
PROTOKÓŁ  NR  XIV / 07

z  XIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  27 listopada 2007 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

- XIV / 120 / 2007 - w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu 

  i Skarbnika Powiatu.

-  XIV  /  121  /  2007  -  w  sprawie  wyrażenia  opinii  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Dermatologicznej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

-  XIV / 122 / 2007 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Ogólnej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10.

-  XIV  /  123  /  2007  -  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2007r. 

-  XIV  /  124  /  2007  -  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Państwa  Aliny  i  Herberta  Kasza  

    na opieszałość Starosty Raciborskiego.

-  XIV / 125 / 2007 - w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

Miastu Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego – urządzenia UPS dla potrzeb niezawodnego 

przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

-  XIV / 126 / 2007 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

-  XIV / 127 / 2007 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

-  XIV  /  128  /  2007  -  w  sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  Budowlanych  z  siedzibą  

    w Raciborzu przy  ul. Wileńskiej 6. 
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- XIV / 129 / 2007 - w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Rudach.

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

2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja  nt.  realizacji  zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  – 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Informacja zbiorcza z realizacji zadań 

służb, inspekcji i straży powiatowych. Sprawozdania z realizacji służb i straży.

7. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i 

Skarbnika Powiatu.

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

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Dermatologicznej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

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

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Chirurgii  Ogólnej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2007r.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Państwa  Aliny  i  Herberta  Kasza  na 

opieszałość Starosty Raciborskiego.

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

13. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  nt.  analizy  oświadczeń 

majątkowych za 2006r. złożonych przez radnych. 

14. Interpelacje i zapytania radnych.
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15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

18. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu N. Mika otworzył obrady XIV sesji Rady Powiatu. Dodał, 

iż jest to pierwsza – historyczna sesja Rady Powiatu Raciborskiego podczas, której zostaną 

wykorzystane przez radnych laptopy. W miesiącu listopadzie br. Radni otrzymali materiały w 

wersji elektronicznej. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji uczestniczyło 21 radnych, 

co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał też zaproszonych gości. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaroszonych gości stanowi załącznik nr 2.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnych,  czy  zgłaszają  uwagi  do  protokołu  

z  XIII  sesji  Rady?  Protokół  był  wystawiony  w  Biurze  Rady  oraz  wysłany  zainteresowanym 

radnym drogą elektroniczną. 

Radny  K.  Ciszek  wniósł  uwagi  do  protokołu.  Podczas  omawiania  punktu  dot. 

wynagrodzenia dla nauczycieli zabierał głos i jego zdaniem zapis w protokole wprowadził zamęt, 

stąd też prośba o jego zmianę. 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż poprawki do protokołu mogą być wniesione 

dopiero po przesłuchaniu nagrania z sesji. Zaproponował, aby protokół z XIII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego przyjąć na kolejnym posiedzeniu, w miesiącu grudniu br., co dałoby 

możliwość zapoznania się z nagraniem, chyba, że radni wyraziliby chęć na przesłuchanie w chwili 

obecnej nagrania z przebiegu obrad z dnia 30 października 2007r. 

Propozycję przyjęto przez aklamację.

Radny  K.  Ciszek  zwrócił  także  uwagę,  iż  składał  wnioski,  które  nie  zostały 

przegłosowane.  Dlatego ma wątpliwości,  czy  uchwała  była  głosowana zgodnie  z  przepisami  

i chciałby, aby ustosunkowano się do tego.
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę przedmówcy, iż ten nie miał wątpliwości w chwili 

głosowania uchwały i nie zgłaszał wówczas żadnych zastrzeżeń. Zaproponował, aby w tej sprawie 

zasięgnął opinii Radcy Prawnego. 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał:

- pismo OR.0714 - 36 /07 z dnia 21.11.2007r. z prośbą o wprowadzenie pod obrady projektów 

uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego. Zaproponował, aby projekty te znalazły się pod pozycją 

13. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 - pismo OR.0714 – 37 / 07 z dnia 27.11.2007r. z prośbą o wprowadzenie pod obrady projektów 

uchwał  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą w Raciborzu przy  

ul.  Wileńskiej  6 (zaproponował,  aby projekty te znalazły się  pod pozycją 15) oraz w sprawie 

zamiaru  likwidacji  Gimnazjum  Specjalnego  i  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej 

wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach (zaproponował, 

aby  projekty  te  znalazły  się  pod  pozycją  16).  Pismo  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego 

protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

Porządek obrad wraz  z proponowanymi zmianami przyjęto 22 głosami. 

Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach, w celu przesłania radnym 

uaktualnionego porządku obrad. Radnym, którzy nie posiadali laptopów, uaktualniony porządek 

obrad rozdano w wersji papierowej.  

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady przypomniał wniosek Komisji Rolnictwa  

i  Ochrony  Środowiska,  w  którym  wnoszono  o  udzielenie  głosu  podczas  obrad  Prezesowi 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu.

K.  Kowalewski  Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Raciborzu  podziękował  za 

udzielenie głosu. Poinformował, iż Przedsiębiorstwo od 7 lat bierze udział w konkursie o puchar 

recyklingu.  W  konkursie  tym  biorą  udział  przedsiębiorstwa,  zajmujące  się  działalnością 

proekologiczną oraz gminy z całego kraju.  W roku bieżącym na Międzynarodowych Targach 

Poznańskich  POLEKO,  Przedsiębiorstwo  Komunalne  w  Raciborzu  zostało  wyróżnione  

w kategorii  Złota  Bela  Makulatury.  Wyróżnienia  takie  otrzymały  jedynie  3  przedsiębiorstwa  
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w Polsce. Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu otrzymało także oraz nagrodą pieniężną 

ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w wysokości 9 tys. zł ( z łącznej 

kwoty 25 tys. zł). Sukces ten nie jest jedynie sukcesem samego przedsiębiorstwa, jest to również 

sukces samorządu gminnego oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Przypomniał, iż od wielu 

lat Starostwo Powiatowe w Raciborzu (od 2000r.) wspiera działania Przedsiębiorstwa, poprzez 

Powiatowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Powiedział,  iż  nie  wystąpiła 

sytuacja,  aby  Zarząd  Powiatu  kiedykolwiek  odmówił  dofinansowania  działalności  jednostki.  

W  imieniu  własnym  oraz  Rady  Nadzorczej  oraz  załogi  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  

w  Raciborzu  podziękował  Staroście,  Zarządowi  Powiatu,  radnym  oraz  Przewodniczącemu 

Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.  Dodał,  iż  przynajmniej  raz  w  roku  posiedzenie 

Komisji   Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbywa się na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w Raciborzu, co daje możliwość nadzoru nad przyznawanymi środkami. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  N.  Mika  pogratulował  przedmówcy  i  podziękował  za 

wystąpienie, życząc dalszych sukcesów.  

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

Rady Powiatu.

Starosta przypomniał, iż informację za okres 31.10.2007r. – 15.11.2007r. radni otrzymali 

wraz z  materiałami  na sesję.  Informacja  ta  stanowi załącznik  nr  5 do niniejszego protokołu. 

Przedstawił uzupełnienie do powyższej informacji, obejmującej okres 16.11.2007r. – 27.11.2007r. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Poinformował, iż realizacja uchwał 

i wniosków znajduje się w Biurze Rady.  

Zaprosił także na uroczystość organizowaną w dniu 21.12.2007r. wspólnie z Burmistrzem 

Gminy Krzanowice z okazji przystąpienia Polski do strefy Schengen. Zwrócił się z prośbą, aby 

radni śledzili informacje, jakie otrzymują w wersji elektronicznej i traktować je jako zaproszenia 

do uczestnictwa w organizowanych imprezach.

Poinformował, iż została wydana książka poświęcona J. von Eichendorffa. Przypomniał, 

iż w dniu dzisiejszym radni otrzymali zaproszenia na spotkanie wieńczące obchody roku pamięci 

J. von Eichendorffa w Powiecie Raciborskim, jakie odbędą się w dniu 12.12.2007r. 

Radny J. Matyja zwrócił uwagę, iż brakuje mu informacji nt. ogłoszonego konkursu na 

stanowisko konkursu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Dodał, iż termin 
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składnia  ofert  upłynął  w  dniu  27.11.2007r.  Zapytał,  ile  wpłynęło  ofert  oraz  kiedy  konkurs 

zostanie rozstrzygnięty. 

Starosta  odpowiedział,  iż  wpłynęły  3  oferty.  Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi 

12.12.2007r. 

Ad. 5 Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  – sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Wiceprzewodnicząca  Rady Powiatu  A.  Litewka  – Kobyłka  zwróciła  się  do  Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Zapytała o propozycje szukania nowego 

lokum ośrodka interwencyjnego dla dzieci. W sprawozdaniu napisano, iż w ośrodku tym będą 

przebywać m.in. dzieci upośledzone umysłowo, z chorobami psychicznymi, dzieci powyżej 13 

roku  życia   sprawiające  problemy  wychowawcze.  Zapytała,  czy  Dyrektor  wierzy,  że  konkurs 

ogłoszony na prowadzenie takiego ośrodka zostanie rozstrzygnięty. Zapytała również o sposób 

realizacji  zadania  pn.  centrum interwencji  kryzysowej.  W sprawozdaniu  napisano,  iż  centrum 

świadczy usługi hotelowe – gdzie i w jaki sposób jest to realizowane.

H.  Hildebrand  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  odpowiedział,  że 

wierzy w rozstrzygnięcie konkursu. Zwrócił uwagę, iż zadaniem powiatu jest zapewnienie opieki 

wszystkim  dzieciom,  w  tym  także  tym,  o  cechach  wymienionych  wcześniej.  Dodał,  że  jeśli 

placówka  taka  nie  zostanie  utworzona  to  dzieci  te  zostaną  skazane  na  pobyt  w  swoich 

dotychczasowych środowiskach, gdzie często ich los zagrożony. Odnośnie centrum interwencji 

kryzysowej  wyjaśnił,  iż  wymienione  przy  nim  elementy  są  obowiązkiem  powiatu.  Istnieje 

możliwość  uruchomienia  takiego  miejsca  w  domu  pomocy  społecznej  lub  innej  jednostce 

powiatu,  jednakże  musi  ono  powstać.  Realizacja  tego  zadania  zostało  zlecone  organizacji 

pozarządowej.  Działalność  ta  przede  wszystkim  polegała  na  poradnictwie  psychologicznym  

i prawnym. Przyznał, iż element zapewnienia pobytu hotelowego do dnia dzisiejszego nie został 

rozwiązany. Na zadanie to należy zwrócić szczególną uwagę w roku przyszłym. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu A. Litewka - Kobyłka zapytała o liczbę pracowników 

socjalnych zatrudnionych w Centrum.

Dyrektor  PCPR  odpowiedział,  iż  wraz  z  nim  jest  zatrudnionych  10,  w  tym  3 

pracowników  socjalnych.  Są  to  osoby,  które  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  pracy 

socjalnej.  Ponadto  zatrudnionych  jest  jeszcze  trzech  kierowników,  którzy  mają  takie  same 

uprawnienia i wykonują te zadania. 
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Radny  J.  Matyja  zapytał  o  Wielofunkcyjną  Placówkę  Opiekuńczo  –  Wychowawczą  

w Pogrzebieniu. Trzy miejsca w tej placówce były przeznaczone na miejsca, właśnie na realizację 

zadań z zakresu pomocy interwencyjnej. W chwili obecnej zadanie to nie są realizowane. Ponadto 

radny uważa, że nie jest zachowana rotacja w Ośrodku.

Dyrektor  PCPR przyznał  iż  na  początku  funkcjonowania  tej  placówki  dochodziło  do 

kontrowersji,  czy miejsca te są zapewnione,  zwłaszcza,  gdy siostry miały obowiązek przyjęcia 

dziecka interwencyjnie. Dodał, iż w przeciągu pierwszych kilku miesięcy problem przestał istnieć, 

gdyż w Ośrodku stale jest przekroczona liczba miejsc. Zatarła się liczba miejsc pomiędzy dziećmi 

stale przebywającymi w placówce, a dziećmi będących na pobycie socjalizacyjnym. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  -  Kobyłka  zapytała,  czy  nie  problemu  ze 

znalezieniem miejsca dla dzieci.

Dyrektor PCPR odpowiedział, iż istnieje problem ze znalezieniem miejsca w placówce  

o charakterze socjalizacyjnej jak również interwencyjnej. Na dzień dzisiejszy placówka ma zajęte 

wszystkie  miejsca.  W wielu  przypadkach  podział  na  pobyt  socjalizacyjny  i  interwencyjny  jest 

czysto  formalny  i  często  ogranicza  się  do  faktu,  czy  wydano  postanowienie  kończące 

postępowanie, czy tymczasowe. 

Radny  G.  Utracki  stwierdził,  iż  z  materiałów  wynika,  iż  wiele  osób  oraz  dzieci 

niepełnosprawnych  korzysta  z  dofinansowań.  Zapytał,  czy  wszyscy  chętni  mogą  z  tych 

dofinansowań korzystać, czy występują jakieś problemy w pozyskiwaniu tych środków. Jeśli tak, 

poprosił  o ich wskazanie,  w celu podjęcia  starań o likwidację  tychże problemów i  pomoc w 

pozyskiwaniu środków. 

Dyrektor PCPR stwierdził,  iż  w realizacji  tego zadania można zwrócić uwagę na dwa 

zagrożenia. Pierwsze z nich to ogrom składanych wniosków i niewielka liczba osób zajmujących 

się tymi kwestiami – 2 osoby. Widzi potrzebę rozbudowania tego działu, do 3 etapów. Drugie 

zagrożenie to sposób przekazywania środków z PFRON. Udzielanie świadczeń rozpoczyna się  

z chwilą przyznania środków, zazwyczaj jest to marzec – kwiecień. Środki, dopiero po przyjęciu 

do  budżetu  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego  są  przekazywane  do  realizacji  do  PCPR. 

Najczęściej pod koniec miesiąca,  co zdecydowanie odsuwa w czasie realizację zadań. Ponadto 

PFRON przekazuje spore środki dopiero pod koniec roku kalendarzowego, co komplikuje pracę. 

Sposób  wydatkowania  tej  kwoty  powoduje  niemożność  sprawnego  wydania  tych  środków. 

Zadania związane z usuwaniem barier architektonicznych wymagają realizacji długiej procedury, 

czy też dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, jedynie dla osób, które zdecydowałyby się 

na  spędzenie  świąt  Bożego  Narodzenia  w  ośrodku  rehabilitacyjnym.  Dodał,  iż  środków nie 

brakuje.  Zaobserwować  można  zwiększanie  się  niewykorzystanych  środków.  Zaobserwować 
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można  także  tendencję  PFRON  do  zaostrzania  kryteriów  przyznawania  środków.  Przepisy 

dotyczące osób niepełnosprawnych są niejednoznacznie, a ich interpretacja często jest rozbieżna 

pomiędzy stanowiskiem PCPR i PFRON. 

Radny G. Utracki zapytał, czy Dyrektor PCPR widzi możliwość przyspieszenia procedur 

przekazywania środków.

Dyrektor PCPR stwierdził, iż jedynie może zwrócić się do Rady Powiatu o priorytetowe 

potraktowanie przekazywania środków PFRON. Nawet przekazanie ich kilkanaście dni wcześniej 

daje możliwość ich szybszego wykorzystania, uruchomienia procedur. 

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  przedstawionego  materiału.  Materiał  przyjęto  większością 

głosów – 22 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Materiał stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu.

Ad.  6  Bezpieczeństwo  mieszkańców  Powiatu  Raciborskiego.  Informacja  zbiorcza  z  realizacji  zadań  służb,  

inspekcji i straży powiatowych. Sprawozdania z realizacji służb i straży.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu

Śląski Zarząd Melioracji Wodnej w Raciborzu

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  radni  wnoszą  uwagi  do  materiału  zbiorczego 

„Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego”.

Materiał  przyjęto  większością  głosów  –  22  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  1  głos 

wstrzymujący. Materiał stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do zaproszonych gości, o ograniczenie wypowiedzi do 5 

minut. Dodał, iż po zakończonym podsumowaniu będzie można zadawać pytania. 

E.  Mazur  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Raciborzu  przedstawił  podsumowanie 

sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  zapytała  na  czym  polega 

problem z identyfikacją osób sympatyzujących z klubem Ruch Chorzów (pseudokibiców) oraz w 
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jakim  wieku  są  uczestnicy  zajść  w  czasie  meczów,  a  także  w  jakich  grupach  wiekowych 

odnotowuje się dzieci z przestępstwami narkotykowymi.  

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu odpowiedział,  iż wystąpił  jeden przypadek 

zagrażający bezpieczeństwu, w przypadku kibiców stadionowych. Byli to kibice Ruchu Chorzów, 

mieszkańcy Raciborza. Jedna osoba była wcześniej zarejestrowana i objęta zakazem wstępu na 

stadion, który złamała. Identyfikacja polega na prowadzeniu działań operacyjnych, kto wchodzi w 

skład takich grup i jakiego rodzaju zagrożenie powodują. Odnośnie wieku sprawców przestępstw 

narkotykowych  to  kształtuje  się  to  różnorako.  Są  małoletni,  którzy  sprzedają  narkotyki,  jak 

również osoby pełnoletnie. Nie są ustalone granice wiekowe. 

Wicestarosta  zapytał,  czy  prowadzona  jest  analiza  zmieszenia  ilości  wypadków  na 

obszarach objętych działaniem radarów.

Komendant Powiatowy Policji  w Raciborzu odpowiedział,  iż skrzynki fotoradarowe są 

dwie – w Jankowicach i Kornowacu. W miejscach tych dochodziło do największej liczby zdarzeń 

drogowych. Po zainstalowaniu tych skrzynek, a czasem fotoradarów, ilość zdarzeń równa się zero. 

Radny G. Utracki powiedział, iż na bazie przedstawionych materiałów trudno określać 

poziom  bezpieczeństwa.  Poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców  jest  pojęciem  względnym. 

Zapytał,  czy   związku  z  wejściem  Polski  do  strefy  Schengen,  podjęto  działania  w  celu 

zabezpieczenia terenu Powiatu oraz jego mieszkańców przed różnego rodzaju niebezpieczeństwa 

z  tym  faktem  związanych.  Pytanie  to  skierowane  jest  także  do  m.in.  Komendanta   Straży 

Granicznej, Sanepidu.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu odpowiedział, iż były i nadal są prowadzone 

działania mające na celu przystosowania i przygotowania do wejścia Polski do strefy Schengen. 

Dodał,  iż  nie  są  przewidywane  jakieś  specjalne  zmiany  taktyki  Policji  na  terenie  Powiatu 

Raciborskiego.  Trudno  w  obecnej  chwili  założyć,  że  przestępczość  po  21.12.2007r.  wrośnie. 

Pewne istotnie zmiany w pracy Policji oraz zmiany w przepisach określających sposoby pracy 

operacyjnej  zostały  przyjęte,  zwłaszcza  w  kwestii  przekazywania  informacji  na  terenie  Unii 

Europejskiej. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu jest przygotowana do prowadzenia tego 

typu zadań. 

Radny  G.  Utracki  powiedział¸  iż  oczekiwał  ze  strony  Komendanta  stwierdzenia  

o wzmocnieniu liczby funkcjonariuszy posterunków Policji w gminach przygranicznych, które  

w sposób szczególny, ze względu na swoje położenie będą narażone na niektóre zajścia. 

Komendant  Powiatowy Policji  w Raciborzu powiedział,  iż  jeśli  obserwacje wykażą,  że 

istnieje tak potrzeba Policja będzie elastycznie reagować na zaistniałą sytuację. 
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Radny K. Ciszek poruszył kwestię zatrzymań rowerzystów prowadzących rowery w stanie 

nietrzeźwym. Zapytał, czy w Powiecie Raciborskim można mówić o pladze tego rodzaju zjawisk. 

W prasie  lokalnej  można  znaleźć  wiele  informacji  na  ten  temat,  niestety  nie  ma  tego  typu 

wiadomości o kierowcach prowadzących samochód pod wpływem alkoholu. 

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu zapewnił, iż nie jest prowadzana żadna akcja 

wyłapywania rowerzystów. Fakt taki wynika m.in. z rutynowych kontroli ruchu drogowego i nie 

tylko.  W identyczny  sposób  traktowane  są  inne  osoby  zagrażające  bezpieczeństwu sobie  lub 

innym.

Radny M. Kurpis zapytał o realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu powiedział, iż program ten był zainicjowany 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Stwierdził, iż nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć na 

jakim etapie jest realizacja tego programu, gdyż nie Policja jest inicjatorem i realizatorem tego 

programu, lecz władze samorządowe. Dodał, iż Policja jest jednym z podmiotów realizujących 

program. Zapewnił, iż KPP w Raciborzu wywiązuje się na bieżąco z nałożonych na nią zadań.

Radny  M.  Kurpis  przyznał,  iż  to  samorządy  są  odpowiedzialne  za  realizację  tego 

programu,  jednakże  zapisy  w  sprawozdaniu  Policji  skłoniły  go  do  zadania  pytania  o  jego 

realizację.  

Radny A. Plura  zapytał,  czy rzeczywiście naruszeniem prawa jest  fakt,  kiedy człowiek 

idzie  piechotą  i  prowadzi  rower  po  drodze.  Czy  taki  zdarzenia  są  ścigane  przez  Policję. 

Powiedział,  że  zagrożeniem  w  ruchu  drogowym  są  o  samochody  wielkogabarytowe.  Często 

samochody te przekraczają dopuszczalny tonaż. Czy na terenie Powiatu Raciborskiego są miejsca, 

w których ważone są tego typu samochody. Podkreślił, iż wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, 

który stwarza zagrożenie są traktowani w taki sam sposób.

Radny  J.  Matyja  nawiązał  do  akcji  prasowej  „Poznaj  swojego  dzielnicowego”.  Radny 

uważa, że należałoby powrócić do tego typu działań. Zaproponował także organizację spotkań 

dzielnicowych z mieszkańcami. 

Komendant  Powiatowy  Policji  w  Raciborzu  powiedział,  iż  podjęte  zostaną  próby 

powtórzenia tej akcji. 

Radny L.  Malcharczyk  poprosił  o  opinię  Komendanta  nt.  możliwości  poprawy ruchu 

drogowego w związku z planowanym remontem mostu na kanale Ulga w Raciborzu.

Komendant  Powiatowy  Policji  w  Raciborzu  odpowiedział,  iż  rozwiązania 

dotychczasowego objazdu, jaki powstał w związku z remontem mostu w dzielnicy Obora, może 

jedynie wyrazić swoje prywatne zdanie – biorąc pod uwagę zużycie paliwa, ekonomiczniejszym 

wydawałoby się wybudowanie nowego mostu obok mostu remontowanego.
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Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  w  przedstawionym  sprawozdaniu  brakuje  mu 

informacji nt. współpracy Komendy Powiatowej Policji z innymi jednostkami. 

Komendant  Powiatowy  Policji  w  Raciborzu  wyjaśnił,  iż  Komenda  współpracuje  

z wieloma podmiotami na terenie Powiatu Raciborskiego. Dotychczas nie spotkał się z odmową 

współpracy  z  którąkolwiek  z  placówek.  Odnośnie  nadtonażu  samochodów  ciężarowych 

powiedział,  iż  wspólnie  z  Inspekcją  Transportu  Drogowego  prowadzi  działania.  Wspólnie 

Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu podjęto 

zobowiązania do zachęcenia do większej współpracy ze strony Inspekcji Transportu Drogowego 

do zwiększenia liczby tego typu kontroli na terenie Powiatu. 

A.  Brzozowski  Komendant  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu 

przedstawił podsumowanie sprawozdania. Sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.

Radny G. Utracki poruszył  kwestię zmiany ustawowej dotyczącej  numeru alarmowego 

112. Pojawiają się informację, że numer ten ma zmienić swój zasięg, że centra powiadamiania 

ratunkowego mają być tylko w miastach wojewódzkich. Z wypowiedzi Komendanta wynika, że 

jest to dobre rozwiązanie. Zapytał o opinię w tym temacie.

Komendant KP PSP  powiedział, iż przed katastrofą na targach w Chorzowie pojawiła się 

koncepcja, iż w każdym powiecie powstanie jedno centrum zarządzania kryzysowego, czy też 

powiadamiania ratunkowego. Po tych wydarzeniach powstała ustawa o państwowym ratownictwie 

medycznym,  która  wykluczyła  poprzedni  tok myślenia.  Zgodnie  z  zapisami  tej  ustawy centra 

powiadamiania  mają  funkcjonować  na  poziomie  województwa.  Na  podstawie  porozumienia 

podpisanego z wojewodą, powiatowe  komendy straży pożarnej, które obsługują ten numer na 

terenie danego powiatu. Chodzi tylko o telefony stacjonarne. Zdaniem Komendanta tworzenie 

tylko  jednego  centrum  na  terenie  województwa  śląskiego  nie  jest  zasadne.  Na  tym  terenie 

występuje zbyt duża liczba zdarzeń – w przypadku straży pożarnej to liczba ponad 50 tys. zdarzeń 

rocznie. Zdarzenia obsługiwane przez pogotowie – ok. 4 razy więcej oraz zdarzenia zgłaszane do 

policji to istnieje obawa, że zdarzeń tych będzie tak dużo, iż niemożliwością będzie ich sprawna 

obsługa.  Obawia  się  także  o  wydłużenie  czasu  oczekiwania  na  reakcję.  Na  dzień  dzisiejszy 

obowiązują takie przepisy, choć pojawiają się informacje o ich zmianie. 

Radny J. Matyja nawiązał do wspomnianych wytyczonych szlakach transportu materiałów 

niebezpiecznych.  Zapytał  czy jest  to jeden wcześniej  ustalony szlak,  czy trasy  te  są zgłaszane 

przez przewoźników. Czy w zawiązku z powyższym, Straż jest przygotowana na otwarcie granic. 

Komendant odpowiedział, iż szlaki te są wytyczone, zarówno trasa drogowa – wytyczona 

przez wojewodę, jaka również trasa kolejowa. Każdy przewoźnik zobowiązany jest do złożenia na 
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kilka dni przed transportem, do komendanta wojewódzkiego PSP i komendanta wojewódzkiego 

policji informację nt. ładunku – rodzaj, ilość, n jakiej trasie. Informacja ta jest przekazywana do 

komend powiatowych.  Większość zdarzeń tego zakresu powstały   w wyniku zamieszania jaki 

panuje  wśród przewoźników.  Zdarzeń takich zdecydowanie  więcej  występuje  przy transporcie 

kolejowym.  Najbliżej  Powiatu  Raciborskiego  funkcjonują  dwie  jednostki  ratownictwa 

chemicznego – Gliwice oraz Katowice – Piotrowice. Współpraca z tymi podmiotami układa się 

dobrze,  nigdy  nie  odmówiono  pomocy.  Ponadto  istnieje  także  niewielka  jednostka  

w Wodzisławia Śląskim, która także pomaga w usunięciu powstałych zdarzeń. 

D.  Kozakiewicz  Prokurator  Rejonowy  w  Raciborzu  odnośnie  poruszonego  wcześniej 

tematu prowadzenia roweru pod wpływem alkoholu, wyjaśniła, iż istnieje pojęcie znamiona czynu 

zabronionego. Przepis art. 178 a  § 2 Kodeksu Karnego mówi o prowadzeniu roweru będąc  

w stanie nietrzeźwości. Jest to nazewnictwo kodeksowe, które zobowiązuje prawników do jego 

stosowania. Stąd też pojawiające się w zarzutach słowo „prowadzenie”.  

Podsumowała  doręczone  sprawozdanie.  Sprawozdania  stanowi  załącznik  nr  11  do 

niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura zapytał o wyposażenie techniczne, zadziwiający jest 

fakt, iż 10 prokuratorów ma do dyspozycji zaledwie 4 komputery. 

Prokurator  Rejonowy  wyjaśnił,  iż  sprawozdanie  napisano  w  miesiącu  listopadzie  br.  

W chwili obecnej od. 02.11.2007r. każdy prokurator ma swój komputer. Wprowadzono system 

informatyczny  LIBRA,  który  jest  wprowadzony  został  decyzją  Prokuratora  Krajowego, 

obejmujący zasięgiem cały kraj. 

Wiceprzewodniczący  Rady A.  Plura  zapytał,  czy  czynem karalnym jest  poruszanie  się 

obok roweru i jego prowadzenie.

Prokurator Rejonowy odpowiedziała,  iż nie jest  to przestępstwo, które podlega ocenie 

prokuratury.  Dodał,  iż  postępowania  administracyjne  prowadzi  policja,  która  jest  za  to 

odpowiedzialna.  Jeśli  policja  stwierdzi,  że  osoba  prowadząca  rower  pod  wpływem  alkoholu 

stanowiła zagrożenie dla siebie i innych to może złożyć wniosek o ukaranie. Dodał, iż zdarzenie 

te  są  domenom  gmin  Powiatu,  na  terenie  miasta  Racibórz  raczej  tego  rodzaju  sytuacje  nie 

występują.

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  zapytała  o  rozbieżności  w  zakresie 

wykrywalności przestępstw, jakie wystąpiły pomiędzy rokiem 2006 i 2007 r.

Prokurator  Rejonowy  odpowiedziała,  iż  rozbieżności  te  najczęściej  wynikają  z 

nierozpoznania sprawcy.
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D.  Rogala  Zastępca  Naczelnika  Śląskiego  Oddziału  Straży  Granicznej  w  Raciborzu 

przedstawił podsumowanie sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.

Radny L.  Malcharczyk zapytał,  czy po dniu 21.12.2007r.  osoba przekraczająca granicę 

(jako pasażer) musi posiadać dokument tożsamości. 

Zastępca Naczelnika Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odpowiedział, iż 

założenie układu z Schengen jest to, iż każdy może podróżować swobodnie pomiędzy państwami 

w  grupie  Schengen  bez  dokumentów,  a  przekroczenie  granicy  może  nastąpić  w  dowolnym 

miejscu.  Jednak  w  przypadku  kontroli  wewnętrznej,  każda  osoba  musi  udowodnić,  iż  jest 

obywatelem Unii Europejskiej. 

Radny H. Panek zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo związane z przewozem odpadów 

niebezpiecznych i  odpadów.  Uważa,  że  dotychczas  przejścia  graniczne stanowiły  swoisty  filtr, 

który chronił państwa przed wwozem tego typu produktów. Zapytał, czy Straż Graniczna nie 

powinna zwiększyć swojej liczebności i obecności na granicy z chwilą wejścia Polski do strefy 

Schengen. Poprosił o potwierdzenie, iż działania Straży w zakresie ruchu rogowego i nakładanie 

mandatów, w pewnym sensie pomaga funkcjonariuszom policji. 

Zastępca Naczelnika Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odnosząc się do 

pierwszej  części  wypowiedzi  radnego,  odpowiedział,  iż  Straż Graniczna po wejściu  Polski  do 

strefy Schengen ze swoimi działaniami przeniesie się na szlaki komunikacyjne – drogi wewnątrz 

powiatu,  województwa;  gdzie  przeprowadzać  będzie  różnego  rodzaju  kontrole.  Przyznał,  iż 

kontrolami tymi nie będzie można objąć tylu osób, co dotychczas. Dlatego działania skupionione 

będą wokół  działań prewencyjnych,  operacyjnych.  Straż Graniczna posiada  określony katalog 

wykroczeń,  za  które  może  nakładać  mandaty  karne  z  kodeksu  ruchu  drogowego,  stąd  też 

niewielka liczba nałożonych mandatów – 160. W przypadkach zatrzymania osób pod wpływem 

alkoholu, prowadzenie sprawy przekazywane jest funkcjonariuszom policji. 

Radny  H.  Panek  zapytał,  czy  liczba  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  zostanie 

zwiększona, w związku ze zwiększeniem zakresu zadań. 

Zastępca Naczelnika Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odpowiedział, iż 

siły Straży Granicznej w Powiecie Raciborskim zostaną zredukowane, funkcjonariusze pozostaną 

jedynie  na  placówce  w  Pietraszynie.  Obiekt  w  Chałupkach,  najprawdopodobniej  zostanie 

przekazany do zasobów Skarbu Państwa. Zapewnił, iż stan funkcjonariuszy będzie adekwatny do 

potrzeb.  Po  przystąpieniu  do  strefy  Schengen  będzie  wzmocnienie  i  uszczelnienie  granic 

zewnętrznych.  Podkreślił,  iż  od  tego  zależy  bezpieczeństwo.  Na  granicach  zniknął  wszelkie 

oznaczenia, w tym znaki drogowe, tablice informacyjne nt. przejść granicznych, godzin otwarcia.
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Radny  G.  Utracki  zapytał,  w  jaki  sposób  po  21.12.2007r.  dzieci  i  młodzież,  

w zorganizowanych grupach, będą przekraczać granicę.  

Zastępca Naczelnika Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odpowiedział, iż 

na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zwrócono się z zapytaniem do 

Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej o wyjaśnienie pewnych aspektów umowy 

o małym ruchu granicznym. Dotychczas nie było takiej możliwości prawnej. 

Radny G. Utracki poprosił o przedłożenie w Biurze Rady takiej opinii.

Zastępca Naczelnika Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu zapewnił, iż po 

otrzymaniu stosownej odpowiedzi, zostanie ona przekazana Radzie Powiatu Raciborskiego.

Z.  Mazur  Powiatowy  Inspektor  Weterynarii  w  Raciborzu  przedstawił  podsumowanie 

doręczonego sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Radny G. Utracki zapytał, o działanie służb weterynaryjnych po wejściu Polski do strefy 

Schengen. 

Powiatowy  Inspektor  Weterynarii  w  Raciborzu  powiedział,  iż  współpraca  ze  Strażą 

Graniczną czy też Komendą Policji odbywa się na bieżąco. Odpowiedział, iż od chwili wejścia 

Polski  do  Unii  Europejskiej  funkcjonuje  system  informacji  o  przewożonych  zwierzętach  

i towarach przewożonych wewnątrz Unii Europejskiej. Każdy lekarz weterynarii przygotowując 

zwierzę  do  wywozu,  winien  taką  informację  wprowadzić  do  systemu.  Powiatowy  lekarz 

weterynarii, poprzez system otrzymuje informację nt. przemieszczania się zwierząt. W zależności 

od długości transportu powinna zostać opracowany plan trasy. Transport musi być prowadzony 

specjalistycznym,  zatwierdzonym  środkiem transportu.  Przygotowywane  jest  rozporządzenie, 

które pozwoli przygranicznym lekarzom weterynarii, z powiatów granicznych na kontrolowanie 

zwierząt  towarzyszących.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  prowadzono  szczególnego  rodzaju 

przygotowań. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu A. Plura zapytał, czy wypracowane zostały procedury 

postępowania z odpowiednikiem powiatowego lekarza weterynarii ze strony czeskiej, czy są one 

ujednolicone. 

Powiatowy  Inspektor  Weterynarii  w  Raciborzu  odpowiedział,  iż  prawo unijne  określa 

minimum  wykonalności  w  danym  przypadku,  jednakże  każde  z  państw  może  je  zaostrzyć. 

Kontakt z lekarzami czeskimi pozostaje jedynie przy pomocy Internetu. Na dzień dzisiejszy nie 

ma  żadnych  wspólnych  procedur.  Istnieją  jedynie  plany  kryzysowe  na  wypadek  wystąpienia 

poszczególnych chorób zakaźnych.  
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K.  Talabska  przedstawiciel  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego

 w Raciborzu przedstawiła doręczonego sprawozdania. Sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu. 

Radny G. Utracki powiedział, iż rozumie przyjęte przez Sanepid procedury. Zwrócili się z 

prośbą, aby w kwestiach żywieniowych w małych, wiejskich przedszkolach spojrzano łagodniej na 

kwestie dostosowania wymagań do przepisów. 

Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu wyjaśniła, 

iż nie jest to lokalne działanie, przepisy są rygorystyczne i nie przewidują wyjątków.  

Radny  G.  Utracki  zwrócił  się  z  prośbą  o  podjęcie  rozmów  w  przedstawicielami 

Ministerstwa, w kwestii dostosowania procedur, gdyż rozporządzenie nie wymienia przedszkoli 

prowadzących przez gminy czy jednostki samorządu, jedynie przez stowarzyszenia, fundacje. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie można w chwili obecnie wymagać czegokolwiek 

od przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Radny J. Matyja nawiązał do jakości wód w basenach krytych w Raciborzu. Uważa, że 

należało podjąć działania prewencyjne. 

Przedstawiciel  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Raciborzu 

odpowiedziała,  iż  parametr  gronkowca  jest  dwojaki.  Przed  wejściem  w  życie  wytycznych 

Państwowego  Zakładu  Higieny  gronkowce  były  badane  w  wodzie  basenowej.  Przedstawione 

radnym dane, dotyczą opracowania sprzed daty wejście w życie nowych wytycznych. Nie można 

podjąć  działań  nie  mając  umocowania  prawnego.  Parametr  gronkowca  dotyczy  gronkowca 

niechorobotwórczego.  Poziom  ich  nie  dyskwalifikuje  wody  i  nie  kwalifikuje  basenu  do 

zamknięcia. Obecność tego rodzaju gronkowca nie jest jednoznacznie dowodem na zagrożenie 

zdrowotne dla kąpiących się. Jeśli jednak zagrożenie byłoby wyraźne podjęte zostałoby działania 

na  podstawie  ustawy,  a  nie  przepisów  szczegółowych,  która  pozwoliłaby  na  wycofanie  

z eksploatacji. 

R.  Jagosz  przedstawiciel  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Raciborzu 

przedstawił podsumowanie doręczonego sprawozdania. Sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu.

Radny G. Utracki nawiązał do przygotowań do budowy Zbiornika Racibórz Dolny, gdzie 

podpisano umowę o pożyczkę z Bankiem Światowym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy na 

częściowe  finansowanie  przedsięwzięcia.  Zapytał,  co  oznacz  zapis  w  sprawozdaniu,  iż  prace 

przygotowawcze postępują, jednak z uwagi na brak środków prace te są znacznie utrudnione. 

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu wyjaśnił,  iż od 

chwili  podpisania  umowy  do  dnia  dzisiejszego,  nie  wpłynęły  żadne  środki  z  tego  tytułu.  
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Z budżetu Państwa otrzymano 600 tys. zł, które nie porywają nawet zobowiązań związanych  

z  pracami,  które  były  podjęte.  W  roku  bieżącym  rozpatrzono  większość  wniosków 

wywłaszczeniowych,  od część z  nich złożono odwołania.  Część z  nich została  uwzględniona 

przez  Wojewodę  Śl.  Pozostałe  podtrzymano  w  mocy.  Prowadzone  są  rozmowy  

z przedstawicielami  gospodarstw w Nieboczowach,  Ligocie  Tworkowskiej,  w celu  pozyskania 

tych terenów. Utrudnienia wynikają z braku środków, gdyby one były to podejrzewa, iż w roku 

bieżącym można by kupić od 5 do 10 gospodarstw. Kupiono zaledwie jedno. Pozostało jeszcze 

ok. 100 gospodarstw do wykupu. Wojewoda Maśka powołał zespół dialogu społecznego, który 

doprowadził  do  podjęcia  rozmów  przez  stronę  społeczną  mieszkańców.  W  chwili  obecnej 

prowadzone jest rozpoznanie oczekiwań. W przyszłym roku rozpocznie działalność drugi zespół, 

pod egidę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Liczy, że prace będą postępować 

szybciej.

Rady  G.  Utracki  przypomniał,  iż  podano  informację,  iż  wyznaczono teren  w  gminie 

Lubomia i tam miały zostać przeniesione gospodarstwa. Na jakim etapie jest to przedsięwzięcie. 

Przedstawiciel  Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  w Raciborzu powiedział,  iż 

sytuacja nie wygląda tak, jak przedstawił ją radny G. Utracki. Wyjaśnił, iż przekaz medialny jest 

inny od rzeczywistości. Dodał, iż przełomowe było podjęcie dialogu społecznego. Od 2003r. była 

opracowana propozycja dla mieszkańców, jednak na wszystkich spotkaniach informowali oni, iż 

nie będą rozmawiać na ten temat. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy, indywidualne z 

mieszkańcami,  w  celu  poznania  ich  preferencji.  Po  zebraniu  tych  informacji  zostaną  podjęte 

decyzje  o  dalszym  postępowaniu.  Zaproponowany  teren  w  gminie  Lubomia,  

o którym mówił radny G. Utracki, jest własnością prywatną, który trzeba wykupić. Następnie 

uzbroić,  przekwalifikować.  Dodał,  iż  gmina  Lubomia  nie  posiada  planu  zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto sposób przeniesienia własności, rozliczenia nie jest łatwą sprawą. 

Radny  R.  Winiarski  zapytał,  czy  możliwym  jest  firmy  wydobywające  żwir  oferują 

znacznie więcej za metr kwadratowy niż RZGW. 

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu odpowiedział,  

iż  nie  ma  żadnych  ograniczenia  jeśli  chodzi  o  zbycie  nieruchomości,  nie  ma  takiej  prawnej 

możliwości.  Nowego właściciela będzie ograniczać jedynie wydane decyzja lokalizacyjna, która 

określa przeznaczenie terenu. Decyzja lokalizacyjna dopuszcza wydobycie kruszywa z tego terenu. 

Przyznał, iż od ok. 6 m - cy podmioty gospodarcze podejmują próby i same „nakręcają” cenę. 

Posiada informację, iż ceny te nie odbiegają zbytnio od cen proponowanych przez RZGW, jest to 

kwota ok. 4 zł za metr kwadratowy. 
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Radny R. Winiarski powiedział, iż kwota z poprzedniego tygodnia, oferowana rolnikom to 

20  zł  za  metr  kwadratowy.  Zapytał,  czy  jeśli  rolnik  sprzeda  grunt  firmie  wydobywającej  to 

konieczne jest przeprowadzenie nowych procedur.

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu odpowiedział, że 

nie  ma  takiej  konieczności.  Natomiast  jeśli  przyszły  właściciel  wykupi  nieruchomość  pod 

terenem, gdzie ma być zlokalizowany obiekt budowlany np. zapora to nie można wydobywać 

żwiru na tym terenie. RZGW będzie miało prawo do wywłaszczenia, jeśli nie będzie możliwe 

porozumienie.

Radny  J.  Matyja  zapytał,  jak  przewidziana  jest  regulacja  koryta  rzeki  Odry,  

w okresie najbliższych 3 – 5 lat. Czy można pozyskać na ten cel środki.

Przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu na chwilę obecną 

przewidziana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego. Jeśli wymagania ekologiczne 

nie  zmienią  się  lub  będą  bardziej  zaostrzone  to  nierealny  będzie  zbiornik  z  czaszą  stale 

wypełnioną wodą. Może to ulec zmianie pod warunkiem zmiany polityki kraju lub susze pokażą, 

że potrzebny jest  rezerwuar wody.  Na dzień dzisiejszy może stwierdzić,  iż  na 99% zbiornika 

mokrego  nie  będzie.  Odnośnie  regulacji  rzeki  Odry,  wykonano  regulacje  przywracające  stan 

sprzed powodzi w 1997r. Prace regulacyjne nie będą wykonywane, gdyż odchodzi się od tego 

rodzaju  prac.  Będzie  prowadzone  jedynie  bieżące  utrzymanie  rzek.  Odnośnie  pogłębiania 

przypomniał, iż rzeka Odra na odcinku Racibórz – Koźle została uznana za drogę wodną. Na 

dzień  dzisiejszy  nie  widać  jednak  uzasadnienia  utrzymywania  tej  drogi  wodnej  

i  realizowania  transportu,  chyba,  że  w  celach  rekreacyjnych.  Jednak  rachunek  ekonomiczny 

przemawia na niekorzyść tego przedsięwzięcia. 

Na sesji  nie przybył przedstawiciel Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnej w Raciborzu. 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania ze Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnej w Raciborzu. 

Sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady zaproponował  przyjęcie sprawozdań. Sprawozdania od załącznika 

nr 9 do nr 16 przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po 10 minutach Przewodniczący Rady wznowił  obrady. 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika  

Powiatu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta większością głosów 

– 20 głosami za, 0 głosów, 1 głos wstrzymujący . Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.

Na salę obrad weszło dwóch radnych. 

Ad.  8 Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  

w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  

zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  

Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie –  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.  9  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  o  projekcie  uchwały  Rady  Powiatu  

Wodzisławskiego w sprawie  dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej  samodzielnego publicznego  

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji  

Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie –  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.  10  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania  sprawozdania  finansowego  

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu za rok 2007r.

Starosta  w  imieniu  Zarządu  Powiatu,  spełniając  oczekiwania  Rady  z  poprzednich  lat, 

zaproponował,  by  badania  sprawozdania  finansowego  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  za 

2007r. dokonała firma biegłego rewidenta Teresa Gręda z Czeladzi.

Radny J. Matyja zapytał o kwotę, za jaką zostanie wykonane badanie. 

Starosta odpowiedział, iż jest to kwota 8 tys. zł plus podatek VAT.

18



Radny L. Malcharczyk zawrócił uwagę,  iż poprzednim razem badania dokonała firma, 

która w ocenie wszystkich dobrze wykonała powierzone jej zadanie. 

S.  Matyja  odpowiedział,  iż  jest  to  firma,  która  badał  sprawozdania  finansowe w roku 

poprzednim, jednak pod innym szyldem.

Radny J. Kusy zapytał, dlaczego wybrano akurat tą, gdyż wśród materiałów dostarczonym 

radnym, są tańsze oferty.

Starosta odpowiedział, iż w latach poprzednich wybierano zawsze najtańsze oferty. Jednak 

okazywało się,  że do wykonanej pracy pojawiały się  zastrzeżenia do jakości wykonanej pracy. 

Uważa, że należy patrzeć nie tylko na cenę, ale i jakość wykonania zadania. Dodał, iż podmioty te 

będą zmieniane co 2 – 3 lata. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie –  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Podjęcie  uchwały  w sprawie  rozpatrzenia skargi  Państwa Aliny  i  Herberta  Kasza na opieszałość  

Starosty Raciborskiego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie –  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  z budżetu Powiatu Raciborskiego Miastu 

Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego – urządzenia UPS dla potrzeb niezawodnego przepływu informacji  

radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta większością głosów 

– 18 głosami za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących  

wieloletniego programu inwestycyjnego

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu wyjaśnił, iż wprowadzane zmiany wynikają z ustaleń 

poczynionych  na  wyjazdowym  posiedzeniu  oraz  z  faktu,  iż  wojewoda  zatwierdził  klauzulę 

uzgadniającą  założenia  techniczno – ekonomiczne i  zbiorcze  zestawienie  kosztów na Szpital. 

Proponowane zmiany są niezbędne, gdyż załącznik do budżetu Powiatu, jakim jest wieloletni plan 
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inwestycyjny  musi  być  ostatnim  przyjętym  w  mijającym  roku.  Przypomniał,  iż  zmiany  do 

programu szczegółowo omawiał na posiedzeniach poszczególnych komisjach.  

Radny G. Utracki powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów projekt ten 

uchwały został szczegółowo omówiony i zaakceptowana. 

Starosta poinformował, iż w stosunku do przedstawionych zmian wystąpiła jedna zmiana. 

Zmiana ta dotyczy punktu 1. Z postanowień podpisanych pomiędzy Marszałkiem Województwa 

Śląskiego  oraz  Ministerstwem  Rozwoju  Regionalnego  mówi,  iż  Ministerstwo  

w roku bieżącym przekazuje 20 mln zł,  przyszłym może przekazać do 32 mln zł. Są to środki 

tylko na wykonanie robót budowlanych. Wyposażenie Szpitala może być finansowane środków 

unijnych, jeśli Marszałek ogłosi konkurs lub ze środków własnych samorządów. Powiedział, iż 

ogłoszono  przetarg  na  wyposażenie  medyczne  i  gospodarcze  V  piętra  Szpitala  (dwa  nowe 

oddziały).  Wystosowano pismo, poprzez Marszałka, z jego pozytywną opinią do Ministerstwa 

Rozwoju  Regionalnego  z  zapytaniem,  czy  istnieje  możliwość  wykorzystania  środków  Skarbu 

Państwa na zakup wyposażenie, jednocześnie później je zwracając. Odpowiedź Ministerstwa jest 

jednoznaczna – środki można wydatkować tylko na roboty budowlane. Podsumowują kwoty po 

rozstrzygnięciu przetargu, by móc podpisać uwałowy to w przyszłym roku własne środki należy 

zwiększyć do 2 mln zł, a nie jak było 1,5 mln zł. Kwota 0,5 mln zł została przesunięta z planu na 

rok 2010r. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie –  

23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. 

Starosta  odniósł  się  do  zmian  w  stosunku  do  materiałów  otrzymanych  w  dniu 

15.11.2007r. Przypomniał, iż zmiany te były omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji.

Zamiany polegają na wprowadzeniu: 

- kwoty 2 tys. zł dla Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu – darowizna przeznaczona  

na wyposażenie jednostki, 

-  kwoty  134,830  zł  –  dotacja  Wojewody  Śląskiego  przeznaczona  na  monitoring  wizyjny  

w placówkach dochodów.

Zmniejsza się dotacje wojewody z PFRON – u, przeznaczone na utrzymanie Ośrodka 

Informacji  dla  Osób  Niepełnosprawnych.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  jedna  osoba  zwolniła  się, 

koniecznym był zwrot środków za okres, w którym pracowała jedynie 1 osoba. Jest to kwota 

4.242 zł.
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Wprowadza się po stronie przychodów kwotę 1 mln zł, jaki zwraca Szpital Rejonowy  

w Raciborzu. Dodał,  iż 1 mln zł z udzielonej pożyczki został  umorzony.  W związku z tym  

po stronie  dochodów wykreśla  się  1  mln zł,  które  miała  wpłynąć ze  sprzedaży  budynku po 

szpitalu przy ul. Bema w Raciborzu.  

Otrzymano dotację od wojewody w wysokości 25 tys. zł. Są to środki na gospodarowanie 

mieniem  Skarbu  Państwa,  przeznaczone  na  zlecenie  wyceny  nieruchomości  w  użytkowaniu 

wieczystym, w celu naliczeniu nowych opłat.  Otrzymano także kwotę 4.430 zł  dla Komendy 

Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Raciborzu,  na  zakup  ubrań  specjalnych.  Ponadto 

otrzymano 12 tys. zł dotacji na opłacenie składek za osoby bezrobotne. Środki te przekazane 

zostaną do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  Otrzymano kwotę 45 tys.  zł z budżetu 

Państwa,  jest  to  zwiększenie  subwencji  oświatowej,  z  przeznaczeniem na  wyposażenie  nowo 

wybudowanych  sal  lekcyjnych.  Po  oddaniu  do  użytkowania  łącznika  w  Liceum 

Ogólnokształcącym nr 1 ze środków własnych wyposażono dwie sale lekcyjne,  równocześnie 

zwrócono się do Ministerstwa o zwrot poniesionych kosztów. Otrzymano kwotę 3,5 tys. zł dotacji 

wojewody  z  przeznaczeniem  na  realizację  programu  terapii  skierowanych  do  uczniów  

z niepłynnością mowy, dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Raciborzu oraz kwota 

5.515 zł na realizację programu „Zero tolerancji przemocy w szkole”. Zwiększono subwencję  

z  budżetu  Państwa  o  kwotę  19.888  zł  z  przeznaczeniem na  wypłatę  odpraw dla  nauczycieli 

zwalnianych i przechodzących na emeryturę. Kolejną dotację w wysokości 11 tys. zł otrzymano 

z  przeznaczeniem dla  Komendy  Powiatowej  PSP.  Ponadto  otrzymano  389  tys.  zł  -  dotacja  

dla  domów  pomocy  społecznej  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  –  „Złota  Jesień”,  DPS  

przy Placu Jagiełły  oraz  DPS – u  w Krzyżanowicach.  Środki  te  przeznaczone są  na  bieżące 

potrzeby.  Ostatnia  kwota  2.186  zł  –  dotacja  dla  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu.   

Radny J. Matyja zapytał o podział środków pomiędzy domami pomocy społecznej.

Starosta  wyjaśnił,  iż  kwota 90 tys.  zł  przeznaczona jest  dla DPS - u „Złota  Jesień”,  

200 tys. zł dla domu przy Placu Jagiełły, pozostałe środki dla domu w Krzyżanowicach.

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  z  proponowanymi  zmianami 

została podjęta jednogłośnie – 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.
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Ad. 15 Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych  z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6.

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura wniósł o dopisanie w § 1 projektu uchwały określenia 

miejscowości, w której znajduje się Zespół Szkół tj. „w Raciborzu”.

Starosta  wyjaśnił,  iż  wpisano  nazwę  zaproponowaną  przez  dyrektora  Zespołu  Szkół 

Budowlanych w Raciborzu. Przyznał rację przedmówcy. 

Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały. Uchwała wraz ze zgłoszoną poprawką 

została  podjęta  jednogłośnie  –  23  głosami  za.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  25

do niniejszego protokołu.

Ad.  16  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Gimnazjum  Specjalnego  i  Zasadniczej  Szkoły  

Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Zarządu o zajęcie stanowiska w powyższym punkcie 

porządku obrad. 

Wicestarosta,  w  imieniu  Zarządu  wyjaśnił,  iż  nie  można  uniknąć  słowa  „likwidacja”  

w treści uchwały. Zapis ten wzbudził obawy nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno  –  Wychowawczym  w  Rudach.  Dodał,  iż  w  uzasadnieniu  uchwały  dokładnie 

przedstawiono dalsze działania wobec Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 

Przewodniczący  Rady  przyznał,  iż  według  kuratora  oraz  ministerstwa  wymagane  

jest pewne nazewnictwo. 

Radny J. Matyja powiedział, iż posiada informację, iż społeczność lokalna sprzeciwia się 

utworzeniu  młodzieżowego  ośrodka  wychowawczego  w  Rudach.  Zapytał,  czy  prowadzono 

konsultacje społeczne z mieszkańcami?

Przewodniczący Rady zapytał,  czy istnieje prawna potrzeba przeprowadzania tego typu 

konsultacji?

Wicestarosta  odpowiedział,  iż  nie  ma takiej  potrzeby.  Dodał,  iż  tego rodzaju ośrodek 

funkcjonował  w  Rudach,  nie  otwiera  się  czegoś  zupełnie  nowego.  Zadania  młodzieżowego 

ośrodka  wychowawczego  i  specjalnego  ośrodka  szkolno  –  wychowawczego  mają  podobne 

zadania,  w  kwestii  problemów  wychowawczych.  Podkreślił,  iż  młodzieżowy  ośrodek 

wychowawczy nie jest placówką resocjalizacyjną.

Radny  H.  Panek  przypomniał,  iż  na  sesji  w  dniu  30.10.2007r.  przyjęto  uchwałę  

o przekształceniu Ośrodka w inną placówkę. 
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Przewodniczący Rady raz jeszcze podkreślił, iż w prawie oświatowym nie ma określenia 

„przekształcić”. 

Radny H. Panek zapytał, czy w związku z likwidacją placówki, nie będzie konieczności 

wypłacenie odpraw nauczycielom?

Przewodniczący Rady powiedział, iż może to być sprawa nieunikniona.

Wicestarosta  potwierdził,  iż  wypłata  odpraw  jest  konieczna,  ze  względu  na  przepisy 

prawa.

Radny  H.  Panek  zaproponował  konsultacje  z  nauczycielami,  którzy  mają  prawo 

zrzeczenia się przyjęcia odprawy. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie można wymuszać na nauczycielach takich decyzji.

Wicestarosta  przypomniał,  iż  w  chwili  likwidacji  jednej  placówek  na  terenie  miasta 

Raciborza, zawarto niepisany układ z nauczycielami, którzy zrzekli się odpraw. W chwili, kiedy 

jedna osoba odmówiła i złożyła sprawę w sądzie, cała kadra złożyła takie wnioski. 

Wiceprzewodniczący  Rady  A.  Plura  wyjaśnił,  iż  w  lokalnej  prasie  była  informacja  

nt.  temat  utworzenia  młodzieżowego  ośrodka  wychowawczego  w  Rudach.  Temat  ten  

był  poruszany  na  forum  społecznym.  Dodał,  iż  sprzeciw  jednej  osoby  nie  jest  głosem 

społecznym. Podkreślił, iż osobiście spotkał się z jedną osobą, która jest negatywnie nastawiona 

do tego pomysłu.  Uważa,  że osoba ta  ma swój własny interes,  który  przedkłada nad interes 

społeczny  dzieci,  które  wymagają  specjalnej  troski.  Dodał,  iż  w  Rudach  odbywają  praktyki 

wychowankowie  MOW  z  Kuźni  Raciborskiej.  Stwierdził,  iż  przedstawiana  jest  wizja,  że  

w ośrodku w Rudach będzie utworzony poprawczak, gdzie będą przebywać dzieci i młodzież  

po wyrokach. Zdaniem Wiceprzewodniczącego jest to głębokie nadużycie. 

Radny  G.  Utracki  zapytał,  czy  brano  pod  uwagę  następującą  sytuację  -  wstrzymanie 

likwidacji  ośrodka  przy  równoczesnym powołaniu  nowej  placówki.  Nabór  jest  prowadzony  

do dotychczasowej  jednostki  i  chętni  przenoszeni  są  do  nowej  placówki.  Stwierdził,  iż  takie 

rozwiązanie jest prawnie możliwe. Zapytał, czy uchwała ta musi być podjęta w dniu dzisiejszym. 

Wicestarosta poinformował,  iż otrzymano opinię z Kuratorium Oświaty, iż połączenie 

dwóch placówek tj. utworzenie młodzieżowego ośrodka wychowawczego, przy równoczesnym 

wygaszaniu specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, jest niemożliwe. 

Przewodniczący  Rady przyjął  głosy  radnych,  którzy  chcieli  zabrać  głos  w dyskusji  –  

R. Winiarski, A. Plura, P. Olender. 

Radny R. Winiarski zapytał o koszt tego przedsięwzięcia – wypłat odpraw?

Wicestarosta powiedział, iż na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego określić. 
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Wiceprzewodniczący  Rady  A.  Plura  wyjaśnił,  iż  większość  nauczycieli  zatrudnionych  

w Ośrodku w Rudach, nie uprawnionych do uzyskania odpraw, są to pracownicy zatrudnieni  

na czas określony. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Starosta  w  imieniu  Zarządu  chce  wycofać 

przedmiotowy projekt uchwały?

Starosta odpowiedział, iż decyzja wymaga konsultacji z członkami Zarządu.

Przewodniczący Rady ogłosił 3 – minutową przerwę. 

Przewodniczący Rady po wznowieniu obrad, poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta zaproponował wypracowanie najlepszego stanowiska.

Wiceprzewodnicząca Rady A. Litewka – Kobyłka powiedziała, iż w prawie oświatowym 

nie ma innej możliwości – najpierw należy zlikwidować, a dopiero później tworzyć nowe. Prawdą 

jest  możliwość  rozwiązania  wygaszania,  jednak  w  tym  przypadku  jest  to  niemożliwe,  gdyż  

w jednym budynku nie mogą funkcjonować dwa podmioty.  

Radny P. Olender zwrócił uwagę, iż połowa młodzieży, która obecnie przebywa w SOSW 

w Rudach kwalifikuje się do pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zapytał, czy  

na zmianie tej Powiat nie poniesie zbyt wysokich kosztów?

Radny H. Panek stwierdził, iż projekt ten został wniesiony pod obrady w ostatniej chwili, 

nikt  nie  wie  nawet  ilu  nauczycieli  zatrudnionych  jest  w  Ośrodku,  jak  kształtuje  się  arkusz 

organizacyjny. Zaapelował do Starosty o wycofanie tego projektu z porządku obrad.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego H. Panka, powiedział, że źle się stało, że 

pytań tych nie zadał na poprzedniej sesji (kiedy szczegółowo omawiano tę kwestię), a pojawiają 

się one teraz w chwili dostosowania nazewnictwa w uchwale. Zaproponował przegłosowanie tego 

projektu uchwały.

Starosta  poparł  Przewodniczącego  Rady,  w  kwestii  głosowania.  Dodał,  iż  nie  jest  to 

ostatnia uchwała dotycząca tej placówki.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Uchwała została podjęta większością głosów – 13 głosami za, 1 głos przeciw, 9 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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Ad. 17 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny H. Panek nawiązał do tematu bezpieczeństwa. W opracowaniu Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych można znaleźć zapis, iż brakuje jedynie pozwolenia na budowę 

wału przeciwpowodziowego w gminie Rudnik. Przypomniał, iż na jednej z sesji Rady Powiatu  

w 1999r.  padło zapewnienie,  że do 2002r.  obwałowanie  rzeki  Odry  w Powiecie  Raciborskim 

będzie  zakończone.  Obietnica  ta  nie  została  dotrzymana.  Ponadto  Kanał  Ulga  w  Raciborzu 

został  oczyszczony,  przez  co  ma  większą  przepustowość  i  stanowi  większe  zagrożenie  

na wypadek powodzi. 

Ponadto  zwrócił  uwagę  na  zapis  w  sprawozdaniu,  jakoby  środki  na  to  zadanie  były 

zabezpieczone. Stwierdził, iż jest to nieprawda, gdyż środki finansowe są w budżecie centralnym, 

u płatnika dotacji. 

Radny  stwierdził,  iż  nie  można  nadal  tolerować  tego  opóźnienia,  dlatego  wniósł  

do Zarządu Powiatu „O wystąpienie do Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych w Katowicach  

o podjęcie intensywnych działań, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień projektu obwałowań 

w  gminach  Rudnik  i  Kuźnia  Raciborska.  Konsekwencją  uzyskania  pozytywnych  uzgodnień  

jest  złożenie  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  oraz  dofinansowanie  zadania  w  wysokości  

100% poniesionych kosztów. Prosi się o podanie realnego terminu wykonania inwestycji”. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura zwrócił się z prośba o podjęcie działań w sprawie 

akcji  „Szklanka  mleka”.  Jest  to  akcja,  która  umożliwia  (lub  raczej  powinna  umożliwiać) 

dostarczanie  do  szkół  mleka  naturalnego  i  smakowego.  Mleko  naturalne  dla  uczniów  szkół 

podstawowych jest bezpłatne, za smakowe zaś pobierane są od uczniów niewielkie opłaty. Mleko 

może być świeże (wymagają obróbki termicznej) lub w kartonikach (mleko UHT) – ze względów 

praktycznych i  smakowych problem dotyczy przede wszystkim mleka UHT. Administratorem 

programu jest Agencja Rozwoju Rolnictwa, która zatwierdza listę tzw. dostawców (sklepy bądź 

spółdzielnie mleczarskie), którzy mogą dostarczać mleko do szkół. Warunki dopłat ustala Rada 

Ministrów. Akcja jest szeroko reklamowana w mediach, agencja wydała broszury informacyjne. 

Rzeczywistość jest jednak taka, iż na terenie Powiatu  Raciborskiego, a także rybnickiego nie ma 

ani jednego podmiotu gospodarczego, który byłby zainteresowany akcją. Jako powód podawane 

są  niekorzystne  warunki  finansowe,  które  powodują,  iż  udział  w  akcji  jest  mało  opłacalny.  

W ubiegłym roku warunki dopłat były inne i w akcji „Szklanka mleka” uczestniczyła Raciborska 

Spółdzielnia Mleczarska w Raciborzu, regularnie dostarczając do zainteresowanych szkół mleko. 

W tym roku szkolnym zrezygnowała z w/w powodów. Obecnie najbliższy dostawca mleka UHT 

to firma z Wodzisławia, która, z powodu dużej ilości zgłoszonych szkół, zamówienia realizuje 
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bardzo nieregularnie i  wybiórczo.  Ma świadomość,  iż w/w sprawa nie leży w kompetencjach 

powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, jednakże jej skutki dotykają uczniów naszych 

szkół.   Zwracał  się  osobiście  w  tej  sprawie  do  ARR  Oddziału  w  Katowicach  oraz  ARR  

w Warszawie. Jednakże podniesienie tej sprawy przez starostę lub zarząd powiatu raciborskiego 

z całą pewnością wzmocni konieczny nacisk na ARR, aby w przyszłości stworzono takie warunki, 

które spowodują zmianę obecnej niekorzystnej sytuacji.

Ad. 18 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Starosta zaproponował, by we wniosek ograniczyć zapis o zwrocie środków. Dodał, iż 

Zarząd Powiatu wystąpi z apelem do Agencji Rynku Rolnego. 

Radny  H.  Panek  stwierdził,  iż  Zarząd  podejmie  decyzję,  w  jakiej  treści  zostanie 

wystosowane wystąpienie.

Starosta wyjaśnił, iż Zarząd ściśle realizuje wnioski Rady Powiatu. 

Starosta  poinformował,  iż  na  otrzymanych  w  dniu  dzisiejszym  pendrive’y  zawierają 

uaktualnione założenia do Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego. Poprosił o zgłaszanie uwag 

w terminie 14 dni. Po tym okresie zostanie opracowany projekt uchwały i przedłożony Radzie.

Ad. 19 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Uchwał

i Wniosków o zabranie głosu. 

 Przewodnicząca  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  K.  Mandrysz  odczytała  następujące 

wnioski:

-  zgłoszony przez radnego G.  Utrackiego – „Zobowiązać  Zarząd Powiatu do przygotowania 

procedury przyśpieszającej przekazywanie środków PFRON do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie,  tak  aby  maksymalnie  skrócić  czas  realizacji  zadań  związanych  z  osobami 

niepełnosprawnymi”.

Radny G. Utracki wyjaśnił, iż celem wniosku jest to, aby Zarząd Powiatu przeanalizował 

procedury przekazywania środków i jeśli jest to możliwe przyspieszył je. 

Starosta wyjaśnił, iż po otrzymaniu informacji o środkach z PFRON – u, niezwłocznie 

opracowywany jest projekt uchwały i przedkładany Radzie na najbliższej sesji. Dodał, iż istnieje 

możliwość jedynie zwoływania wcześniej sesji. Jedynie można wzmóc nadzór na przekazywaniem 

środków przez PCPR.
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Wniosek nie został przyjęty – 2 głosy za, 8 głosów przeciw, 13 głosów wstrzymujących.

- zgłoszony przez radnego G. Utrackiego – „Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Raciborskiego  

o wystąpienie do odpowiednich służb oraz organów państwowych m.in. do Wojewody Śląskiego, 

Rządu RP, posłów (posła H. Siedlaczka), aby na terenie zurbanizowanym województwa śląskiego 

pozostawić numer telefoniczny 112 - jako numer alarmowy o zasięgu lokalnym, powiatowym, 

pozostającym do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej”. 

Wniosek  przyjęto  większością  głosów  –  9  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  11  głosów 

wstrzymujących.

- zgłoszony przez radnego H. Panka – „O wystąpienie do Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych 

w  Katowicach  o  podjęcie  intensywnych  działań,  w  celu  uzyskania  niezbędnych  uzgodnień 

projektu  obwałowań  w  gminach  Rudnik  i  Kuźnia  Raciborska.  Konsekwencją  uzyskania 

pozytywnych uzgodnień jest  złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz dofinansowania 

zadania  w  wysokości  100%  poniesionych  kosztów.  Prosi  się  o  podanie  realnego  terminu 

wykonania inwestycji”.

Starosta zwrócił się do wnioskodawcy o zmianę treści wniosku i ograniczenie go do wysłania 

zapytania o stan realizacji inwestycji. 

Radny H. Panek wyraził zgodę na modyfikację wniosku tj. wykreślenie dwóch ostatnich 

zdań. 

Wniosek  przyjęto  większością  głosów  –  21  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  2  głosów 

wstrzymujący.

Ad. 20 Wolne  wnioski i  informacje,  w tym informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie. 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  poinformowała  

o ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności w wytypowanych sklepach na terenie miasta Racibórz, 

organizowanej  w  ramach  Śląskiego  Banku  Żywności.  Akcja  obędzie  się  w  dniach   

30.11 – 02.12.2007r. Dodała, iż wolontariuszami akcji są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

z  terenu  Powiatu  Raciborskiego.  Produkty  zebrane  z  tej  zbiórki  przekazywane  są  służących 

pomocą  ludziom  najbiedniejszym  oraz  osobom  prywatnych,  wskazanych  przez  pedagogów 

szkolnych. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Gumieniak poinformował, iż w dniu odbyła się 

kontrola  „Wykonanie  uchwał  podjętych  przez  Radę  Powiatu  po  III  kwartałach  2007  roku”. 

Poinformował, iż w kontrolowanym okresie podjęto 63 uchwały. Członkowie komisji nie wnieśli 

zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia rejestru realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Protokół z kontroli znajduje się do wglądu w Biurze Rady.

Wicestarosta  zapytał,  czy  w jego imieniu głos  może  zabrać  G.  Lenartowicz Sekretarz 

Powiatu?

Przewodniczący Rady oddał głos Sekretarzowi Powiatu.

G. Lenartowicz Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, aby wnioski zgłaszane przez radnych 

dotyczyły  zadań  Powiatu  oraz  kompetencji  Rady  Powiatu.  Jednak  zgłaszane  wnioski  daleko 

wykraczają poza jej kompetencje, gdyż często dotyczą władztwa będącego poza zakresem Rady 

Powiatu.  Przyznała,  iż  radni  mogą  zajmować  stanowiska  w  sprawach,  które  bezpośrednio  

nie  dotyczą  władczo  zadań  Rady  Powiatu,  jednak  jej  zdaniem,  nie  można  do  taki  działań 

zobowiązywać  Zarządu  Powiatu.  Dodała,  iż  powszechnie  praktykowana  jest  forma,  że  Rada 

przyjmuje uchwałę w formie apelu bądź stanowiska w danej sprawie. Zaproponowała rozważenie 

możliwości,  aby  realizacja  zgłaszanych  wniosków  była  przyjmowana  w  takiej  formie. 

Przyjmowane wnioski, leżące poza kompetencjami Zarządu w zasadzie sugeruje podejmowanie 

działań nie zawsze zgodnych z prawem. Gdyby zostało to przyjęte w formie apelu byłoby to 

zdecydowanie bardzie poprawne z punktu widzenia prawnego, a przy tym będzie miało większą 

rangę niż wniosek. Dodała, iż radni mogą zwrócić się do Zarządu o przygotowanie takiego apelu 

bądź stanowiska. 

Przewodniczący Rady zapytał, który wniosek, zdaniem przedmówcy był nieprawidłowy?

Sekretarz  Powiatu  odpowiedział,  iż  wnioski  te  nie  są  wprost  nieprawidłowe,  lecz 

wykraczają poza kompetencje Rady Powiatu.

Przewodniczący  Rady  zapytał,  które  z  wniosków  wykroczył  poza  kompetencje  Rady 

Powiatu?

Sekretarz  Powiatu  odpowiedziała,  iż  wniosek  dotyczący  telefonu  112.  Zobowiązanie 

Zarządu Powiatu do skierowania pisma m.in. do Rządu RP.

Przewodniczący Rady zapytał Sekretarza Powiatu, czy Rada Powiatu nie ma kompetencji 

zwracać  się  do  organów  rządowych  czy  też  pozarządowych?  Stwierdził  przy  tym,  iż  –  jego 

zdaniem – nie nastąpiło żadne nadużycie ze strony Rady Powiatu, zaś Sekretarz Powiatu jest w 

błędzie. 

Radny  G.  Utracki  powiedział,  iż  w  Radzie  Powiatu  zasiada  trzecią  kadencję  

i nie przypomina sobie sytuacji, aby realizacja wniosku Rady była niezgodna z prawem. 
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Tłumacząc się, Sekretarz Powiatu powiedziała, iż chodzi jej uprawnienie do zobowiązania 

do działań wybiegających poza zadania. Przyznała, iż jest to jedynie propozycja do rozważenia i 

radni mają prawo zgłaszać  wnioski  w dotychczasowej formie.  Podkreśliła,  iż  przyjęcie  apelu  

jest zdecydowanie bardziej poprawne niż napisania pisma w formie zobowiązania. 

Radny H. Panek zwrócił uwagę, iż nie każdy wniosek może być apelem. Dodał, że skoro 

od  1999  r.  wnioski  są  realizowane  w  niezmienny  sposób.  Spotkania,  jakie  odbywały  się  

z  przedstawicielami  ościennych  samorządów  powiatowych  potwierdziły,  iż  rady  te  działają 

podobnie.  Przyznał,  iż  są  wystąpienia  radnych,  które  wymagają  wyższej  rangi  mogą  być 

realizowane w formie apelu. Podkreślił, iż uważa, że wnioski są realizowane prawidłowo. 

Radny J. Matyja proponował przerwanie dyskusji. Zaproponował, aby Zarząd na kolejnej 

sesji poinformował radnych o podjętych decyzjach. 

Przewodniczący  Rady  nie  zgodził  się  z  sugestią  Sekretarza  Powiatu.  Rada  Powiatu  

ma  prawo  występowania  do  Zarządu,  by  podejmował  określone  zadania.  Wybór  formy  

ich  realizacji  należy  do  Zarządu.  Powiedział,  iż  wnioski  będą  redagowane  w  taki  sposób  

jak dotychczas. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż na jego ręce wpłynęły następujące pisma:

-  zaproszenie  ks.  dr  Krystiana  Piechaczka  (Dyrektora  Wydziału  Duszpasterskiego  Kurii 

Diecezjalnej w Gliwicach) na „Adwentowe Godziny Skupienia” w dniu 15 grudnia 2007r. 

– zaproszenie do wglądu w Biurze Rady. Zaproszenie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu.

-  informacja  Starosty  Raciborskiego  nt.  realizacji  Uchwały  XXIV/322/2004r.  Rady  Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26.10.2004r. w sprawie udzielenia stałego upoważnienia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego do rozpatrywania skarg na kierowników podległych jednostek organizacyjnych – 

do wglądu w Biurze Rady. Pismo stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, iż zawiadomienie o sesji, zgodnie z zapisami statutu 

Powiatu Raciborskiego wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa oraz przesłano  

do  gmin  Powiatu  Raciborskiego.  Zawiadomienie  stanowi  załącznik  nr  29  do  niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  również,  iż  kolejna  sesja  Rady  Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się 28 grudnia 2007r. Zaproponował godzinę 12:00. Propozycję przyjęto 

przez  aklamację.  Zgodnie  z  przyjętym  planem  pracy  Rady  Powiatu  tematem  sesji  będzie  

„Budżet Powiatu Raciborskiego na 2008r.”
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Ad. 21 Zakończenie sesji.

Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 18:55.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Ewa Mekeresz                                                    Norbert Mika 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości.

3. Pismo OR.0714 – 36/07 z dnia 21.11.2007r.

4. Pismo OR.0714 – 37/07 z dnia 27.11.2007r.

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (31.10.2007 – 15.11.2007).

6. Uzupełnienie  do  informacji  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  

(16.11.2007 – 27.11.2007).

7. Informacja  nt.  realizacji  zadań  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  pomocy  społecznej  – 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

8. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Informacja zbiorcza z realizacji zadań 

służb, inspekcji i straży powiatowych. Sprawozdania z realizacji służb i straży:

9. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

10. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

11. Sprawozdanie Prokuratury Rejonowa w Raciborzu.

12. Sprawozdanie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

13. Sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu.

14. Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Raciborzu. 

15. Sprawozdanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu.

16. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnej w Raciborzu.

17. Uchwała  nr  XIV  /  120  /  2007  -  w  sprawie  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  przez 

Sekretarza Powiatu   i Skarbnika Powiatu.

18. Uchwała nr XIV / 121 / 2007 - w sprawie wyrażenia opinii projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze  organizacyjnej 

samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  „Zespół  Opieki 

Zdrowotnej  w  Rydułtowach”  polegających  na  likwidacji  Poradni  Dermatologicznej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie przy ul. Orkana 10.

19. Uchwała nr XIV / 122 / 2007 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie o projekcie uchwały 

Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  w  sprawie  dokonania  przekształceń  w  strukturze 

organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki  zdrowotnej  pod nazwą „Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” polegających na likwidacji Poradni Chirurgii Ogólnej  

w Przychodni Specjalistycznej w Radlinie na ul. Orkana 10.
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20. Uchwała  nr  XIV  /  123  /  2007  -  w  sprawie  wyboru  podmiotu,  który  dokona  badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2007r. 

21. Uchwała nr XIV / 124 / 2007 - w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Aliny i Herberta 

Kasza na opieszałość Starosty Raciborskiego.

22. Uchwała nr XIV / 125 / 2007 - w sprawie udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego Miastu Racibórz na zakup zasilacza awaryjnego – urządzenia UPS dla potrzeb 

niezawodnego przepływu informacji radiowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

23. Uchwała  nr  XIV  /  126  /  2007  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

24. Uchwała  nr  XIV  /  127  /  2007  -  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu 

Raciborskiego na 2007 r. 

25. Uchwała nr XIV / 128 / 2007 -  w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych  

z siedzibą w Raciborzu przy  ul. Wileńskiej 6. 

26. Uchwała  nr  XIV / 129 / 2007 -  w sprawie zamiaru likwidacji  Gimnazjum Specjalnego  

i  Zasadniczej  Szkoły    Zawodowej  Specjalnej  wchodzącej  w  skład  Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Rudach.

27. Zaproszenie  ks.  dr  Krystiana  Piechaczka  (Dyrektora  Wydziału  Duszpasterskiego  Kurii 

Diecezjalnej w Gliwicach) na „Adwentowe Godziny Skupienia” w dniu 15 grudnia 2007r.

28. Informacja Starosty Raciborskiego nt.  realizacji  Uchwały XXIV/322/2004r. Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  26.10.2004r.  w  sprawie  udzielenia  stałego  upoważnienia  Zarządowi 

Powiatu  Raciborskiego  do  rozpatrywania  skarg  na  kierowników  podległych  jednostek 

organizacyjnych

29. Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007 r. 
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