
PROTOKÓŁ  NR  IX / 07

z  IX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  19 czerwca 2007r. godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 IX / 86 / 2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2006r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty,

 IX / 87 / 2007 w sprawie rozpatrzenia skargi  Pani Sylwii  Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego,

 IX / 88 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.,

 IX / 89 / 2007 w prawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r., 

 IX / 90 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

i wniosków Rady Powiatu. 

5. Działalność  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach,  z  uwzględnieniem  spraw  

dot.  Powiatu  Raciborskiego  -  wystąpienie  radnej  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  

Gabrieli Lenartowicz.

6. Omówienie sieci i stanu dróg powiatowych.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  sporządzonego  

na  dzień  31.12.2006r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
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13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  N.  Mika  otworzył  obrady  IX  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego, zwołanej na dzień 19 czerwca 2007 r.  Na podstawie listy obecności stwierdził, iż 

na sali obrad obecnych było 22 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  przywitał  wszystkich  radnych,  Zarząd  Powiatu  

i zaproszonych gości.

Lista  obecności  radnych stanowi załącznik nr  1,  zaś  lista  zaproszonych gości  stanowi 

załącznik nr 2.      

Ad2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poinformował,  że  protokół  został  przesłany  

dla zainteresowanych radnych drogą elektroniczną. W związku z powyższym zapytał, czy radni 

wnoszą uwagi do protokołu z VIII sesji Rady?

 W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu z ostatniej sesji Rady 

Powiatu.

Protokół został przyjęty 22 głosami za.

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  radni  otrzymali  porządek  obrad  

w materiałach na sesję Rady. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 8 

trzech punktów:

• punkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r. – tekst jednolity,

• punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r.,

• punkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007 r.
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Poinformował, że dalsza część porządku obrad, nie ulega zmianie. Zapytał, czy Zarząd Powiatu 

pragnie jeszcze wprowadzić zmiany do porządku obrad?

W  związku  z  brakiem  uwag,  poprosił  o  przegłosowanie  porządku  obrad  

wraz ze wprowadzonymi zmianami. 

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za. 

Ad4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami,  w tym realizacja uchwał i wniosków 

Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Raciborski A. Hajduk poinformował,  iż do informacji,  która była dołączona  

do materiałów za okres od 09.06.2007 do 19.06.2007 (załącznik nr 3), przedstawił uzupełnienie 

do  powyższej  informacji  za  okres  30.05.2007  –  08.06.2007.  Powyższa  informacja  stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Odnośnie zorganizowania III Targów Pracy dla Nauczycieli powiedział, że do tej pory 

pojawiały  się  informacje  od  dyrektorów szkół,  że  musieli  zatrudnić  emeryta  albo  zwiększyć 

nauczycielom liczbę godzin, gdyż nie było chętnych do pracy. Zrobiono tak, iż każdy dyrektor 

szkoły  ma  możliwość  poznania  osób,  które  poszukują  pracy.  Targi  te  cieszyły  się  dużym 

zainteresowaniem.  Starosta  podsumował  III  Targi  Pracy  dla  Nauczycieli.  W/w  informacja 

stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.  Stwierdził,  że  jak  będzie  zapotrzebowanie 

nauczyciela na jakiś  przedmiot,  którego nie  było na rynku,  to trzeba będzie nawet  zatrudnić 

emeryta. 

Odnośnie  II  Festiwalu  Kuchni  Śląskiej  –  Śląskie  Smaki,  który  odbył  się  w Cieszynie 

powiedział,  że  jest  propozycja  organizatorów,  aby  w przyszłym roku  III  Festiwal  odbył  się  

na Rynku w Raciborzu. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z Prezydentem Miasta Racibórz. 

Poinformował również, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji 

Rady Powiatu znajduje się w Biurze Rady.   

Przewodniczący  Rady  Powiatu  nie  podzielił  uwag  Starosty  w  kwestii  zatrudniania 

emerytów. Poprosił, aby poszukać młodych nauczycieli, którzy w dalszym ciągu poszukują pracy, 

a są po studiach. 

Starosta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Powiedział, że dyrektorzy szkół często 

mówią, że nie mają nauczyciela danej specjalności, ale mają emeryta, stąd też organ prowadzący 

chce  w/w kwestii  przeciwdziałać.  Każdy  przypadek,  gdzie  trzeba  będzie  zatrudnić  emeryta  

albo dać więcej jak 27 godzin, zostanie bardzo skrupulatnie omówione przez Zarząd Powiatu.
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na salę obrad wszedł radny H. Panek. W 

chwili obecnej na sali jest 23 radnych.  

Ad5.  Działalność  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  w  Katowicach,  z  uwzględnieniem  spraw  dot.  Powiatu 

Raciborskiego - wystąpienie radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Gabrieli Lenartowicz.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przypomniał,  iż  na  ostatniej  sesji  Rady  zapowiadał  

już wystąpienie radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  stwierdziła,  że  z  delegacji 

wyborców została przedstawicielem Sejmiku Województwa Śląskiego.  Osobiście przewodniczy 

Komisji  Rozwoju  i  Zagospodarowania  Przestrzennego.  W/w Komisja  zajmuje  się  całą  sferą 

związaną z infrastrukturą, którą zarządza województwo i problemami unijnymi. Bardzo ważną 

sprawą  jest  kwestia  rozwoju  lotniska  w  Pyrzowicach.  Województwo  jest  udziałowcem spółki 

-Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, łącznie ze Skarbem Państwa i pozostałymi udziałowcami. 

Województwo  robi  wszystko,  aby  lotnictwo  rozwijało  się,  gdyż  zapotrzebowanie  jest  duże.  

Skarb Państwa nie chce tracić kontroli nad lotniskiem. Prace Komisji przez pół roku skupiały się 

przede  wszystkim  nad  ostatecznym przygotowaniem  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  

i przygotowaniu województwa do samodzielnego zarządzania tymi środkami. Komisja udała się 

z wizytą do Brukseli, gdzie prowadzono robocze rozmowy. Dzięki pomocy wielu osób udało się 

rozmawiać z Panią Komisarz Danutą Hübner i z Panią Dyrektor Dyrekcji Generalnej Rozwoju 

Regionalnego, która zajmuje się tym programem. Program jest złożony w Brukseli. Odbędzie się 

jeszcze jedna faza negocjacji, ale niespodziewane są perturbacje.  Większe problemy związane  

są z dużymi projektami, gdzie są obawy, że będą kwalifikowały się one do pomocy publicznej.  

Dużymi  projektami  województwa  są:  Hala  Podium  w  Gliwicach  i  Centrum  Kongresowe.  

Są  to  projekty  warte  ponad  50  mln  Euro  i  podlegają  one  odrębnym  negocjacjom  UE.  

Uzyskano jednak potwierdzenie, iż oba przedsięwzięcia będą traktowane w 95 %. Dotacja będzie 

może niższa niż 40 %  i może to być w granicach 30 – 40 % dofinansowania aniżeli zostało to 

zaplanowane w przypadku Podium. Gliwice nie do końca deklarują chęć pokrycia zwiększonego 

udziału własnego. 

Odnośnie  Centrum  Kongresowego  powiedziała,  iż  jest  to  komercyjna  inwestycja.  

Osobiście powyższą kwestię podniosła na Sejmiku Województwa Śląskiego. Istnieje możliwość 

partycypacji Sektora Prywatnego w tym przedsięwzięciu. W chwili obecnej prowadzone są prace 

nad szczegółami, które wiążą się z podręcznikiem wdrażania – czym posługują się wnioskodawcy 

przy  składaniu  wniosków.  Poinformowała,  iż  projekty  ze  środków  strukturalnych  będą 
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zaliczkowane w taki sposób, że będą kwartalne zaliczki i dwa kolejne kwartały, będzie zaliczka

z  góry,  zgodnie  z  prognozą  wydatkowanie  środków  i  trzeba  będzie  rozliczać  się  z  tych  

2 kwartalnych zaliczek trzeba będzie  za  następne 2 kwartały.  Pojawi  się  dość płynny sposób 

finansowania,  który  umożliwi finansowanie  większych projektów przy budżetach samorządu.  

W przypadku projektu na Zamek będzie to miało duże znaczenie, gdyż wkładu własnego nie 

trzeba będzie wykładać pieniędzy na realizację, gdyż powiat otrzyma je z góry i będzie czas na ich 

rozliczenie.  Stwierdziła,  iż program powinien być zatwierdzony do końca września.  Zgodnie  

z harmonogramem od października powinny być rozpisane konkursy. 

Następnie  poinformowała,  że  roczny  budżet  Województwa  Śląskiego  wynosi  około  

mld 200 mln zł, z czego ponad500 tys zł rocznie to są środki w dziale Transport i łączność.  

Na remonty dróg w 2007 r. kwota wynosi ponad 200 mln zł. Stwierdziła, iż pieniędzy na drogi 

zawsze jest za mało. Nigdy nie zdarzyło się,  że na drogi wojewódzkie połączone w Powiecie 

Raciborskim zostanie przyznana duża kwota. W ramach planu remontów na rok bieżący zostaną 

wyremontowane następujące drogi: 

• 935 – przy moście Zamkowym na rondzie, 

• 923 – Rzuchów – Kornowac nawierzchnia na poziomie 1,5 km, 

• 935 – nie znajduje się na terenie Powiatu Raciborskiego, jest już w Rydułtowach, ale jest to 

regionalna droga Racibórz – Pszczyna.  

Ponadto zostanie zlecona dokumentacja na III pas na odcinku Rzuchów – Kornowac  

i przebudowa skrzyżowania Rzuchów na terenie Kornowaca na drodze 935, 923 oraz III pasa 

tzw. odcinka na Lukasynie od przejazdu kolejowego w kierunku Rybnika. Następnie na drodze 

919 – odcinek do autostrady - do Sośnicowic. W Kuźni Raciborskiej budowa kładki dla pieszych 

nad rzeką Rudą ulegnie przesunięciu, ze względu na zmianę przeprojektowania kładki. Pozostanie 

to prawdopodobnie jako środki niewygasające. Na drodze 425 – zaplanowano w tym roku kładkę 

w Kuźni  Raciborskiej.  Jest  w planach na  drodze 917 w Gminie  Krzanowice remont  mostu  

na  rzece  Cynie.  W  Szymocicach  na  drodze  919  przewidywana  jest  budowa  chodnika.   

W Krzyżanowicach budowa chodnika na drodze 936 – od mostu na Odrze do drogi krajowej. 

Projekt remontów nawierzchni chodników wraz z odwodnieniem na drodze 417 – Pawłów – 

Pietrowice Wlk, a także remont nawierzchni na odcinku Markowice – Babice na drodze drogi 919 

Babice – Nędza. 

Przekazała również,  iż dodatkowo z nadwyżki budżetowej będzie remontowana droga 

425  – Ruda  Kozielska.  Kuźnia  Raciborska  znajduje  się  w dramatycznym stanie.  Na odcinku 

Rzuchów – Kornowac remont nawierzchni w miejscowości Rzuchów. 
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Poinformowała,  iż  plan,  o którym, wcześniej  wspomniała,  został  sporządzony według 

określonej metodologii. Otóż sprawdza się jak wyglądają stany dróg i wybiera się z nich te, które 

najbardziej są zniszczone. Łącznie z jezdniami, obiektami inżynierskimi, chodnikami, które będą 

finansowane z kredytów, które zaciągnie województwo i realizowane w drodze porozumienia  

z gminami skrzyżowanie i dokumentacja projektowa w 2007 r. jest zaplanowane - 204 mln zł,  

w 2008 r., - 270 mln zł,  w 2009 r. - 300 mln zł, a w 2010 r. – 305 mln zł. W ramach tego 

programu znalazły się dwie drogi 919 – Racibórz dojazd autostrady do Sośnicowic i remonty  

na drodze 935. Zaplanowane zostały remonty na drodze 416 – droga wojewódzka biegnąca  

od Raciborza do granic z Województwem Opolskim przez Pietrowice Wlk, wszystkie odcinki, 

które  są  niedokończone  i  zaplanowany  jest  remont  nawierzchni.  Następnie  droga  417  

Pietrowice Wlk – Pawłów, 429 Nędza – do Ciechowic, 425 – na obszarze Kuźni, 917 – odcinek 

w Sudole w kierunku Bojanowa, 921  Kuźnia Raciborska – Biały Dwór i Pilchowice – Kuźnia 

Nieborowska  (poza  obszarem  powiatu),  935  –  od  Raciborza  aż  przez  Rydułtowy  

(remont nawierzchni). 

Odnośnie  obiektów  inżynierskich  powiedziała,  że  do  pilnych  remontów  zostały 

przeznaczone wiadukty  w Nędzy na drodze 421 -  2,  w Kuźni  Raciborskiej  – II etap kładki, 

remont na Kanale (jest prowadzony),  w Nędzy na drodze 922 most oraz dalszy ciąg mostu  

na Kanale. Przekazała radnym w obieg opracowanie, które powstało na zlecenie Komisji, której 

przewodniczy. Opracowanie przedstawia konieczne prace na drodze 919. 

W  dalszej  kolejności  przedstawiła  krótką  prezentację  nt.  analizy  funkcjonalno  – 

technicznej dróg wojewódzkich nr 786 oraz 919 stanowiącą załącznik nr 6. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  przekazała,  iż  planowane  

jest zorganizowane jesienią w Raciborzu konferencji nt. stanu dróg. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż na sesji Rady była mowa o Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego, stąd też poprosił radnych, aby nie atakowali radnej nt. w/w kwestii. 

Radny  J.  Matyja  stwierdził,  że  została  uwzględniona  kwestia  przejazdu  kolejowego  

na Dębiczu. Jest to droga na Racibórz, gdzie ma zostać utworzony trzeci pas. Będzie wzmożony 

ruch, w związku z wybudowaniem hipermarketu. Zapytał, czy wzięto pod uwagę wybudowanie 

wiaduktu  w  przyszłości,  gdyż  rozwiązałoby  to  z  pewnością  problemy  komunikacyjne,  które 

powstaną? 

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  odpowiedziała,  że  mówiła  

o  planach  remontu.  Konferencja,  którą  planuje  się  zorganizować,  pozwoli  porozmawiać  

o przyszłości dróg. 
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Radny H.  Panek stwierdził,  że Racibórz jest  tak ułożony,  że część ludności  korzysta  

z  lotniska,  znajdującego  się  w  Ostrawie,  stąd  też  ruch  w  Raciborzu  jest  coraz  większy.  

Są  projekty  nt.  obwodnic  Raciborza,  ale  nie  mówi  się  o  żadnych zadaniach inwestycyjnych.  

W chwili obecnej mówi się o remoncie drugiego mostu. Zgłaszany jest przez Gminy Rudnik  

i  Nędza  most  w  Grzegorzowicach.  Należałoby  wybudować  taki  nieduży.  Most  rozwiązałby 

problem ruchu samochodów osobowych od strony głubczyckiej Kędzierzyna – Koźla w kierunku 

Gliwic, z pominięciem Raciborza. Zdaniem jego program, który zgłaszają wszyscy radni w czasie 

kampanii wyborczej, powinien znaleźć się w Strategii 2007 – 2013. Sukcesem byłoby powstanie 

mostu w Grzegorzowicach. Nie zobaczył w Strategii zapisu nt. w/w inwestycji.  

Radna  Sejmiku  Województwa Śląskiego  G.  Lenartowicz  stwierdziła,  iż  jest  to  kwestia 

Strategii. Na sesji Rady Powiatu mówiła nt. planu remontów. Stwierdziła, że nie ma ekspresowej 

drogi Racibórz – Opava. 

Radny L. Malcharczyk odniósł się do drogi prowadzącej przez Pawłów, gdzie jej stan  

jest  katastrofalny.  Radny  obawia  się,  że  większość  środków zostanie  zabranych,  w  związku  

z Mistrzostwami Europy w Polsce 2012. Z pewnością jedna droga w kierunku Gliwic zostanie 

zrobiona, ale pozostałe plany mogą nie zostać zrealizowane. 

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  stwierdziła,  że  dlatego  

jest  program,  aby  móc  przygotowywać  dokumentacje  pod  przetargi,  z  odpowiednim 

wyprzedzeniem, a nie czekać do czasu, gdy znajdą się środki w budżecie. Powiedziała, że jeśli 

pójdą  pieniądze  ekstra  na  Euro  2012,  beneficjenci  będą  ponosili  koszty  różnicy  złotówki  

i  prawdopodobna  różnica  inflacyjna  zostanie  przekazana.  Rezerwa  nie  jest  z  programów 

regionalnych, ale Infrastruktura środowisko w części transportowej. Są dwie gminy w powiecie, 

które starają się o środki z tego programu na kanalizację.  

Radny  M.  Klimanek  przypomniał,  iż  na  sesji  Rady  Powiatu  mówiono  nt.  logowaniu 

lokalnym.  Przypomniał,  iż  w  poprzedniej  kadencji  podejmowano  temat  podniesiony  

przez radnego H. Panka i aktualny Starosta zaangażował się do projektu realizacji budowy mostu 

w Grzegorzowicach.  W powyższym temacie  zrobiono poczynania.  Zaproponował  powrócić  

do tych myśli - pojawiała się nawet kwestia czy robić ostateczny plan, projekt mostu.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał przedmówcę, kto ma wrócić do w/w myśli?

Radny M. Klimanek stwierdził, iż radna powinna dotrzeć do tych projektów, które zostały 

w poprzedniej kadencji poruszone i z pewnością są realizowane.

Odnośnie drogi 919 zostało napisane, że jest 8 mostów, z tego 7 do remontów. Wszyscy radni 

wiedzą,  jaką gehenną był  remont  jednego mostu,  jak sanitarki  musiały  jeździć  z  pacjentami  
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przez Rybnik. W związku z powyższym zapytał, czy można zobligować firmy tak, aby solidnie 

był wykonany most w jak najkrótszym terminie?

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  wspomniała  nt.  planowanej 

konferencji z udziałem samorządu i Dyrektor Stumpf  zinwentaryzuje dotychczasowe starania. 

Pytanie radnego dotyczące czasu wykonania jest problemem ogólnopolskim. 

Starosta odniósł się do mostu w Grzegorzowicach. Stwierdził, że w Elbe – Elster nie ma 

mostu  ale  jest  prom.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  jest  w  posiadaniu  materiałów  odnośnie 

funkcjonowania  promu  w  Elbe  –  Elster.  Powiedział,  że  nie  byłoby  problemu,  gdyby  most 

funkcjonowałby identycznie jak w Elbe – Elster. 

Radna  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  G.  Lenartowicz  stwierdziła,  że  obwodnica  

np. Raciborza będzie drogą gminną. Na obwodnicę potrzebne są duże środki, które są tylko  

w Sektorowym Programie Infrastruktura – środowisko, zaś z programu tego nie można robić 

dróg gminnych. Jeśli obwodnica będzie budową odcinka drogi wojewódzkiej, to można nakłonić 

województwo, aby starało się o środki unijne na obwodnicę. 

Radny G. Utracki uważał, iż dobry jest pomysł z promem i Marszałek może to wpisać 

w szlak zabytków techniki funkcjonalnej. Zapytał o termin wykonania chodnika w ciągu drogi 

936 w kierunku Wodzisławia Śl, w Krzyżanowicach? W ubiegłym roku poruszana była na Radzie 

Powiatu sprawa remontu danego odcinka drogi, który wycięli w środku i zaczęli remontować.  

Po każdej ulewie na dolnym odcinku zalewana jest połowa drogi.  Stwierdził, że gdyby zaczęli 

remont od skrzyżowania z DK 45, powyższa sytuacja nie miałaby zdarzenia. Zapytał, w jakim 

terminie  powyższa droga zostanie zrobiona?

Radna  G.  Lenartowicz  obiecała  interpelować  w  w/w  sprawie  oraz  zwrócić  się  

z powyższym pytaniem do Dyrektora Tabora, gdyż środki na to są w bieżącym budżecie.   

W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  radnej  

za  przyjęcie  zaproszenia,  przybliżenie  tematyki  działalności  Sejmiku Województwa  Śląskiego,  

ze  szczególnym  uwzględnieniem  Powiatu  Raciborskiego.  Stwierdził,  iż  radna  będzie  częściej 

zapraszana na sesje Rady. 

Radna G. Lenartowicz podziękowała za cierpliwość. 

Ad6. Omówienie sieci i stanu dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę o krótkie wprowadzenie. 

Starosta stwierdził, iż materiał został przygotowany w taki sposób, aby radni mieli pełną 

wiedzę  nt.  dróg,  znajdujących  się  w  Powiecie  Raciborski  (ilość  dróg,  stan  techniczny  dróg  
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oraz  jakie  są  niezbędne  prace  na  drogach  do  wykonania).  Planuje  się  przygotowanie 

harmonogramu czasowo – finansowego. Radni otrzymali informację na temat sieci i stanu dróg 

powiatowych  stanowiącą  załącznik  nr  7.  Na  Komisjach  pojawiały  się  pewne  uwagi,  które  

nie znalazły odzwierciedlenie w materiałach. Powiedział, że zostanie przedstawiona prezentacja 

multimedialna, obrazująca każdą drogę z osobna i można zatrzymać się przy każdej drodze, jeśli 

będą jakiekolwiek uwagi, w celu ich wyjaśnienia. Następnie przedstawił prezentację multimedialną 

dotyczącą omówienia sieci i stanu dróg powiatowych załącznik nr 8. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  podziękował  Staroście  i  pracownikowi  Powiatowemu 

Zarządowi Dróg za prezentację. Otworzył dyskusję w temacie sieci i stanu dróg powiatowych.

Do dyskusji zgłosił się radny L. Malcharczyk.

Radny L.  Malcharczyk zapytał,  ile  z  tych dróg,  które  tworzą  sieć  o długości  prawie  

170 km spełnia na dzień dzisiejszy oczekiwania jako właściwe drogi i ile jest to kilometrów?

 Starosta odpowiedział, że jest to 45 %. Ponadto stwierdził, iż składając wniosek o środki 

unijne,  musi  być  logika.  Powiat  zamierza  wyremontować  obwodnicę  zachodnią  w  Powiecie 

Raciborskim. 

Do dalszej dyskusji zgłosił się radny H. Panek.

Radny  H.  Panek  wspomniał  nt.  programu,  który  nazywa  się  scalanie  gruntów.  

Scalanie gruntów prowadzone jest w Gminie Pietrowice Wielkie. Uważał, że część dróg można 

byłoby  zlikwidować,  a  część  dróg  można  wybudować  za  pieniądze  scaleniowe  w  ramach 

wspomnianego programu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zachowanie spokoju. 

Radny H. Panek stwierdził, że gminy mogłyby z tego programu, który prawdopodobnie 

wejdzie w życie w 2008 r. wybudować drogi z prawdziwego zdarzenia, zaś część dróg można 

byłoby  zlikwidować.  Można  przy  pracach  scaleniowych  drogę  powiatową  przesunąć  w  skraj 

tworzonego kompleksu i wybudować ją z prawdziwego zdarzenia od nowa. Gmina Krzanowice 

również przygotowała się do planu scaleniowego. Zaproponował pokazanie rolnikom szans, że 

będą mieli lepsze i większe pola i drogi utwardzone do pól. Podziękował Dyrektorowi PZD  

J. Szydłowskiemu za skoszenie poboczy w Gminie Rudnik. 

Radny G. Utracki  podziękował  autorom za przygotowanie informacji  nt. sieci  i  stanu 

dróg  powiatowych. Przedłużenie  odcinka  Tworków  do  skrzyżowania  z  droga  wojewódzką 

(przedłużyć  do  przejścia  granicznego  z  Hăc)  jest  strategiczną  rzeczą,  gdyż  droga  będzie 

udrożniona, będzie odbywał się duży ruch. W związku z kończącym się remontem mostu DK 45 

w Bieńkowicach skończy się gehenna mieszkańców Bieńkowic, gdzie wprowadzony był objazd 

przez  wieś  przez  drogę  powiatową.  Droga  ta  okazała  się  niezbędna.  Most  jest  już  gotowy, 
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nakładki asfaltowe są gotowe i radny jest pewien, że w najbliższym czasie nastąpi otwarcie mostu. 

W wyniku  wprowadzenia  objazdu  przez  drogę  powiatową  3515,  droga  została  zrujnowana.  

Radny  obawiał  się,  że  został  mocno  nadwyrężony  most  na  rzece  Cynie.  Pomimo bieżącego 

remontu,  przejazd  przez  tą  drogę  nie  należy  do  przyjemności.  Jedynym  rozwiązaniem  

jest położenie nowej nakładki asfaltowej, w celu zapobieżenia dalszej dewastacji tej nawierzchni 

drogi. W związku z powyższym radny wnioskował o wykonanie w bieżącym roku nowej nakładki 

asfaltowej, jest to tylko 800 m przez DP 3515 przez Bieńkowice oraz przeprowadzenie przeglądu 

(lub  ekspertyzy)  stanu  technicznego  mostu  na  rzece  Cyna,  w  ciągu  drogi  DP  3515  –  

czy  wzmożony  ruch,  zwłaszcza  samochodów  ciężarowych,  nie  spowodował  zagrożenia 

bezpieczeństwa w ruchu i nie naruszył konstrukcji mostu. 

Radny Ł. Kocur przychylił się do wniosku zgłoszonego przez przedmówcę. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  Starostę o ustosunkowanie się  do wypowiedzi 

radnego G. Utrackiego.

Starosta stwierdził, że nie ma w 2007 r. środków finansowych na wykonanie w/w rzeczy.

Radny Ł. Kocur zapytał, jakie jest zdanie Zarządu Dróg Krajowych w powyższej kwestii?

Starosta  odpowiedział,  że  chciano  przekazać  50  tys  zł,  ale  kwota  jest  za  mała.  

Podjęto w powyższej sprawie rozmowy i jeśli pójdą one w dobrym kierunku, to wówczas zostanie 

dołożona kwota. Radni zostaną poinformowani o podjętych działaniach. 

Radny Ł. Kocur zapytał, jaki jest to okres czasu?

Starosta odpowiedział, że jest to miesiąc czasu. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  że  nie  wiedział  o  toczących  się  rozmowach  i  wówczas 

wniosku nie złożyłby. Radny w dalszym ciągu podtrzymywał swój wniosków. Uważał, że droga 

może zostać  całkowicie  zniszczona.  W związku z otrzymywanymi  informacji  o  toczących się 

rozmowach w powyższej sprawie, radny zawiesił wniosek do następnej sesji Rady. 

Radny  M.  Klimanek  powiedział,  że  przez  most  w  Bieńkowicach  jest  ograniczenie  

do  20  ton,  a  przekraczają  samochody  ciężarowe  o  tonażu  przekraczającym  dopuszczalne 

obciążenie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  jak  policja  egzekwowała  sprawę  przekraczania 

przez most samochodów ciężarowych o pojemności powyżej 20 ton?

Starosta odpowiedział, że wielokrotnie Dyrektor zwracał się o przeprowadzanie kontroli 

przez Policję. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  że  czasami  Policja  zatrzymuje  samochody  ciężarowe  

i egzekwuje w/w sprawę, ale jest to sporadyczne. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju.
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Starosta  stwierdził,  że  jeżeli  miał  być  objazd  przez  most  w  Bieńkowicach  drogą 

powiatową,  to  Zarząd  Dróg  Krajowych  powinien  uzgodnić  to  z  Dyrektorem Zarządu  Dróg 

Powiatowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął dyskusję w powyższym temacie. Powiedział, że 

materiał, który został przedstawiony radnym, idzie do głosowania w wersji poprawionej. 

Starosta  stwierdził,  że  jest  to  tylko  informacja,  którą  należy  przyjąć  bez głosowania.  

Uwagi będą uwzględniane w kolejnych działaniach. 

Przewodniczący Rady Powiatu nie zgodził się z wypowiedzią Starosty i  powiedział,  że 

materiał,  jak  każdy  inny,  musi  zostać  przegłosowany,  choć  nie  w  formie  uchwały.  

Następnie poprosił o przegłosowanie materiału wraz ze zgłoszonymi uwagami.  

Materiał został przyjęty 23 głosami za. 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady sesji.  Stwierdził,  iż na sali 

obrad  obecnych  było  14  radnych,  co  stanowiło  quorum  do  podejmowania  prawomocnych 

uchwał.

Po wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu na salę obrad zaczęli wchodzić pozostali 

członkowie Rady. W sumie po 5 – minutach na sali było już 22 radnych.  

 

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

31.12.2006r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  im.  dr.  Józefa  

Rostka  w  Raciborzu  

i pokrycia straty.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  przekazał,  że  wszyscy  radni  otrzymali  materiał,  lecz 

poprosił Starostę o wprowadzenie.

Starosta  poinformował,  iż  raz  w  roku  przedstawia  się  Radzie  Powiatu  sprawozdanie 

finansowe  szpitala.  Wynik  finansowy  jest  korzystniejszy  aniżeli  planowano.  Planowano  wynik 

kilkaset tysięcy na plus, nie uwzględniając amortyzacji. W zeszłym roku w koszty szpitala były 

wrzucone  dodatki  tzw.  pomostowe  (powiat  zdecydował  się  sfinansować  od  maja  

do października), to wynik ten powinien być w granicach 2 mln 800 tys zł. Uwzględniając stratę 

za rok 2006, to narastająco sięga prawie 30 mln zł. Strata jest głównie spowodowana tym, że  

w koszty działalności co roku wrzucamy w bardzo duży odpis amortyzacyjny. Od 4 lat jedyną 

przyczyną  straty  finansowej  jest  amortyzacja.  Przed  rokiem  2002  inne  koszty  niezwiązane  

z  amortyzacją  powodowały  stratę.  Na  blisko  30  mln  zł,  około  27  mln  zł  to  jest  strata 
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spowodowana odpisem amortyzacyjnym, zaś 3 mln zł są to straty sprzed roku 2002 na innej 

działalności szpitala. Strata będzie pojawiać się co roku. Od tego roku będzie amortyzacja w inny 

sposób  liczona,  będzie  mniejszy  odpis  amortyzacyjny.  Ważniejszą  rzeczą  dla  szpitala  

jest  zadłużenie  krótko  i  długoterminowe  oraz  płynność  finansowa.  Przypomniał,  iż  

na  poprzedniej  sesji  Rady  została  podjęta  uchwała  o  wyrażeniu  zgody,  aby  szpital  mógł  

zadłużyć  się  powiedzmy  na  500  tys  zł  w  rachunku  bieżącym,  gdy  chodzi  o  płynność. 

Spowodowane jest  tym,  że NFZ podchodzi  w inny sposób do finansowania  służby zdrowia. 

Przedtem można było łatwiej uzyskać dodatkowe środki za nadwykonania, w chwili  obecnej  

jest to trudne. Na koniec roku udaje się uzyskać pokrycie w granicach 40 % za nadwykonania. 

Może brakować środków na bieżącą działalność. Szpital ma szansę, że około 6 mln zł zostanie 

umorzone,  w  przypadku  zrealizowania  zgodnie  z  planem  Programu  Restrukturyzacyjnego.  

Z 15 mln zł, 6 mln zł zostałoby umorzone. Potrzebna byłaby kwota około 2 – 3 mln zł, aby 

zobowiązania były na normalnym poziomie, tzn. zejście do poziomu około 5 mln zł zobowiązań 

byłoby  normalne.  W  Programie  Restrukturyzacyjnym  przyjęto,  że  szpital  otrzyma  pomoc 

finansową z powiatu w granicach 5 mln zł. 2 mln zł szpital otrzymał, kwota zostanie umorzona. 

Jakby pojawiła się szansa sprzedania starego szpitala - są duże szanse, szpital otrzymałby około 

2 mln zł z powiatu. Jeżeli szpital wykona wszystko, co było po jego stronie i zostałoby umorzone 

6 mln zł,  to zrobiono by wszystko, aby szpital  mógł w przyszłości  normalnie funkcjonować. 

Sytuacja  strajkowa,  jaka  jest  w  szpitalu  w  Raciborzu  może  spowodować,  że  bardzo  dobrze 

realizujący się Program Naprawczy może zostać zachwiany. Nie będzie można co rozliczyć, gdyż 

nie  pracują  przychodnie,  a  oddziały  przyjmują  przypadki  nagłe.  Na  koniec  miesiąca  

nie będzie co zafakturować. Nie wiadomo jak będzie z kontraktem na przychodnie, bo jeżeli  

nie są realizowane porady, to kontrakt może być obniżony. To są zagrożenia. Sytuację w szpitalu 

można ocenić jako dobrą.  Jakby doszło do realizacji tego, co obiecuje rząd , to można byłoby 

za rok czy dwa, z własnych pieniędzy sukcesywnie co jakiś czas dać pracownikom podwyżkę. 

Powiedział,  że  do  końca  maja  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  miało  zdecydować

 o środkach na dalszą budowę szpitala, jest już koniec czerwca i brak jest w/w decyzji. Nie potrafi 

powiedzieć, jaki na to ma wpływ sytuacja strajkowa w służbie zdrowia. Na sesji Rady Powiatu 

obecni  są  Dyrektor  Szpitala  i  Główny Księgowy,  którzy  mogą wyjaśnić  wszelkie  wątpliwości 

radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

 W związku z faktem, iż nikt nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 9  

do protokołu. 

Starosta stwierdził,  że w uchwale w uzasadnieniu znajduje się wykropkowane miejsce  

na  wpisanie  numeru  uchwały  Rady  Społecznej  Szpitala.  Rada  Społeczna  Szpitala  odbyła  się

po  terminie  dostarczenia  radnym  materiałów  na  sesję  Rady.  Rada  Społeczna  Zakładu 

zaopiniowała  omawiane  sprawozdanie  finansowe,  podejmując  uchwałę  nr  7/2007  z  dnia  

11 czerwca 2007 r. Informacja, którą przekazał radnym, nie ma wpływu na wynik głosowania. 

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  

w proponowanej wersji.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu. 

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.

Starosta  omówił  po  kolei  wszystkie  projekty  uchwał  w  sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. Omówił zmiany, jakie pojawiły się w pierwszym 

projekcie uchwały:

• w zał. Nr 1 pojawiały się następujące zmiany: 250 000 zł otrzymano na remont ul. Łąkowej – 

Piaskowej, 17 000 minusowane jest z dochodów ZSB, z uwagi na to, iż nie będą wpływały 

czynsze z dzierżawy tzw. warsztatów przy ul. Ludwika. Na kwotę 205 963 zł składają się dwie 

kwoty: dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację 2 szkół: 200 000 zł na ZSE i 5 963 zł 

na ZSO Nr 2. Na jednej sesji Rady przyjęto pożyczki, a w dniu dzisiejszym przyjmuje się 

dotacje,

• w  zał.  Nr  3  nastąpiły  zmiany:  30 000  zł  otrzymano  z  Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa  Śląskiego  do  PFGZGiK  na  wykonanie  ewidencji  budynków  i  lokali  

w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice.   

Następnie Starosta omówił drugi projekt uchwały:

• zwiększa się  dochody Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w Raciborzu,  w związku  

z  podpisaniem  umowy  z  Urzędem  Miasta  Racibórz  na  realizację  zajęć  terapeutyczno  – 

konsultacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego „Narkotykom Nie” o kwotę 8 880 zł.
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W dalszej  kolejności  omówił  trzeci  projekt  uchwały.  Projekt  ten  nie  był  omawiany  

na Komisjach. Powiedział, że zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w  Raciborzu,  w  związku  z  otrzymaniem  odszkodowania  z  tytułu  ubezpieczenia  o  kwotę  

229 260 zł. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy Przewodniczący Komisji w imieniu Komisji 

pragną zabrać głos?  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przekazał, że pierwsza i druga 

uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie  przez  Komisję  Budżetu  i  Finansów.  Trzecia  uchwała  

nie była omawiana przez Komisję Budżetu i Finansów ale nie budzi ona żadnych kontrowersji  

i również opinia będzie pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  pozostali  Przewodniczący  Komisji  pragną 

zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu. 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu. 

A11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 22 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 13

do niniejszego protokołu. 

Ad12. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady Powiatu  otworzył  dyskusję  w powyższym punkcie.  Do dyskusji 

zgłosił się radny G. Utracki.
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Radny  G.  Utracki  poprosił  o  wyjaśnienie  zasad  działalności  poradni  przyszpitalnych  

w trakcie strajku lekarzy Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dzięki jego interwencji 11 – letni 

pacjent został przyjęty do zdjęcia gipsu. Radny podziękował dyrektorowi za udzielenie informacji. 

Było to skomplikowane otwarte złamanie nogi, pod narkozą została złożona kość. Po zdjęciu 

gipsu w poradni przy ul. Gamowskiej, lekarz polecił pacjentowi przez 1 tydzień nie chodzić,  

a  za  tydzień  zgłosić  się  ze  zdjęciem.  Radny  zapytał,  czy  w  przypadku  pacjenta  

ze  skomplikowanym  złamaniem  nogi,  lekarz  nie  powinien  wykonać  kontrolnego  zdjęcia 

rentgenowskiego,  w  celu  ustalenia  prawidłowego  zrostu  kości?  Poprosił  o  przedstawienie 

procedury załatwiania takich przypadków. Stwierdził, że Związek Zawodowy Lekarzy twierdzi, że 

społeczeństwo lekarzy popiera i  akceptuje ich akcję strajkową,  ale akceptacji  jest coraz mniej, 

gdyż  powoduje  to  wiele  perturbacji.  W  związku  ze  strajkiem,  pacjenci  muszą  chodzić  

do  prywatnych  gabinetów  lekarzy  strajkujących.  Radny  zapytał,  czy  przy  takiej  procedurze  

i w takich przypadkach nie należało wykonać od razu zdjęcia, a jeżeli należało, to zwrócił się  

z apelem do Dyrekcji Szpitala, aby poinformował personel o informowanie pacjentów, jakie mają 

prawa i  z  czego mogą  korzystać,  gdzie  i  kiedy,  bo pojawiały  się  przypadki  nieprawidłowego 

informowania a nawet odsyłania małych dzieci bez udzielania porad, mówiąc, iż jest strajk. 

Radny J. Matyja dołączył się do wniosku przedmówcy. Poinformował, iż wpływają skargi, 

że pacjenci nie są informowani, tzn. zapisali się do poradni 3 albo 6 miesięcy temu, otrzymali 

receptę, leki zostały wykorzystane i udają się do przychodni, ale nie otrzymują żadnej informacji. 

W związku z powyższym zapytał, co powinny zrobić osoby, które miały zaplanowane zabiegi  

w Szpitalu lub nie ma ciągu zachowania leczenia (brak wypisywania recept) – do kogo osoby  

te  mogą  zwrócić  się?  Ponadto  zapytał,  czy  na  dzień  dzisiejszy  wpłynęły  skargi  pacjentów  

na działalność Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w związku ze strajkiem? Powiedział, że pacjenci 

nie wiedzą, gdzie mogą skargę złożyć. 

Ad13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta poprosił, aby w jego imieniu głos zabrał Zastępca Dyrektora ds. medycznych 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu Z. Wierciński i wyjaśnił w/w kwestie.

Zastępca  Dyrektora  ds.  medycznych Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  Z.  Wierciński 

odniósł się do sprawy – jakie badania mają być wykonane. Powiedziała, że o wykonaniu badań 

decyduje lekarz prowadzący i strajk spowodował to, że pacjent nie zawsze trafia do lekarza, który 

od  początku  go  leczył  i  stąd  też  kontynuację  leczenia  podejmuje  inny  lekarz.  Nie  zamiera 

wypowiadać się w kwestii terminu wykonania zdjęcia, gdyż zależy to od decyzji lekarza leczącego. 
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Odnośnie  niewłaściwej  informacji  powiedział,  że  większość  poradni  nie  działa.  

Działa Poradnia Onkologiczna. Rozwiązano w Szpitalu problem pacjentów z urazami, którym 

trzeba zapewnić ciągłość leczenia. Szpital stara się na bieżąco informować, gdzie może pacjent 

udać się. Informacja ta jest w rejestracji, można uzyskać ją w pogotowiu, Ambulatorium Izby 

Przyjęć oraz w sekretariacie dyrektora. Szpital stara się udostępniana dokumentację, jaką pacjent 

miał w Szpitalu. Dokumentacja jest własnością Szpitala, ale pacjent ma prawo do niej wglądu. 

Trudno ustosunkować się  do terminów udzielania porad pacjentowi,  gdyż niewiadomo, kiedy 

strajk skończy się. Zakłada się, iż wszystkie porady będą udzielone, ale nie wiadomo w jakim 

terminie. W chwili obecnej strajk trwa już piąty tydzień. 

Zastępca  Dyrektora  ds.  medycznych  Z.  Wierciński  stwierdził,  że  zdarzają  się  skargi  

i  emocje  są  po  obu  stronach.  W  dniu  dzisiejszym  również  miał  skargę,  która  nie  została 

rozpatrzona do końca. Pogotowie nie przejmie pracy, jaka była założona dla poradni, ale realizuje 

to, co do niego należało, tzn. wszystkie wyjazdy są załatwiane, przyjmowani są pacjenci z urazami 

i załatwiani są w Ambulatorium czy Izbie Przyjęć. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał  radnego G. Utrackiego,  czy usatysfakcjonowany 

jest odpowiedzią Dyrektora?

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  iż  nie  zamierza  oceniać  wypowiedzi  Z.  Wiercińskiego.  

Z różnych względów bardzo często bywa w Poradni Ortopedycznej. Po każdorazowym złamaniu, 

zwłaszcza  skomplikowanym,  po  zdjęciu  gipsu  pacjent  jest  kierowany  do  rentgena  

i przychodzi po raz kolejny do lekarza. Dyrektor ds. medycznych z pewnością zna podstawowe 

procedury. Poprosił o jednoznaczną odpowiedź, czy powinien zostać skierowany do wykonania 

zdjęcia, czy ma tydzień leżeć i gdzie ma udać się po zdjęcie.

Zastępca Dyrektora ds. medycznych Z. Wierciński nie wiedział, czy było wykonywane 

zdjęcie kontrolne. Pacjent, który miał skomplikowane złamanie i oczekuje się oceny zrostu, to 

należy wykonać zdjęcie. Powiedział, że w przypadku skomplikowanych złamań, istnieje potrzeba 

potwierdzenia prawidłowego zrostu poprzez dokonanie zdjęcia. 

Radny  G.  Utracki  również  uważał,  iż  konieczne  jest  wykonanie  zdjęcia.  Nie  potrafi 

powiedzieć,  czy  było  wykonane  kontrolne  zdjęcie.  Lekarz,  który  nie  wykonał  zdjęcia  był  

na kontrakcie, nie zrobił zdjęcia i nie miał nawet dostępu do zdjęcia w komputerze.

Zastępca Dyrektora ds. medycznych Z. Wierciński wyjaśnił, że wśród lekarzy pracujących 

w poradniach jest cześć lekarzy, pracujących na kontraktach i nie mieli oni prawa do podjęcia akcji 

strajkowej, stąd możliwość udzielania porad ortopedycznych. Dyrektor nie rozumiał, dlaczego 

lekarz nie miał dostępu do zdjęcia, system jest włączony i każdy potrafi z systemu skorzystać. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego  G.  Utrackiego,  czy  

jest usatysfakcjonowany odpowiedzią?

Radny G. Utracki poprosił Zarząd Powiatu o pisemne wyjaśnienie powyższej kwestii.

Zastępca Dyrektora ds. medycznych Z. Wierciński powiedział, że potrzebne byłyby dane 

personalne  pacjenta,  w  celu  udzielenia  radnemu  konkretnej  i  bardziej  satysfakcjonującej 

odpowiedzi. 

Radny G. Utracki nie mógł podać danych personalnych pacjenta, gdyż musiałby zapytać 

o  to  jego  rodziców,  a  ludzie  obawiają  się  takich  interwencji,  gdyż  nie  wiedzą  jak  zostaną 

potraktowani w Szpitalu. Po uzyskaniu zgody na podanie danych personalnych, skontaktuje się 

z Dyrektorem Szpitala. Osobiście chciałby uzyskać informacje nt. procedur, o których mówił. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o sporządzenie pisemnej informacji nt. procedur 

załatwiania tego typu spraw. Następnie zapytał radnego J. Matyi, czy jest usatysfakcjonowany  

z udzielonej odpowiedzi?

Radny J. Matyja powiedział, że pacjenci, którzy przychodzą do poradni przyszpitalnych 

nie otrzymują informacji. Osoby pracujące w dziale rejestracji, nie informują tylko pozbywają się 

pacjentów  albo  wskazują  inną  drogę.  Poprosił  o  utworzenie  punktu  informacyjnego  

(przy rejestracji)  w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu,  w którym pacjenci będą mogli  składać 

ewentualne skargi, wnioski i zażalenia. Na dzień dzisiejszy nie ma punktu, gdzie można byłoby 

złożyć skargę. 

Zastępca  Dyrektora  ds.  medycznych  Z.  Wierciński  odpowiedział,  że  punktem jest  to 

samo miejsce, które przyjmuje zawsze skargi i zażalenia. Z żaden sposób nie została zablokowana 

czy ograniczona droga dostępności składania skarg poprzez sekretariat. 

Radny J. Matyja stwierdził, że żadna osób w rejestracji nie poinformuje pacjenta, że może 

złożyć skargę w sekretariacie. 

Starosta zasugerował, aby wywiesić na kartce, że skargi  i  zażalenia przyjmuje Dyrekcja 

oraz podać numer pokoju. 

  

Ad14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków  

o odczytanie wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Mandrysz odczytała wniosek zgłoszony 

na sesji Rady:
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• radnego G. Utrackiego: 

„Rada  Powiatu  wnioskuje  o  przeprowadzenie  przeglądu  (lub  ekspertyzy)  stanu  technicznego 

mostu  na  rzece  Cyna,  w  ciągu  drogi  3515  –  czy  wzmożony  ruch,  zwłaszcza  samochodów 

ciężarowych,  nie  spowodował  zagrożenia  bezpieczeństwa  w ruchu  i  nie  naruszył  konstrukcji 

mostu.

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  iż  zamieścił  we  wniosku  informację  dotyczącą 

przeprowadzenia przeglądu (lub ekspertyzy), gdyż ekspertyza jest droga. 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  o  przegłosowanie  wniosku w proponowanym 

brzmieniu. 

Powyższy wniosek został przyjęty 22 głosami za.

Ad15. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się 

28 sierpnia 2007 r. o godz. 15.00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu tematem sesji 

będzie: 

1. Informacja  nt.  realizacji  inwestycji pn. „Budowa   Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

Starosta  powrócił do sprawy zakupu laptopów. Stwierdził,  że coraz więcej  materiałów 

radni  otrzymują  na  dyskietkach.  Powiedział,  że  radni,  którzy  w  ciągu  tygodnia  wypełnią 

oświadczenia,  to  w  ciągu  najbliższych  tygodni  otrzymają  laptop,  zaś  pozostali  radni  będą 

otrzymywali materiały w formie pisemnej. Większość z radnych pragnie zakupu laptopów, stąd 

też będzie to duża korzyść dla Starostwa Powiatowego. Osoby, które nie złożą oświadczeń, to  

po jakim czasie również przekonają się i przystąpią do tej grupy osób, które zgłosiły w/w akces.  

Radny  L.  Malcharczyk  przypomniał,  że  w  ubiegłą  niedzielę  w  Raciborskim Centrum 

Kultury odbyła się ciekawa impreza. Wstęp na imprezę był wolny, a do zorganizowania imprezy 

przyczyniło  się  bardzo  dużo  osób.  Impreza  nazywała  się  „Piosenka  nie  zna  granic”.  

Podziękował  za  pośrednictwem  radnych  wójtom,  burmistrzom,  prezydentowi  i  staroście  

za wsparcie powyższej inicjatywy finansowej. Podziękował Staroście A. Hajdukowi, Prezydentowi 

M.  Lenkowi  -  za  udostępnienie  za  darmo  sali,  wójtom:  A.  Pieruszce,  A.  Wawrzynkowi,  

A. Iskała, J. Stukatorowi oraz burmistrzom: R. Serafin i M. Abrahamczykowi. Cześć pieniędzy 

pochodziła  z  Fundacji  Rozwoju  Śląska.  Podziękował  również  mediom:  „Nowinom 

Raciborskim”–  G.  Wawocznemu,  Radiu  Vanessie  i  Ł.  Kocurowi  za  nagłośnienie  imprezy. 

Stwierdził, że Powiat Raciborski jest ciekawym regionem kilku kultur. 
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Radny poinformował  także,  że  gmina  Pietrowice Wielkie  w sobotę  podpisała  umowę 

partnerską  z  Liederbach.  Było  to  bardzo  znaczące  wydarzenie.  W  dniach  17  –  19.08.br.  

Starosta  Powiatu  Märkischer  wraz  z  wójtami,  burmistrzami  tamtejszego  powiatu  postanowił 

przyjechać w ramach prywatnej wizyty. Radny zaproponował Staroście Powiatu Märkischer, aby 

przyjechał  do  Powiatu  Raciborskiego.  Wójtowie,  burmistrzowie  otwarci  są  na  nawiązanie 

partnerstw i jeżeli któraś z gmin Powiatu Raciborskiego nie ma partnera po stronie zachodniej, 

a  byłaby  zainteresowana  nawiązaniem  partnerstwa,  to  istnieje  możliwość  przedstawienia 

propozycji.  Osoby zainteresowane proszone są o przedstawienie w formie tabelarycznej kilku 

informacji  nt. gminy. Radny zobowiązał się przekazać w/w informacje z gmin do Starostwa,  

do  Powiatu  Märkischer  i  Starosta  przekaże  to  dalej  wójtom,  którzy  przyjadą  do  Powiatu 

Raciborskiego. 

Radny  J.  Kusy  podziękował  Staroście  za  szybkie  udrożnienie  drogi  przy  ul.  Grobli  

w Raciborzu do ruchu lokalnego.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  również  podziękował  Staroście  za  udrożnienie  drogi,  

o której wspomniał radny J. Kusy. 

Ad16. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17.52. 

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. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (09.06.2007 – 19.06.2007).

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (09.06.2007 – 19.06.2007) – 

uzupełnienie do informacji za okres (30.05.2007 – 08.06.2007).

5. Podsumowanie III Targów Pracy dla Nauczycieli.

6. Analiza funkcjonalno – techniczna dróg wojewódzkich nr 786 oraz 919.

7. Informacja na temat sieci i stanu dróg powiatowych. 

8. Prezentacja multimedialna dotycząca omówienia sieci i stanu dróg powiatowych. 

9. Uchwała  Nr  IX  /  86  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2006r.  przez  Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

i pokrycia straty z dnia 19 czerwca 2007 r. 

10. Uchwała  IX  /  87  /  2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. 

11. Uchwała  Nr IX / 88  / 2007 Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. z dnia 19 czerwca 2007 r.

12. Uchwała Nr IX / 89 / 2007 w prawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. z dnia 19 czerwca 2007 r.

13. Uchwała Nr IX / 90 / 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  z dnia 19 czerwca 2007 r.
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