanie umowy. Dodała, że nie 

miało to związku z faktem, że jeden z mieszkańców Raciborza został radnym 

wojewódzkim. Podkreśliła, że takie informacje są krzywdzące dla urzędników. Dodała, 

że mosty nie są polityczne, są dla ludzi, i za pieniądze które nie mają wymiaru 

politycznego. 

Pani Poseł w dalszej części wystąpienia odniosła się do rządowego programu  

pn. „Mosty dla Regionów”.  Pani Poseł przekazała, że obiecany przez Premiera 

Mateusza Morawieckiego most można nazwać mostem radnego Gumieniaka, gdyż 

radny wpisał przedmiotowy most w swoją historię działalności publicznej. Władze 

samorządowe województwa, po ogłoszeniu możliwości składania wniosków do tego 

programu, złożyły wniosek w 2018 r. po przeprowadzeniu konsultacji i wyborze 

odpowiedniej opcji. Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich został zobligowany do 

przygotowania dokumentacji właścicielskiej, projektowej czy też inżynierii ruchu. Pani 

Poseł poinformowała, że roboty rozpoczną się w 2023 r. pod warunkiem, że Zarząd 

Województwa zaprojektuje i wyasygnuje środki budżetowe na sieć dróg dojazdowych 

do przedmiotowego mostu. 

Pani Poseł odniosła się także do poruszonej na sesji kwestii remontu 

raciborskiego dworca kolejowego. Sprostowała, że nigdzie nie ujęto w planach 

budżetowych remontu ww. budynku dworca. W planach kolejowych uwzględniono 
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wyłącznie remont linii, szyn i ewentualnie peronów. Pani Poseł dodała, że o remont 

budynku dworca należałoby lobbować.  

 W ostatniej części wystąpienia Pani Poseł podała wykaz inwestycji na drogach 

wojewódzkich, które wbrew temu co mówił wcześniej radny Franciszek Marcol zostały 

zrealizowane w poprzedniej kadencji, tj.: 

1) remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 935 – Racibórz ul. Reymonta, 

Wartość inwestycji: ok. 2 650 000 zł, 

2) zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 – Racibórz ul. Bosacka, 

Wartość inwestycji: ok. 184.000 zł, 

3) I etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 416, 

Wartość inwestycji: ok. 2 300 000 zł, 

4) II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z chodnikami, 

Wartość inwestycji: ok. 2 680 000 zł, 

5) III etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 416, 

Wartość inwestycji: ok. 5 500 000 zł, 

6) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 919 z chodnikami, 

Wartość inwestycji: ok. 8 410 000 zł, 

7) remont drogi wojewódzkiej nr 425 – Kuźnia Raciborska ul. Kozielska, 

Wartość inwestycji: ok. 2 363 000 zł,  

8) I etap remontu drogi wojewódzkiej nr 936 wraz z budową chodnika  

w Krzyżanowicach, 

Wartość inwestycji: ok. 1 410 000 zł, 

9) II etap remontu drogi wojewódzkiej nr 936 – Krzyżanowice, 

Wartość inwestycji: ok. 2 500 000 zł, 

10) przebudowa wiaduktu w Nędzy, 

Wartość inwestycji: ok. 4 175 000 zł, 

11) wymiana i utrzymanie przęsła wiaduktu w Nędzy 

Wartość inwestycji: ok 1 000 000 zł. 

Pani Poseł dodała ponadto, że w planie inwestycji i remontów na obecny rok 

przewidziana jest I etap rozbiórki i remontu ww. nowego mostu (wartość inwestycji: ok. 

9 200 000 zł) oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 417 (wartość inwestycji w tym 

roku: ok. 4 100 000 zł). Pani Poseł dodała, że zaplanowany do remontu odcinek DW 

417 jest odcinkiem widmo, gdyż nie został on ujęty w planie finansowym oraz w planie 

zlecenia dokumentacji. 
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Podsumowując Pani Poseł stwierdziła, że nie można przypisywać tej kadencji 

chwały, gdyż podczas jej trwanie nie zaplanowano, ani nie wybudowano ani jednego 

kilometra drogi. To jest pokłosie pracy poprzedniej kadencji. Pani Poseł dodała 

ponadto, że pozwolę sobie przyjść na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w kwestii 

innego tematu. 

Starosta, w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Poseł w kwestii małej retencji, 

podkreślił, że dostrzega problem związany z małą retencją. Poinformował ponadto, że 

dowodem na to jest udzielone wsparcie przy organizacji tegorocznej Konferencji 

Naukowo – Technicznej pt. „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”.  

W dalszej części wystąpienia Starosta odniósł się do poruszonych przez Panią 

Poseł kwestii remontów dróg. Podkreślił, że budowa raciborskiego odcinka RDRP nie 

jest zadaniem realizowanym przez Powiat. Przedstawione na dzisiejszej sesji 

sprawozdanie dotyczyło zadań realizowanych przez tut. Starostwo na rzecz Powiatu  

w obecnej kadencji.   

 Starosta podkreślił, że sprawy poruszane przez Panią Poseł nie dotyczą 

działalności tut. Starostwa i chciałby się od nich odciąć.  

Starosta poinformował, że aktualnie w Starostwie opracowywane są projekty 

remontów dróg i chodników, których nie zastał po poprzednim Zarządzie Powiatu. 

Starosta poinformował, że poprzedni Zarząd Powiatu Raciborskiego pozostawił 

wyłącznie dokumentację projektową na remont jednej drogi, tj. ulicy Łąkowej  

i Kościuszki w Raciborzu. Proceduralnie nie można było wyłonić wykonawcy na 

realizację tego zadania w Raciborzu. Po dokonaniu analizy z członkami Zarządu  

i kierownictwem udało się doprecyzować pewne zmiany w SIWZ i wyłonić 

wykonawcę. Starosta podkreślił, że wykonawca został wyłoniony w 2019 r. Jest to 

jedyna inwestycja, która Starosta przejął po swoim poprzedniku. Wszystkie pozostałe 

inwestycje drogowe, jak i chodnikowe to efekt pracy obecnego Zarządu Powiatu, za co 

Starosta wielokrotnie dziękował obecnej Radzie. Starosta podkreślił, że nie odcina się 

od działań Rady poprzedniej kadencji, gdyż jest to nadal jej kontynuacja m.in. w kwestii 

pozyskania środków na SOR. 

 Starosta poruszył również kwestię FOGR. Potwierdził, że Powiat nigdy 

wcześniej nie korzystał z tego programu. Dopiero w tym roku po raz pierwszy złożono 

wnioski do FOGR. Pomimo tego, że przedmiotowy fundusz istnieje od dawna dopiero 

w tej kadencji udało się pozyskać z niego dofinasowanie. 
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 Następnie Starosta podkreślił, że wypowiedź Pani Poseł w kwestii mostu na 

rzece Rudzie była kierowana ogólnie, gdyż nie jest to zadanie Powiatu. 

 W końcowej części wystąpienia Starosta odniósł się do kwestii remontu dworca 

kolejowego w Raciborzu. Starosta podkreślił, że w swojej wypowiedzi nie 

zagwarantował, że remont budynku dworca zostanie przeprowadzony. Powiat bierze 

udział wyłącznie w uzgodnieniach proceduralnych. Remont dworca nie jest zadaniem 

Powiatu. 

 Starosta podkreślił, że nie chciałby, żeby podczas sesji wybrzmiała informacja, 

że drogi wojewódzkie przebiegające przez teren Powiatu Raciborskiego nie dotyczą 

stricte Powiatu. Zarząd Powiatu troszczy się o wszystkie drogi, ale przedstawione na 

dzisiejszej sesji sprawozdanie dotyczyło wyłącznie inwestycji drogowych 

prowadzonych na drogach powiatowych z udziałem gmin. 

Pani Poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz odniosła się do sprawozdania 

Starosty o przebiegu inwestycji w obecnej kadencji. Podziękowała Staroście za 

przygotowanie przedmiotowego podsumowania. Dodała, że osoby, którym zależy na 

tym, aby w Powiecie Raciborskim zachodziły dobre i korzystne zmiany  

z zadowoleniem i satysfakcją obserwują aktualnie finalizowane inwestycje. 

Podziękowała ponadto za możliwość wzięcia udziału w sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego i zadeklarowała, że o ile będzie taka możliwość to będzie uczestniczyć  

w obradach sesji. Następnie podziękowała radnym za wspólnie spędzony czas podczas 

Dożynek Powiatowych, które odbyły się 25 sierpnia 2019 r. w Pietrowicach Wielkich.  

Pani Poseł na Sejm RP Katarzyna Dudkiewicz przekazała ponadto, że  

w najbliższym czasie będzie uczestniczyła w umówionym spotkaniu w Ministerstwie 

Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej poświęconym m. in. tematowi małej 

retencji. Zadeklarowała, że  przekaże Staroście uzyskane w powyższym zakresie 

informacje. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym.  

Przekazał również, iż kolejna sesja zgodnie z planem pracy rady odbędzie się 

 24 września 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r.”.  
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Ad 26.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył X sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady X sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 17:23. 

      

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                     

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady  

                Adam Wajda   


