
PROTOKÓŁ  NR  XXIII/08

z  XXIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  30 września  2008 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXIII/228/2008 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

2. XXIII/229/2008  –  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Blachownia poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej 

nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r.

3. XXIII/230/2008  –  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej  

nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r.

4. XXIII/231/2008  –  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r.  

wraz z późniejszymi zmianami.

5. XXIII/232/2008 – w sprawie  udzielenia  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia kredytu 

inwestycyjnego. 

6. XXIII/233/2008  –  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania, 

wynajmowania  majątku  trwałego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

7. XXIII/234/2008  – w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym  finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym 

Punkcie  Katechetycznym dla  dzieci  i  młodzieży  Kościoła  Adwentystów Dnia  Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu.  

8. XXIII/235/2008  –  w  sprawie  nadania  Zasadniczej  Szkole  Zawodowej  Specjalnej  

przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.

Numery podjętych apeli: 
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1. XXIII/1/2008 – w sprawie  zmiany  zasad  przeprowadzania  przez Oddziały  Wojewódzkie 

Narodowego  Funduszu  Zdrowia  konkursu  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki 

zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

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

i wniosków Rady Powiatu.

6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. Stan obecny i perspektywy.  

7. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Blachownia poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem 

dnia 15 sierpnia 2008 r.

10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 

15 sierpnia 2008 r.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r.  

wraz z późniejszymi zmianami.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zatwierdzenia  wykazu 

przeznaczonego do zbycia  mienia ruchomego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
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15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem 

Kędzierzyńsko  –  Kozielskim  dotyczącym  finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w pozaszkolnym 

Punkcie  Katechetycznym dla  dzieci  i  młodzieży  Kościoła  Adwentystów Dnia  Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu.  

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Zasadniczej  Szkole  Zawodowej  Specjalnej  

przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

21. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:
Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXIII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego,  zwołanej na dzień 30 września 2008 r.  Na podstawie listy obecności  

w sesji uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przywitał  wszystkich  radnych,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  oraz  zaproszonych  gości,  

m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Racibórz P. Klimę. 

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

Zgodnie  z  zapisem § 18  ust.  7  Statutu  Powiatu  Raciborskiego,  przyjętego  Uchwałą  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 września 2008 r. zostało podane do publicznej wiadomości. Powyższe 

zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  protokół  był  do  wglądu  w  Biurze  Rady  jak 

również został przesłany radnym drogą elektroniczną. Zapytał, czy są uwagi do protokołu?
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Zgłosił się radny J. Matyja, odnosząc się do punktu 2 protokołu z poprzedniej sesji Rady 

Powiatu.  Zostało  tam  zapisane,  iż  głosowanie  przeprowadzono  jednogłośnie:  2  głosy  za,  

0 głosów wstrzymujących i 0 głosów przeciw. Zdaniem radnego, w zapisie pojawił się błąd. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  jest  to  błąd  i  poprawka  radnego  zostanie 

uwzględniona. 

Radny J. Matyja stwierdził, iż Przewodniczący Rady ma bardzo dużo obowiązków, ale  

ma dwóch swoich zastępców, którzy mogliby wcześniej sprawdzać protokół. 

Przewodniczący Rady odpowiedział,  że  uwaga radnego jest  mało elegancka,  bo błędy 

literowe w tekstach pisanych zdarzały się, zdarzają i będą zdarzać się. Rada Powiatu powołana  

przez  społeczeństwo  powiatu  i  utrzymywana  za  pieniądze  podatnika  nie  jest  po  to,  aby  

przez  pryzmat  drobnej  literówki  patrzeć  na  pracę  jej  członków.  Dodał,  iż  uwaga  radnego  

jest zasadna i protokół w tym miejscu należy poprawić, jednak bez złośliwości. Przewodniczący 

Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji wraz ze zgłoszoną poprawką?

    Protokół  został  przyjęty  jednogłośnie:  21  głosami  za,  0  głosami  przeciw i  0  głosami 

wstrzymującymi. 

Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -22/08 z dnia 

30.09.2008 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zapytał, czy ktoś z radnych 

pragnie wnieść inne uwagi do porządku obrad. Zgłosił się radny G. Utracki. 

Radny G.  Utracki  poprosił  w imieniu Komisji  Budżetu  i  Finansów o wprowadzenie  

do  porządku  obrad  sesji  projektu  apelu  w  sprawie  zmiany  zasad  przeprowadzania  

przez  Oddziały  Wojewódzkie  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  konkursu  ofert  o  udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Powiedział, że niezmienione 

przez  NFZ  warunki  powodują,  że  przy  tej  samej  liczbie  punktów,  jest  mniej  świadczeń  

dla  mieszkańców,  pojawiają  się  kolejki  i  dostępność  tych  usług  dla  mieszkańców  Powiatu 

Raciborskiego jest mniejsza. O problemie tym mówiono już przed wakacjami.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  wprowadzenie  nowych  projektów  uchwał  

w następujących punktach:

 Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2008 r.
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 Pkt  16  -  Podjęcie  apelu  w  sprawie  zmiany  zasad  przeprowadzania  przez  Oddziały 

Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

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

porządku obrad w zaproponowanej wersji. 

Porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie:  21  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.

Ze względów technicznych Przewodniczący Rady zarządził 5 – minutową przerwę. 

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  wznowił  obrady  sesji  orz  przystąpił  do  realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 Przewodniczący Rady zaproponował wybór następujących radnych do Komisji Uchwał 

i Wniosków: M. Kurpisa, K. Mandrysz i P. Olendra. Zapytał radnych, czy wyrażają zgodę?

 Radni wyrazili zgodę. 

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rady poprosił, aby radni wytypowali spośród siebie 

Przewodniczącego. 

Radna K. Mandrysz zaproponowała, aby Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków 

był M. Kurpis. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  jest  za  wyborem  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

w przedstawionym składzie wraz z Przewodniczącym Komisji M. Kurpisem?

Komisja  Uchwał i  Wniosków wraz z Przewodniczącym Komisji  M. Kurpisem została 

powołana. 

Ad5.Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady  

Powiatu.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  przekazał,  iż  informację  Starosty  o  pracach  Zarządu 

Powiatu  między  sesjami  za  okres  (27.08.2008  –  18.09.2008)  radni  otrzymali  w  materiałach  

na  sesję.  W/w  informacja  stanowi  załącznik  nr  5.  Również  radni  otrzymali  uzupełnienie  

do informacji Starosty.  Starosta odniósł się wyłącznie do okresu od 19.09.2008 do 30.09.2008. 

5



Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (19.09.2008  –  30.09.2008  – 

uzupełnienie  do informacji za okres (27.08.2008 - 18.09.2008) stanowi załącznik nr 6. Starosta 

poinformował,  iż  20.09.2008  r.  pracownik  Referatu  Promocji,  Rozwoju  i  Współpracy 

Zagranicznej tut. starostwa uczestniczył w polsko – niemiecko – walijskim Dniu Partnerskim, 

podczas  którego  została  zaprezentowana  oferta  turystyczno  –  krajoznawcza  raciborszczyzny. 

Odbyły się  wybory  komunalne w hrabstwie  Wrexham i  pozostały  te  same osoby sprawujące 

władzę, co rokuje na dobrą współpracę przez najbliższe 4 lata.  W przyszłym roku odbędą się 

obchody 5 – lecia współpracy z hrabstwem Wrexham oraz z miastem Rendsburg. 

Starosta  w  dniu  dzisiejszym z  pracownikami  Starostwa,  zajmującymi  się  pozyskaniem 

środków  unijnych,  przebywał  w  Ostrawie.  W  tym  miesiącu  zostaną  złożone  dwa  wnioski  

o dofinansowanie remontu dwóch dróg transgranicznych: Pietrowice – Gródczanki – Třebom  

i Tworków – Hăt’  - Dehylov. Dla w/w wniosków powiat jest partnerem wiodącym. Dla drogi 

Pietrowice – Gródczanki –  Třeboň, partnerem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z Ostrawy, zaś 

dla  drogi  Tworków –  Hăt’   -  Dehylov,  partnerem jest  –  Kraj  Morawsko-  Śląski  (Republika 

Czeska). 

W dniu dzisiejszym ukazała się w internecie informacja, iż MSWiA zamierza w przyszłym 

roku przeznaczyć miliard złotych dofinansowania na remonty dróg gminnych i  powiatowych, 

które będą drogami wiodącymi do autostrad. Zostały złożone wnioski o środki unijne na remont 

trzech  dróg.  Powiat  ma  świadomość,  że  jest  46  mln  euro  czyli  46  wniosków  może  zostać 

przyjętych.  Jest  złożonych  ponad  200  wniosków,  czyli  może  jeden  wniosek  będzie  miał 

możliwość  otrzymania  dofinansowania,  a  pozostałe  dwie  drogi  będzie  można  sfinansować  

przy współpracy środków z budżetu państwa. 

Poinformował także, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się w Biurze 

Rady.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  ktoś  z  radnych  pragnie  cokolwiek  dopowiedzieć  

do wypowiedzi Starosty?

Nikt nie zgłosił się. 

Ad6.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. Stan obecny i perspektywy.

Przewodniczący  Rady  przekazał,  iż  radni  otrzymali  materiał  drogą  elektroniczną.  

Poprosił Starostę o wprowadzenie do tematu. 

  Starosta  stwierdził,  iż  temat  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  omawiany  

jest co roku na sesjach. Zbiornik Racibórz jeszcze nie istnieje, nie do końca zostały obwałowane 
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gminy Powiatu Raciborskiego (w najgorszej sytuacji jest Gmina Rudnik). Został zorganizowany 

w  ramach  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  Zagranicznej  wyjazd  

do Czech, gdzie radni mieli możliwość zapoznania się z zabezpieczeniami po stronie czeskiej. 

Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji zostały rozwiane mity, że Czesi spuszczając wodę  

ze swoich zbiorników, zalewają Racibórz czy gminy w Powiecie Raciborskim. Co roku na sesję 

zapraszani  są  przedstawiciele  instytucji  zajmujących  się  gospodarowaniem  wodami  jak  

i  zabezpieczeniami  przeciwpowodziowymi.  W  dniu  dzisiejszym  na  sesję  zostali  zaproszeni:  

Dyrektor RZGW F. Pistelok, Zastępca ds. Zlewni R. Łagosz oraz Kierownik Biura Terenowego 

ŚZMiUW  w  Raciborzu  W.  Niemiec.  Poprosił  Przewodniczącego  Rady,  aby  głos  zabrały  

w/w osoby w następującej kolejności: Pan F. Pistelok, Pan R. Łagosz i Pan W. Niemiec. 

Dyrektor  RZGW  F.  Pistelok  powiedział,  że  dobra  jest  współpraca  z  Povodi  Odry,  

gdyż na bieżąco przekazywane są np. informacje odnośnie zagrożeń. W ostatnim tygodniu była 

misja  Banku Światowego i  omawiano sprawę Zbiornika.  Pojawiły  się  dwie  przyczyny zmiany 

harmonogramy w realizacji Zbiornika:

1) Sprawa związana z misją Banku Światowego.

2) Pewne decyzje, które na bieżąco podejmowane są przez Wojewodę Śląskiego.   

Finansowanie  Zbiornika  (jeśli  chodzi  o  środki  unijne  SPO,  Banku  Światowego)  

ma zakończyć się w 2014 r. Przyjęto założenie, że do roku 2014 Zbiornik powstanie. Ustalono, że 

realizacja Zbiornika zostanie podzielona na dwie części: 

1) Wykonanie całości obwałowań.

2) Działania podjęte w czasie do odpowiedniego wykonania czasy na moment zalania. 

W przypadku  podtrzymania  w/w decyzji  przez  Wicewojewodę  Śląskiego  jest  realna  szansa  

na  zakończenie  Zbiornika  w  2014  r.  RZGW  planuje  wystąpić  o  pozwolenie  na  budowę  

na początku 2010 r. W chwili obecnej trwa opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, 

który  według  prognoz  będzie  gotowy  do  końca  miesiąca  kwietnia,  a  wydanie  decyzji  

i postępowanie, które będzie miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim potrwa prawdopodobnie 

około  3  miesięcy.  Następnie  nastąpi  uzyskanie  decyzji  m.in.  na  wyrąb  drzew  i  badania 

archeologiczne. Prawdopodobnie w III kwartale 2009 r. możliwe będzie uzyskanie całości - prawo 

dysponowania  gruntem,  gdzie  na  całości  gruntów  mają  powstać  zapora  prawo  

i lewostronna, czołowa  i zaplecze. Poprzednio proponowano, że trzeba mieć do dyspozycji grunt 

całej czaszy Zbiornika około 500 ha, które trzeba byłoby w chwili obecnej pozyskać. Sądzono, że 

musi to potrwać do końca 2012 – 2013 r. W dalszym ciągu otwarta jest sprawa finansowania 

Zbiornika  do  końca.  Jest  zapewnione  finansowanie  na  poziomie  800  mln  zł,  a  Zbiornik  

w tej  postaci  ma kosztować 1 mld 400 tys zł.  Stanowisko Banku Światowego było takie,  że  
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do  marca  2009  r.  będzie  wybrany  konsultant,  który  zweryfikuje  dane,  kwoty  niezbędne  

na budowę i będzie podjęta decyzja w jaki sposób należy realizować to dalej. RZGW doszedł  

do porozumienia z Wójtem Lubomii, jeśli chodzi o zobowiązania, które RZGW musiałby podjąć, 

aby  Wójt  Lubomii  nie  występował  przeciwko  samej  budowie.  W  chwili  obecnej  sprawy  

są  w  uzgodnieniu  w  jednostce,  która  koordynuje  całością  spraw  związanych  z  wdrażaniem 

projektów Banku Światowego oraz w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. W przyszłym 

miesiącu sprawy powinny zostać rozstrzygnięte. W ostatnim kwartale udało się zawrzeć 37 aktów 

notarialnych,  gdy  chodzi  o  wykupy  gruntów  i  budynków  w  miejscowości  Nieboczowy.  

Powstał projekt zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia, który mówi 

o  budowie  osiedla  zamiennego na  terenie  Dąbrowy i  Szpluchowa. Rozpisano harmonogram. 

Planuje się, żeby ostatni mieszkaniec opuści teren na którym będzie Zbiornik do końca 2013 r. 

Są  to  realne  terminy.  Prawo  do  dysponowania  gruntem –  pojawiły  się  problemy  związane  

z odwołaniami,  które od decyzji  wywłaszczeniowych Starosty Raciborskiego są podejmowane 

przez  mieszkańców  Bieńkowic.  Jest  realna  możliwość  wystąpienia  o  uzyskanie  pozwoleń  

na budowę w I połowie 2010 r. i ciągniecie budowy do końca 2014 r., zaś w 2015 – rozliczenie, 

pod warunkiem,  że  uzyska  się  pozwolenie  na  budowę  dla  całości  obwałowań  na  Zbiornik.  

Bardzo dobra jest współpraca RZGW z posłami, senatorami, starostami, urzędem wojewódzkim 

i  wójtami  gmin.  Dość  dużą  pomocą  w  realizacji  budowy  Zbiornika  jest  interpelacja,  którą 

wcześniej złożył Pan Senator Motyczka, teraz Pan Poseł H. Siedlaczek. Większość problemów, 

które  były  związane  z  aspektami  prawnymi  (szczególnie  jeśli  chodzi  o  sprawy  z  wykupem 

gospodarstw na terenie wsi Nieboczowy) uda się załatwić do końca dzięki tym interpelacjom. 

Udało się wykupić w tym kwartale 4 domy, spisać 33 akty notarialne na grunty. Powierzchnia 

wykupionych gruntów wyniosła około 24 ha. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do Dyrektora?

Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, H. Panek i G. Utracki.

Radny L. Malcharczyk zapytał, czy nie istnieje obawa, że wspomniane wyżej projekty nie 

zostaną  zakończone  w  określonym  terminie,  i  czy  przeznaczone  na  nie  pieniądze  

nie należałoby przeznaczyć na inne projekty, które mają szansę zostać zakończone? 

Dyrektor F. Pistelok odpowiedział, że istnieje taka obawa. W chwili obecnej po zmianie 

postawy  Urzędu  Wojewódzkiego  stwierdzono,  że  istnieje  realna  możliwość  zakończenia  

do 2014 r. Taka interpretacja i propozycja zostanie złożona Ministrowi Gawłowskiemu w dniu 

jutrzejszym. Głównym problemem jest brak 100 – 150 mln euro, które nie pozwalają zamknąć 

inżynierii finansowania dla samego zbiornika. 

8



Radny  H.  Panek  stwierdził,  że  budowa  zbiornika  będzie  finansowana  ze  środków 

unijnych.  Pozwolenie  oraz  resztę  dokumentacji  trzeba  dostarczyć  do  Brukseli,  a  czas 

rozpatrywania  w Brukseli  trwa  z  pewnością  dosyć  długo,  więc  finansowanie  będzie  możliwe 

dopiero  w  2011  r.  Przy  sprężeniu  się,  można  wybudować  zapory,  obwałowania,  natomiast 

Dyrektor nie wspomniał o czaszy zbiornika.  Czasza zawiera bardzo dużo kruszywa. Eksploatacja 

milionów ton kruszywa potrwa 15 – 20  lat.  Obawiał  się,  czy  rolnicy  będą w czaszy  chętnie 

gospodarować, gdyż prawdopodobnie żadna firma nie będzie chciała im ubezpieczyć, a nie mając 

ubezpieczenia  nie  mają  podstaw  do  ubiegania  się  o  płatności  bezpośrednie.  Zapytał,  czy  

nie  należałoby  rozważyć  możliwości  wykonania  zbiornika  docelowo mokrego,  który  znajdzie 

utrzymanie? 

Dyrektor  F.  Pistelok  stwierdził,  iż  sytuacja  miałaby  miejsce,  gdyby  nie  sprawa 

finansowania  czy  współfinansowania  zbiornika  z  kredytu  Banku  Światowego.  Z  Banku 

Światowego jest zagwarantowane około 208 mln euro, z czego na wykupy pójdzie w granicach 

260  mln  zł,  a  więc  niecała  połowa  środków,  które  są  przeznaczone  na  to  z  Banku.  

Dodatkowo pewna kwota jest przeznaczona także z budżetu. Trudno będzie kiedykolwiek dostać 

pozwolenie na zbiornik o utrzymaniu stałego zalewu. Wynika to z dwóch faktów: 

1) Ekolodzy  wskazują  na  sprawy  związane  z  Lasem  Tworkowskim  i  budową  ostoi  ptasiej  

w rejonie  Lasu Tworkowskiego i Wielikonta. Chcą, aby powstał jeden obszar „Natura 2000”. 

2) Jeśli byłby to zbiornik zalewowy wpływałby w znaczący sposób na przepływy, które byłyby 

w Odrze poniżej zbiornika. Ze względu na występowanie stałych deficytów wody, utrzymuje 

się  tendencja,  aby  był  jak  najniższy  przepływ  wody  przez  cały  czas  poniżej  zbiornika.  

Na  w/w  rzecz  nie  chcą  zgodzić  się  ekolodzy  uważając,  iż  przepływ  powinien  być  

na odpowiednim poziomie, żeby dochodziło do kontrolowanych zalewów niektórych lasów 

poniżej  zbiornika,  chodzi  np.  o  Łęgi  Zdzieszowickie.  Stan  zanieczyszczenia  Odry,  który 

występuje powodowałby występowanie zakwitów. 

Radny G. Utracki stwierdził, iż wielokrotnie słuchał nt. zbiornika, ale ciągle nie mówi się 

nt.  faktycznego stanu.  Rozpoczęcie  inwestycji  uwarunkowane jest  władaniem przez inwestora 

RZGW prawem do ziemi.  Zapytał,  czy RZGW posiada prawo do ziemi pod cały  zbiornik,  

a jeżeli nie, to w jaki sposób RZGW planuje rozpocząć inwestycję? Wywłaszczenie ziemi nie jest 

żadnym rozwiązaniem dla rolników. Zapytał, czy podejmowane są inne kroki, aby zabezpieczyć 

ziemię  i  dać  rolnikom  ziemię  na  terenie  powiatu?  Ponadto  zapytał,  czy  teren  

„Nowe Nieboczowy” jest we władaniu tych osób, które mogą dać osobom przesiedlanym, czy 

tam nie są jeszcze stosunki własnościowe uregulowane i czy nie są te ziemie jeszcze prywatnych 

właścicieli, którzy muszą chcieć oddać tę pod te cele? 
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   Dyrektor  F.  Pistelok  poinformował,  iż  RZGW  aktualnie  dysponuje  około  60  % 

gruntów w rejonie całego zbiornika. Do tego dochodzi około 500 ha, które są w posiadaniu 

różnych  podmiotów  gospodarczych.  Tematy  do  rozwiązania  są  następujące:  około  200  ha  

od  zapory,  z  czego  100  ha  to  są  grunty,  które  są  we  władaniu  jednostek  organizacyjnych.  

Chodzi  o  spółkę  saksońską  w  rejonie  Brzezia.  Dochodzi  do  tego  około  100  ha,  które  

są w posiadaniu osób indywidualnych. Około 25 ha udało się w ciągu jednego kwartału skupić 

w rejonie zapory prawostronnej tj. w rejonie Nieboczów. Wysłano do wszystkich oferty, a jeśli  

nie  będzie  pozytywnej  odpowiedzi,  będą  procesy  wywłaszczeniowe.  W  ostatnim  czasie, 

praktycznie  trzy  wnioski  zakończyły  się  procesami  sądowymi,  zaś  tematem,  który  nie  został 

rozwiązany była jedynie kwota. Starosta podejmuje działania zmierzające do pozyskania większej 

ilości  gruntów zamiennych.  RZGW zrobi wszystko,  aby grunty pozyskać i  żeby wystąpienie  

o pozwolenie  na  budowę (jeśli  chodzi  o  grunty  pod obwałowania),  było  do połowy 2010 r. 

Dodatkowo pozostaje około 3 – 4 lat na prowadzenie działań w samej czaszy zbiornika. RZGW 

jest po wstępnych uzgodnieniach zarówno z Wójtem Gminy Lubomia jak i  z mieszkańcami  

nt. przesiedlenia się. Są nawet spisane deklaracje tych ludzi i aktualnie będą zawierane umowy 

przedwstępne. Sytuację skomplikowała sprawa zlokalizowania nowej wsi w rejonie Szpluchowa 

i Dąbrowy jako, że w planie zagospodarowania przestrzennego były przewidziane inne grunty. 

Zgodnie  ze  stanowiskiem  Urzędu  Wojewódzkiego  do  momentu  uzyskania  pozwolenia  

na „piętrzenie”, trzeba być posiadaczami lub dysponować prawem gruntów na całości  gruntów 

w  czaszy.  Okres  3  –  4  lat  jest  wystarczający,  aby  zabiegać  o  grunty  w  czaszy.  Zostały 

zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami o sprawy gruntów w Szpluchowie i Dąbrowie  

i część mieszkańców zadeklarowała chęć. Potrzebnych jest około 37 ha na tym terenie pod nową 

wieś.  Wystąpiono  o  80  ha.  Próbowano  namówić  rzeczoznawców  na  wykonanie  oceny  

i przedstawienie, iż za 1 m2 będzie płacona odpowiednia kwota tym osobom, którzy odstąpią 

ziemię. Żaden rzeczoznawca nie chce podjąć pracy bez końcowego ustalenia obszaru w planie 

zagospodarowania  przestrzennego.  Czas  pozyskiwania  wymaga  sporo  zachodu,  jeśli  chodzi  

o  akty  notarialne.  Do  końca  października  RZGW  planuje  wystąpić  o  wywłaszczenia  

dla wszystkich, którzy nie zgodzą się na dobrowolny wykup na zaporze prawostronnej (w rejonie 

Nieboczów).  Planowane  jest  zakończenie  do końca  2008 r.  załatwienie  sprawy  (jeśli  chodzi  

o zaporę czołową) i  mieć całość gruntów w procesach wywłaszczeniowych albo mieć prawo 

dysponowania  gruntem.  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  chwili  obecnej  

jest  wykonywany.  Jest  zawarta  umowa  z  wykonawcą,  iż  plan  zostanie  zakończony  do  końca 

miesiąca  marca  2009 r.  Planuje  się,  iż  do października  uda  się  całość  sprawy przeprowadzić 
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włącznie z odpowiednim rozporządzeniem Wojewody. RZGW liczy na dużą pomoc konsultanta i 

PCU (biura koordynacji projektu dla Górnej Odry). 

Starosta  zapytał,  jaki  jest  stan  prawny  jeśli  chodzi  o  budowę Zbiornika  oraz  jaki  jest 

podział kompetencji?   

Dyrektor F. Pistelok odpowiedział, iż zostało powołane Biuro Wdrażania Projektu, które 

aktualnie  liczy  cztery  osoby.  Szefem  jest  Pan  A.  Markowiak,  który  jest  Zastępcą  Dyrektora 

RZGW. W tej chwili dwie osoby w biurze zajmują się pozyskiwaniem gruntów, plus jedna osoba, 

która  pełni  zadania  techniczne.  Planowane  jest  rozwinięcie  do  końca  bieżącego  roku  biura  

do około 7 osób, aby całość spraw technicznych była na miejscu załatwiana. W chwili obecnej 

biuro korzysta jeszcze z pracowników działu inwestycji RZGW, jeśli chodzi o sprawy związane 

z aspektami technicznymi działania.  Drugą jednostką, która zajmuje się wdrażaniem projektu  

jest  jednostka  koordynacyjna  we  Wrocławiu.  Całość  spraw  związanych  z  refinansowaniem, 

sprawami ekonomicznymi, musi być z tą jednostką uzgadniana. Jednostka utrzymuje stały kontakt 

z  Bankiem  Światowym.  Niedawno  udzielił  Zastępcy  Dyrektora  A.  Markowiakowi 

pełnomocnictwa, aby całość spraw związanych ze zbiornikiem była prowadzona w Raciborza. Od 

tej  pory  Pan  A.  Markowiak  odpowiada  na  miejscu  za  całość  zagadnień.  Osobiście  został 

zobowiązany przez swojego przełożonego do udzielenia takiego pełnomocnictwa. 

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy  

za wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Następnie poprosił Pana R. Łagosza do dalszej 

wypowiedzi. 

Zastępca  Dyrektora  ds.  Zlewni  RZGW  Inspektorat  w  Raciborzu  R.  Łagosz 

poinformował,  iż RZGW w Gliwicach jest administratorem na terenie Powiatu Raciborskiego 

rzeki Odry na odcinku 51 km wraz z Kanałem Ulgi i rzeki Ruda na odcinku 10 km (znajduje się 

tam  3  km  Kanał  Ulgi).  Dolina  Odry  nie  miała  rozbudowanego  sytemu  ochrony 

przeciwpowodziowej.  Wszystkie  urządzenia,  które  zostały  wykonane  i  które  funkcjonują  

w  dolinie  rzeki  Odry,  spełniają  wymagania,  kryteria  określone  w  przepisach  dla  II  kategorii 

budowli hydrotechnicznych, które gwarantują ochronę przed wodą miarodajną dla wody stuletniej 

i  przed  wodą  kontrolną  dla  przepływu  300  –  letniego.  RZGW  w  chwili  obecnej  

po wykonaniu szeregu  prac  modernizacyjnych,  które  obejmowały  m.in.  modernizację  Kanału 

Ulgi albo przywrócenie pierwotnych parametrów konstrukcyjnych po budowie Polderu Buków, 

koncentruje  się  na  utrzymaniu urządzeń,  wykaszaniu  wszystkich skarp.  ŚZMiUW jest  jeszcze 

administratorem wszystkich obwałowań, pompowni oraz planuje i prowadzi dalsze inwestycje  

w tym zakresie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania? 
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W związku z  brakiem uwag,  podziękował  za  wypowiedź.  Poprosił  Pana  W.  Niemca  

o zabranie głosu.

Kierownik Biura Terenowego ŚZMiUW w Raciborzu W. Niemiec przekazał, iż ŚZMiUW 

w Katowicach jest administratorem urządzeń powodziowych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

ŚZMiUW administruje na odcinku 47,5 km obwałowań. Po powodzi z 1997 r. zostało szereg prac 

zabezpieczających  wykonanych  m.in.  na  terenie  miasta  przebudowano  20  km  obwałowań, 

wykonano odcinek  3  km nowych obwałowań.  Dla  zamknięcia  całości  obwałowań na terenie 

województwa śląskiego pozostało wykonanie na lewej stronie odcinek 2,2 km (od miejscowości 

Grzegorzowie do miejscowości  Lasaki),  natomiast  po stronie  prawej  od miejscowości  Turza  

do miejscowości Ruda na odcinku 4,3 km. Na zadanie lewe dokumentacja zostanie ukończona 

do 30.10.2008 r. W tym tygodniu zostanie złożone wystąpienie o uzyskanie pozwolenia wodno – 

prawnego. W tym roku planuje się uzyskać również pozwolenie na budowę. Na 59 działek, które 

są administrowane przez 30 właścicieli, uzyskano zgodę na 56, pozostaje sprawa wyrażenia zgody 

przez  jedną  osobę,  która  mieszka  pod  Opolem.  Wszczęto  w  tej  sprawie  postępowanie 

wywłaszczeniowe,  gdyż  nie  można  przekonać  tej  osoby,  aby  dobrowolnie  wyraziła  zgodę  

na  wykonanie  obwałowania  poprzez  jego  działkę.  W  przyszłym  roku  w  planie  są  już 

zabezpieczone  środki  i  ŚZMiUW  zamierza  rozpocząć  realizację  tegoż  obwałowania.  

Wspólnie  z  Opolem  podejmowane  są  rozmowy  nt.  kontynuacji  w/w  odcinka  po  stronie 

opolskiej, bo aby zamknąć całość obwałowania i w jakiś sposób ono funkcjonowało, konieczne 

jest wykonanie wału na długości około 2 km po stronie województwa opolskiego. Rozmawiano 

wspólnie  z  Gminą  Cisek  i  Rudnik.  W  marcu  Gmina  Cisek  podjęła  uchwałę  i  wystąpiła  

do  Prezydenta,  Marszałka  Sejmu  i  Wojewody  Opolskiego  o  wywarcie  presji  na  Wojewódzki 

Związek  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Opolu,  celem  przyśpieszenia  prac 

projektowych (tzn.  zabezpieczało Gminę Cisek przed wodami  powodziowymi).  Prawostronne 

obwałowania – najbliżej realizacji jest zadanie na lewej stronie. Nie ma żadnych przeciwwskazań 

ze  strony  województwa  opolskiego.  Opole  obawia  się  zamknięcia  obwałowaniami  doliny 

województwa śląskiego, które spowoduje zalanie ich terenów. Na spotkaniu, które odbyło się  

w marcu br. w RZGW przy współudziale przedstawicieli województwa opolskiego ustalono, że 

Opole  nie  będzie  wstrzymywać  realizacji  obwałowań  na  stronie  lewej,  natomiast  realizację 

obwałowań na stronie prawej (na terenie Gminy Kuźnia Raciborska) uwarunkuje od postępu  

prac na lewej stronie – na terenie Gminy Cisek. Na prawostronne obwałowanie opracowana  

jest  dokumentacja.  Pojawiły  się  problemy,  które  wiążą  się  z  wykupem  gruntów.  Jest  sześć 

właścicieli,  z  czego jeden jest  rolnikiem z  prawdziwego zdarzenia,  który  zezwoli  na  wejście  

w teren,  jeśli  otrzyma grunty  zamienne.  W chwili  obecnej  nie  ma na  terenie  Gminy  Kuźnia 
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Raciborska  takich  gruntów,  które  można  byłoby  mu  dać  jako  grunty  zamienne.  Ustawa  

o  ubezpieczeniu  obowiązkowym  rolników  powoduje,  że  50  %  gruntów  trzeba  mieć 

ubezpieczonych,  aby  otrzymać  dotację  unijną.  Rolnik  ten  ma  50  % gruntów w międzywalu. 

Odbyło się spotkanie z firmami ubezpieczeniowymi, którzy nie wiedzą jak np. podejść do spraw 

odszkodowań.  Niezależnie  od realizowanych obwałowań,  wykonuje  się  dwa zbiorniki,  mające 

zabezpieczyć  miejscowość  Krzanowice  i  miasto  Kuźnia  Raciborska.  Na  zadanie  zbiornik 

Krzanowice tj. suchy zbiornik polder o powierzchni zalewu 27 ha na który jest już opracowany 

projekt techniczny, ale utknięto na postępowaniu transgranicznym dlatego, że strona czeska nie 

stawia się na wezwanie Ministerstwa. Na zadanie zbiornik Kuźnia Raciborska tj. zbiornik, który 

będzie  realizowany  na  terenie  Gminy  Kuźnia  Raciborska  –  jest  to  obszar  188  ha  gruntów.  

W  czerwcu  została  wydana  decyzja  Ministra  odnośnie  odlesienia  gruntów.  Dokumentacja  

ma zostać opracowana do 30 listopada. Koncepcja programowo przestrzenna ma  zamknąć się 

do 30 listopada czyli pozwoli w przyszłym roku rozpocząć prace projektowe, aby można było  

za  2  lata  rozpocząć  wykonanie  tych  obiektów.  W ramach programu „Małej  retencji”,  który  

ma  zalewanie  miejscowości  na  mniejszych  ciekach,  zostały  zgłoszone  i  wprowadzone  

dwa  obiekty,  które  znajdują  się  w  fazie  przedprojektowej.  Są  to  obiekty  znajdujące  się  

na Rudniku, na Potoku Ligockim i na Potoku Brzeźnickim. W przyszłym roku na trzy rzeki, które 

są w administracji ŚZMiUW (Troja, Psina, Trzebonka) zostaną opracowane projekty techniczne 

na odbudowę cieków. 

Zapytał, czy są pytania do Pana W. Niemca?

Zgłosił się radny H. Panek. Przypomniał słowa przedmówcy, iż w październiku zostanie 

wykonana  dokumentacja.  Na  poprzednie  etapy  budowy  obwałowania  w  Gminie  Rudnik  

pojawiło  się  wiele  koncepcji  i  dokumentacji  wykonywanych.  Najważniejszą  sprawą  

jest  uporządkowanie  spraw  własnościowych  i  może  pojawić  się  sprawa  odwoływania  się  

i  problemów wywłaszczenia tej  osoby,  o której  wspomniał  przedmówca.  W Gminie Rudnik  

jest najgorsza sytuacja jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe, oprócz tego jeszcze jest Kuźnia 

Raciborska.  Wał II – etap do tej  pory  jest  nie  zamknięty.  Radny uważał,  że  Gmina Rudnik  

jest  bardzo  zagrożona  i  należałoby  cokolwiek  z  tym  zrobić.  Przypomniał  słowa  Dyrektora 

Jakubowskiego,  który  obiecywał  w 2002  r.  dokończenie  obwałowania.  Zapytał  zaproszonego 

gościa, czy jest możliwe zakończenie obwałowania, jeśli będą sprawy własnościowe?

Pan W. Niemiec  powiedział,  że  trochę  opóźniła  się  realizacja  dokumentacji,  z  uwagi  

na  oprotestowanie  ze  strony  ekologów,  którzy  nie  wyrazili  zgody  na  przejście  przez  łąki 

podmokłe,  które  znajdują  się  na  terenie  miejscowości  Lasaki,  stąd  też  konieczne  stało  się 
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przesunięcie  trasy  obwałowania.  Dokumentacja  została  już  uzgodniona,  stąd  też  nie  będzie 

żadnych zmian na tym etapie. Trasa została przyjęta w wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego,  która  w  sposób  jednoznaczny  rozstrzyga  trasę  i  urządzenia  znajdujące  się  

w  obwałowaniu.  Jeśli  chodzi  o  wywłaszczenie,  to  trzeba  było  przyjąć  te  drogę.  Agencja 

Nieruchomości Rolnych dysponuje gruntami na terenie Gminy Rudnik w miejscowości Sławików, 

gdzie znajduje się 14,7 ha, które ŚZMiUW pragnie pozyskać, a Agencja nie może dać tego gruntu 

ludziom  w  ramach  rekompensaty,  nie  chce  skorzystać  z  zamiany  gruntów,  tylko  każe  ich 

wywłaszczyć. Zwracano się z w/w sprawą do Posła na Sejm RP H. Siedlaczka, który poruszał 

temat na jednej z interpelacji poselskich. Wykładnia Ministra była jednoznaczna, iż nie można 

niczego  zrobić  i  trzeba  pracować  w  ramach  istniejącego  prawa  czyli  ustawy  o  gospodarce 

nieruchomościami. Wystąpiono o wywłaszczenie tych dwóch nieruchomości,  tj.  2 ha gruntu.  

Na spotkaniu, które odbyło się w marcu w RZGW, gdzie uczestniczyli również przedstawiciele 

województwa  opolskiego  zostało  spisane  we  wnioskach  w  protokole,  że  akceptuje  realizację 

obwałowania  na  lewej  stronie,  natomiast  prawej  strony  realizacji,  warunkuje  od  postępów  

ich  inwestycji  na  terenie  Gminy  Cisek  czyli  Kompleksu  Przewóz.  Odbyło  się  spotkanie  

u  Wojewody  Śląskiego  wspólnie  z  Wójtem  Gminy  Rudnik,  że  ŚZMiUW  może  na  mocy 

porozumienia przejąć i zadanie to zrealizować na terenie województwa opolskiego, co jest już 

czynione na prawej stronie, jeśli ich służby nie są w stanie przygotować tej inwestycji. Wiadomo, 

że  II  etap  nie  zamyka  bezpieczeństwa  na  terenie  Gminy  Rudnik,  gdyż  woda  ma  możliwość 

obejścia.  Identyczna  sytuacja  będzie  dojściem  z  obwałowaniem  do  granicy  województwa 

opolskiego. Realizacja obwałowania potrwa fizycznie około 2 lat.  W przypadku przystąpienia  

w  tym  roku  przez  województwo  opolskie  do  opracowania  projektu,  to  można  byłoby 

kontynuować to obwałowanie. Opole upiera się, aby realizować wał ciągły czyli zrezygnować z 

wału poprzecznego, który w chwili obecnej realizują na terenie Gminy Dzielnica. Odcinek, który 

ŚZMiUW realizuje na terenie Bierawa, trzeba było wstrzymać się do momentu opracowania przez 

gminę planu zagospodarowania przestrzennego.  

Radny  W.  Gumieniak  powiedział,  że  w  wcześniejszych  informacjach  wynikało,  iż  

na  prawostronne  obwałowanie  Odry  na  wysokości  Gminy  Kuźnia  Raciborska  była  pełna 

dokumentacja  oraz  były  środki.  W  chwili  obecnej  okazuje  się,  iż  obwałowanie  nie  zostało 

wykonane,  sprawa  oddala  się,  ze  względu  na  to,  iż  uwarunkowane  jest  to  wykonaniem 

dokumentacji  i rozpoczęciem prac z lewej strony. Trzeba było czekać 11 lat po powodzi, aby 

wykonać  dokumentację,  celem  wykonania  obwałowania  lewostronnej  strony  Odry,  zaś 

dokumentacja, która była wcześniej zrobiona i miało być zrobione prawostronne obwałowanie, 
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w dalszym ciągu będzie leżało. Jest to bardzo niepokojące. Zapytał Dyrektora, czy widzi realne 

szanse w celu przyśpieszenia prac? 

Pan  W.  Niemiec  stwierdził,  iż  niezależnie  od  tego,  czy  nastąpi  protest  ze  strony 

województwa opolskiego, takie jest stanowisko Wojewody, że zadanie to będzie kontynuowane. 

Jest to sprawa ewentualnie niezamknięcia odcinka 150 m na terenie województwa opolskiego, 

ewentualnie na jakimś odcinku obniżenia korony nie do pełnej wysokości czyli wału. Zadanie  

te  zostało  ujęte  w  planie  inwestycyjnym na  rok  2009.  Jedyną  przeszkodą  jest  Pan  Kostka,  

Pan Brzózka i  trzech właścicieli,  którzy trzymają się  1 ha gruntu, liczą metry,  aby nie spadło 

poniżej ha, gdyż wówczas stracą oni  rentę, emeryturę, KRUS i jednocześnie staje się płatnikiem 

podatku  od  nieruchomości  a  nie  gruntu  rolnego.  Wystąpiono  o  wszczęcie  postępowania 

podziałowego z urzędu. 

Radny W. Gumieniak zapytał, jak długo może to potrwać?

Pan  W.  Niemiec  stwierdził,  iż  Pan  Kostka  z  pewnością  zmieni  zdanie.  Nie  mając 

prawomocnej decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego, nie można wszcząć postępowania 

wywłaszczeniowego. Nie ma obaw, aby zrezygnowano z wspomnianego zadania. Jest w stałym 

kontakcie  z  Burmistrz  Miasta  Kuźnia  Raciborska  R.  Serafin  i  Zastępcą  Burmistrza  

B. Wojtanowiczem.                 

Wicestarosta A. Chroboczek zapytał o „międzywale” na starych obwałowaniach np. Łęgi, 

okolice, czy jest tam kwestia gruntów uregulowana?

Pan  W.  Niemiec  wyjaśnił,  iż  grunty  w  „międzywalu”  nie  są  nigdzie  wykupywane. 

Generalnie na całej długości międzywale nie jest wykupywane, w dalszym ciągu istnieją na tych 

gruntach właściciele prywatni. Jest też m.in. problem Pana Brzózki, który ma połowę gruntów  

w  „międzywalu”.  W  interpelacji  Posła  H.  Siedlaczka  również  była  podnoszona  kwestia 

ewentualnie wykonania zamiany gruntów agencyjnych na grunty z „międzywala”.  Odpowiedź 

Ministra i Marszałka była taka, iż państwa w chwili obecnej nie stać na wykupywanie gruntów 

w „międzywalu”.      

Przewodniczący  Rady  podziękował  przedmówcy  za  wypowiedź.  Zamknął  dyskusję  

w  temacie  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  oraz  poprosił  o  przegłosowanie 

przygotowanego na sesję Rady materiału. 

Materiał  pn.  „Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Powiatu  Raciborskiego.  

Stan  obecny  i  perspektywy”  został  przyjęty:  20  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi.   W międzyczasie  salę  obrad opuścił  radny Z.  Barto.  W/w materiał  stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad7.Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008 r.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta  stwierdził,  że  już  dawno  nie  miał  przyjemności  prezentowania  budżetu  

za  półrocze,  gdzie  były  tak  dobre  wskaźniki  procentowe.  Plan  dochodów  na  rok  bieżący  

przyjęto  w  wysokości  ponad  75  mln  zł.  Po  zmianach  plan  ten  wyniósł  ponad  98  mln  zł. 

Wykonanie  wyniosło  ponad  58  mln  zł,  co  stanowi  59,4  %  planu.  Zwiększono  dochody  

na zadania własne, w związku z przyjęciem do budżetu środków niewygasających na szpital,  

tj.  17  mln  zł,  jak  również  przyjęto  środki  od  Marszałka  w  ramach  porozumienia  na  drogi 

wojewódzkie. Środki w wysokości 17 mln zł i 6 mln zł na drogi w sumie dało wzrost dochodów 

budżetu  na  rok  bieżący.  Podobnie  zwiększono  przychody  z  5  mln  100  tys  zł  na  ponad  

12 mln  600  tys  zł.,  co  spowodowane  było  przyjęciem w I  półroczu  uchwały  o  zaciągnięciu 

kredytu. Wykonanie przychodów wyniosło 24,4 % planu dlatego, że kredyt nie został jeszcze 

osiągnięty.  W chwili  obecnej  powiat  jest  na  etapie  rozstrzygania  przetargu.  Pomimo wejścia  

w życie ustawy tzw. becikowe (na każde dziecko rodzina otrzymuje 1000 zł), jak również to, że 

można  odpisywać  sobie  na  uczącą  się  młodzież  i  dzieci  od  podatku  od  osób  fizycznych 

obliczono, iż będzie to duży spadek działów w podatkach. Za I półrocze wykonanie dochodów 

zarówno  w  udziale  od  podatku  od  osób  fizycznych  i  prawnych  jest  w  wysokości  46  %.  

W/w  wykonanie  może  gwarantować,  iż  na  koniec  roku  będzie  ono  100  %.  Wycofano  

z dochodów sprzedaż nieruchomości po starym szpitalu, co spowodowało zmianę dochodów 

gospodarowania nieruchomościami, ale tą lukę wypełniono planowanym kredytem. 

Plan wydatków został przyjęty w grudniu 2007 r. w kwocie 78 787 203,00 zł. Po zmianach 

wyniósł  on 109 846 943,00 zł.  Zmiana  polegała  na  przyjęciu  po stronie  wydatków środków  

na szpital,  jak  również realizacji  remontów na drogach wojewódzkich.  Do końca roku mogą 

występować następujące zagrożenia dla budżetu: 

 Przewidywane  jest  uzyskanie  ponad  2  mln  zł  dochodów  ze  sprzedaży  nieruchomości. 

Dochody  te  nie  będą  zrealizowane,  o  czym  osobiście  powiedział  na  Komisji  Budżetu  

i Finansów. Po stronie wydatków są kwoty, które nie będą wydatkowane. Na najbliższą sesję 

Rady  zostanie  przygotowany  projekt  uchwały  zmniejszający  dochody  w  tym  dziale,  jak 

również wydatki, które w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane. 

 W chwili  obecnej nie ma większego zagrożenia jeśli  chodzi  o niezrealizowanie  wydatków. 

Największe wydatki związane są z oświatą, które realizowane są na bieżąco. Drugą pozycją 

16



wydatków są wydatki na inwestycje i remonty  - gro wszystkich przewidywanych na 2008 r. 

remontów  w  szkołach  i  na  drogach  powiatowych  zostało  już  zrealizowanych,  stąd  też 

osobiście  nie  widzi  zagrożenia  co  do  niezrealizowania  planowanych  wydatków  oprócz: 

wykonania boiska o sztucznej nawierzchni w ZSM jak również część remontów w szkołach, 

gdzie  po przetargach  pojawiły  się  oszczędności.  W/w sprawy skompensują  niewykonania 

dochodów ze sprzedaży. 

Reasumując, Starosta stwierdził, że nie widzi zagrożenia w realizacji przyjętego na rok 

bieżący budżetu, czego potwierdzeniem są jego wskaźniki. 

Przewodniczący  Rady  poinformował  o  wpłynięciu  do  tut.  Starostwa  Uchwały  

Nr 4100/III/80/2008 z dnia 15 września 2008 r. III Składu Orzekającego RIO w Katowicach 

w sprawie opinii  o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2008  r.  Odczytał  w/w opinię,  stanowiącą  załącznik  nr  8  

do protokołu. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji o zabranie głosu w imieniu swoich 

Komisji, w kwestii wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.  W pierwszej kolejności 

poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o  zabranie  głosu,  ze  względu  na  to,  iż 

przedmiotem obrad Komisji było wykonanie budżetu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  W.  Gumieniak  przekazał,  że  Komisja  Rewizyjna 

zgodnie  z  planem  kontroli  dokonała  kontroli  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2008  r. 

Powiedział, że opinia Komisji z wykonania budżetu jest pozytywna. Wszyscy radni otrzymali  

w wersji elektronicznej protokół pokontrolny z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r., zaś  

w razie jakichkolwiek wątpliwości służy udzieleniem odpowiedzi. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  poszczególnych  Przewodniczących  Komisji  o  zabranie 

głosu  w  imieniu  swoich  Komisji.  W  pierwszej  kolejności  prosił  o  zabranie  głosu 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki powiedział, że Komisja Budżetu 

i Finansów dokładnie przeanalizowała na swoim posiedzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu 

powiatu za I półrocze br., które zostało omówione przez Starostę. Sprawozdanie zostało przyjęte 

jednogłośnie  przez  członków Komisji.  W imieniu  swoim oraz  Komisji  Budżetu  i  Finansów 

złożył  słowa  podziękowania  Zarządowi  Powiatu,  Skarbnikowi  i  całej  służbie  finansowej  

za sprawną realizację budżetu.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać?

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  stąd  też  Przewodniczący  Rady  zaproponował 

przegłosowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2008 r. 
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W/w sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie:  19  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.  W międzyczasie salę obrad opuścił radny H. Panek. 

Uchwała  Nr  86/245/08  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  sierpnia  2008  r.  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r.  stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu.  

   

Ad8.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Starosta w imieniu Zarządu Powiatu pragnie zabrać 

głos?

Starosta odpowiedział, że w razie potrzeby zabierze głos. 

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przekazał, że Komisja Budżetu 

i Finansów pozytywnie zaopiniowała zmiany do budżetu. 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  jakichkolwiek  uwag,  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie:  19  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Blachownia poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu.

Starosta przypomniał, iż po ostatniej sesji odbyło się posiedzenie Konwentów Starostów 

w Powiecie Lublinieckim, gdzie dwie gminy z tego powiatu zostały dotknięte trąbą powietrzną. 

Na  tymże  spotkaniu  Starosta  oraz  wójtowie  gmin  przedstawili  problem.  Powiat  Raciborski  

w  stosunku  do  innych  powiatów  przekazał  małą  kwotę,  bo  są  powiaty,  które  przekazały  

50 000 zł czy 60 000 zł. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę, aby dla dwóch gmin przekazać środki 

finansowe. 
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Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu.

Przewodniczący  Komisji  G.  Utracki  powiedział,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.    

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie:  19  głosami  za,  0  głosami  przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad10.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy  

Koszęcin poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej nad regionem dnia 15 sierpnia 2008 r.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  

o zabranie głosu w imieniu swojej Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przekazał, że wszystkie uchwały 

dotyczące finansów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali Przewodniczący Komisji w imieniu swoich 

Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Na salę obrad wszedł radny  

H. Panek. 

Ad11.Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej  określenia zadań z zakresu rehabilitacji  osób  

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Starosta w imieniu Zarządu Powiatu pragnie zabrać 

głos? 

Starosta odpowiedział, że w razie potrzeby zabierze głos.   
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Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad12.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  udzielenia  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia pożyczki.

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu. 

Wicestarosta  zgłosił  autopoprawkę do projektu uchwały,  polegającą na zmianie  zapisu 

nazwy „pożyczka” na „kredyt inwestycyjny”. Odczytał następujące brzmienie § 1: „Udziela się 

Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia kredytu inwestycyjnego, który Szpital zaciągnie  

w Banku wybranym zgodnie z prawem zamówień publicznych”. Poinformował,  że w  § 2 i  3 

ulegnie zmianie zapis „pożyczka” na „kredyt inwestycyjny”.   

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka stwierdziła, iż 

zmiana powinna być również w uzasadnieniu projektu uchwały.

Wicestarosta odpowiedział,  że zamiast  słowa „pożyczka” powinno zostać użyte słowo 

„kredyt inwestycyjny”.  

Przewodniczący Rady poprosił  o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką. 

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad13.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania,  

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Starosta  przypomniał,  iż  w  momencie  przyjmowania  uchwały  o  wyrażeniu  zgody  

na zbycie mienia, pojawiła się jednomyślność w Radzie , aby podarowanej karetki nie sprzedawać 
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tylko  podarować  na  cele  społeczne.  W  celu  zrealizowania  w/w  kwestii,  konieczne  było 

dopuszczenie  takiej  możliwości  w uchwale  o  zasadach.  Prawo dopuszcza  jedynie  użyczenie.  

W jednej uchwale dopisano użyczenie, zaś w drugiej uchwale wykreślono z mienia do sprzedaży 

karetkę.  W  ostatniej  chwili  pojawiła  się  firma,  która  ma  karetkę  w  dobrym  stanie  i  chce  

ją  sprzedać  dla  szpitala,  a  w rozliczeniu  chcą  zabrać  tę  karetkę,  która  jest.  Powiat  wcześniej 

obiecał karetkę innej firmie. W dniu dzisiejszym rozmawiał z firmą z Rybnika i zapytał ją, czy 

coś  się  zmieni,  jeśli  powiat  podaruje  im karetkę,  którą  trzeba  będzie  wycofać,  jak  ta  nowa  

zostanie wprowadzona? Przedstawiciel z firmy powiedział, że jest to dla nich lepsze rozwiązanie. 

W dniu dzisiejszym została wycofana uchwala w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego 

do  zbycia  mienia  ruchomego  szpitala,  natomiast  pozostawia  się  w  dalszym  ciągu  uchwałę 

zmieniającą uchwałę o zasadach, w celu dopuszczenia możliwości użyczenia. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

Zgłosił się radny H. Panek. 

Przewodniczący Rady zamknął listę mówców. 

Radny  H.  Panek  przypomniał,  iż  na  wczorajszym  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  

i  Finansów  przeciwny  był,  aby  bez  zbadania  sprawy  powodować  użyczenie  mienia,  które  

jest  mieniem szpitala.  Pojawiło  się  stowarzyszenie  z  Rybnika,  które  wyraziłoby  chęć  nabycia 

karetki. W/w stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i promocji. Nikt nie zna statutu 

tej  stowarzyszenia,  nie  potrafi  powiedzieć,  czy  działa  ono  w  sferze  pożytku  publicznego.  

Stwierdził,  że  jeżeli  byłoby  to  stowarzyszenie  pożytku  publicznego,  to  zgodnie  z  ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, samorządy mogą 

przekazać  nieodpłatnie  swoje  mienie.  Użyczenie  mienia  powoduje,  iż  dalej  właścicielem  

jest  użyczający,  który  zazwyczaj  powinien  ponosić  koszty  związane  np.  z  ubezpieczeniem 

autocasco czy ubezpieczeniem OC. Dopóki radny nie zapozna się ze statutem stowarzyszenia  

i nie będzie wiedział, że jest to stowarzyszenie pożytku publicznego, to jest przeciwny tego typu 

rzeczy. Radny popierałby inicjatywę przekazania karetki za darmo. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  przedstawiony  projekt  uchwały  nie  wskazuje 

konkretnego stowarzyszenia. 

Radny H. Panek powiedział, że uchwała daje możliwość użyczenia.  

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  wyjaśniła,  iż  organizacje  działają  

w obszarze pożytku publicznego lub mają status  organizacji  pożytku publicznego.  Większość 

organizacji działa w obszarze pożytku publicznego, zaś organizacje posiadające status organizacji 

pożytku  publicznego  mogą  prowadzić  działalność  gospodarczą  pod  warunkiem,  że  osoby 
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zarabiające  nie  uzyskują  przychodów większych niż  1,5  średniego wynagrodzenia.  W nowym 

projekcie  ustawy  o  wolontariacie  mają  być  trzy  średnie  wynagrodzenia.  Ludzie  mają  prawo 

zrzeszać  się  i  prowadzić  różnego  rodzaju  działalność.  Zadaniem wszystkich  jest  popieranie  

tzw. społeczeństwa obywatelskiego. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  nie  ma  konieczności  dalszego  dyskutowania  

i przystąpił do przegłosowania projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta  20 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko –  

Kozielskim  dotyczącym  finansowania  kształcenia  uczniów  ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  

jest  Powiat  Raciborski,  w zakresie  religii  w pozaszkolnym Punkcie  Katechetycznym dla  dzieci  i  młodzieży  

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu.  

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  osoby  z  Zarządu  Powiatu  oraz  Przewodniczący 

Komisji w imieniu swoich Komisji, a także radni pragną zabrać głos?

W  związku  z  brakiem  chęci  zabrania  głosu,  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  21 głosami za,  0 głosami  przeciw i  0  głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad15. Podjęcie  uchwały w sprawie  nadania Zasadniczej  Szkole Zawodowej  Specjalnej  przy Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.

Przewodniczący Rady zapytał, czy osoby z Zarządu Powiatu pragną zabrać głos? 

Nikt nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady zapytał,  czy Przewodniczący Komisji  w imieniu swoich Komisji 

pragną zabrać głos?

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

Przekazał, że w/w Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  pozostali  Przewodniczący  Komisji

 w imieniu swoich Komisji oraz radni pragną zabrać głos?

Nikt nie zgłosił się, stąd też Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały. 
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Uchwała  została  przyjęta jednogłośnie:  21 głosami za,  0 głosami  przeciw i  0  głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad16. Podjęcie apelu w sprawie zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego  

Funduszu  Zdrowia  konkursu  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej - ambulatoryjna  opieka 

specjalistyczna.

Przewodniczący Rady poprosił radnego G. Utrackiego o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki przypomniał, iż kilka miesięcy 

temu dyskutowano nt.  dostępności  do usług ambulatoryjnej  opieki specjalistycznej i  wówczas 

zadano pytanie,  jak długo mieszkańcy Powiatu Raciborskiego muszą czekać w kolejkach,  aby 

dostać  się  do  danego  specjalisty.  W  ocenie  radnych  system  kontraktowania  jest  zły,  gdyż  

nie pozwala na dobrą dostępność mieszkańców do usług. Wówczas zrodził się pomysł, aby  

przygotować apel.  Apel został  skierowany do Ministra Zdrowia i  Prezesa NFZ. Osoby,  które 

otrzymają apel z pewnością będą wiedziały o co chodzi i podejmą stosowne kroki. Odczytał  

§  2 oraz niektóre fragmenty  uzasadnienia  z  projektu apelu. Projekt  apelu  stanowi załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni pragną zabrać głos?  

Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  stąd  też  Przewodniczący  Rady  poprosił  

o przegłosowanie projektu apelu.

Apel  został  przyjęty  jednogłośnie:  21  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. Apel stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący  Rady  otworzył  listę  mówców.  Zgłosili  się  radni:  J.  Matyja,  

B. Abrahamczyk, W. Gumieniak oraz N. Mika. Po odczytaniu w/w osób zamknął listę mówców. 

Radny  J.  Matyja  przypomniał,  iż  wspólnie  z  miastem  Racibórz  Starostwo  Powiatowe 

miało wykonać zatoczki dla autobusów miejskich. W chwili obecnej są wykonane dwie zatoczki. 

Radny zapytał, czy zostaną jeszcze wykonane pozostałe dwie zatoczki, ponieważ w ustaleniach 

było wykonanie czterech. Radny złożył dwa wnioski: 

 Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Eichendorffa od strony Zakładu Karnego wprowadzić 

prawoskręt w celu usprawnienia jazdy samochodami.

 Na skrzyżowaniu ul. Bosackiej z ul. Armii Krajowej na światłach przed mostem zamkowym 

w ciągu drogi nr 919 panuje wielki chaos. Są dwa pasy: ul. Bosacka (wjazd jest na wprost)  
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i ul. Armii Krajowej (również wjazd jest na wprost dwoma pasami). W chwili obecnej most 

ma  jeden  pas  przepuszczenia.  W  związku  z  tym  radny  zaproponował,  aby  wjeżdżając  

z ul. Bosackiej lewy pas byłby jadącym na wprost i pozwalałby wjazd do miasta, zaś pas prawy 

byłby skrętem w prawo i pozwalałby wyjazd na ul.  Armii Krajowej oraz opuścić miasto.  

Jadąc od ul. Armii Krajowej na światłach od strony ZSM, lewy pas wprowadzić jako ruch 

skręcający  w lewo  i  tylko  wjazd  na  ul.  Bosacką,  a  prawy  pas  „puścić”  prosto  na  most  

lub można byłoby wjechać na ul. Zamkową. Radny stwierdził, że światło zielone powoduje 

wjazd wszystkich samochodów. Można również usprawnić wprowadzając na prawym pasie 

przejazd autobusów. 

Radna  B.  Abrahamczyk  stwierdziła,  że  w  godzinach  nocnych  ciało  obce  

wpadło do oka i konieczna była pomoc na Oddziale Okulistycznym tut. szpitala. Okazuje się, że 

oddział ten jest nieczynny w nocy. Izba przyjęć odesłała pacjenta do Rybnika. Na pogotowiu 

radna  uzyskała  informację,  iż  pogotowie  jest  pogotowiem urazowym i  nie  należy  to  do ich 

kompetencji. Wykonanie zabiegu w Rybniku trwało minutę.  Radna zapytała, co z ludźmi, którzy 

nie mają samochodu i nie stać ich na wyjazd do Rybnika. Przypomniała, iż dawniej tego typu 

zabiegi wykonywały pielęgniarki na oddziale. W chwili obecnej pielęgniarka nie może wykonywać 

tych usług. Radna zapytała, czy nie można byłoby rozwiązać w/w rzeczy, czy pacjent ma prawo 

wsiąść do karetki i karetka może go zawieźć?

Radny W. Gumieniak stwierdził, iż upłynęło wiele czasu od spotkania, które odbyło się 

w Starostwie i poświęcone było budowie mostu na Odrze. Sprawa mostu upadła ze względów 

ekonomicznych,  ale  pozostała  sprawa  modernizacji  promu.  Radny  zapytał,  na  jakim  etapie  

jest sprawa ewentualnej modernizacji przeprawy promowej na Odrze w Ciechowicach i czy są już 

jakiekolwiek uzgodnienia w/w przeprawy? Od dwóch tygodni nie można przeprawić się promem 

ze względu na wysoką wodę. Okazuje się, że samochodem osobowym nikt nie ma prawa wjechać 

i prom jest nieczynny. 

Radny N. Mika (Przewodniczący Rady Powiatu) zapytał,  w jaki sposób jest monitorowana 

sprawność ruchu samochodowego na drogach, którymi prowadzony jest objazd na czas remontu 

(np. na rondzie, na ul. Londzina)? Zdaniem radnego sprawność ruchu na tych odcinkach w ogóle 

nie jest monitorowana. 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr.  Józefa Rostka w Raciborzu R. Rudnik 

odniósł  się  do  kwestii  dotyczącej  okulistyki.  Szpital  kontraktuje  świadczenia  z  NFZ  

24



i  ma  podpisany  kontrakt  na  przyjęcia  planowane.  Szpital  nie  prowadzi  dyżurów  lekarskich  

na oddziale  okulistyki,  stąd też w godzinach popołudniowych na oddziale  brak jest  lekarza.  

NFZ nie kontraktuje z wszystkimi oddziałami takich świadczeń, natomiast  szpital nie będzie  

ich utrzymywać ze względu na koszty. Koszt utrzymania dyżurów jest ponad 550 godzin czyli 

ponad 20 000 zł.  wyniósłby koszt dyżurów na okulistyce. Przypadków, o których wspomniała 

radna  jest  mało.  W przypadku  wykroczenia  poza  kontrakt  z  NFZ,  przyjmować  przypadki,  

o  których  wspomniała  radna  i  utrzymywać  dyżury  lekarskie,  to  szpital  musiałby  zapłacić  

z  własnych  środków.  Szpital  nie  ma  takiej  ilości  lekarzy,  aby  zapewnić  całodobowe  dyżury. 

Wówczas  lekarzy  tych  trzeba  byłoby  pozyskać  z  zewnątrz.  W  Ambulatorium  Izby  Przyjęć 

pacjenci są przyjmowani z zagrożeniem zdrowia i życia. Ciało obce w oku nie jest przypadkiem 

zagrożenia życia. 

Radny  J.  Matyja  stwierdził,  iż  zrozumiał  przyjęte  zasady.  Zapytał,  czy  pacjent,  który 

przyjeżdża z miejscowości Ciechowice, Zawada, Kuźnia Raciborska otrzymuje taką informację, że 

może  udać  się  do  Rybnika?  Zapytał  również,  czy  jest  taka  informacja,  iż  może  skorzystać  

z prywatnego gabinetu na terenie miasta Raciborza?

Dyrektor  odpowiedział,  że  całodobowa  jest  obsada  lekarska  w  Ambulatorium  Izby 

Przyjęć, gdzie jest dwóch lekarzy, którzy przyjmują przypadki urazowe. Informuje się wszystkich 

pacjentów o pełnieniu dyżuru w Rybniku. NFZ nie wymaga, aby w godzinach popołudniowych 

dyżur był na oddziale. 

Radna  B.  Abrahamczyk  dowiedziała  się,  iż  dawniej  takie  zabiegi  na  oddziale  mogła 

wykonywać pielęgniarka. 

Dyrektor powiedział, że pielęgniarka wykonuje tylko czynności medyczne na polecenie 

lekarza.

Radna B. Abrahamczyk uzyskała informację od lekarza pełniącego dyżur na Izbie Przyjęć 

w Rybniku, iż wykonanie zabiegu jest proste i pielęgniarki takie zabiegi wykonują na oddziałach. 

Radna współczuła pacjentom, którzy muszą z w/w rzeczą udać się do Rybnika. 

Dyrektor  powiedział,  że  jeśli  NFZ zakontraktowałby obowiązek  świadczenia  dyżurów 

całodobowych, to tego typu przypadki byłyby przyjmowane, gdyż byłby lekarz. Szpital nie ma 

podpisanego kontraktu na oddziale okulistycznym. 

Radna B. Abrahamczyk zapytała,  czy istnieje możliwość z nowym rokiem zatrudnienia 

lekarza oraz zakontraktowania określonych usług medycznych?

Dyrektor  wyjaśnił,  że  NFZ  wyznacza  środki  patrząc  na  zapotrzebowanie  na  danym 

terenie. NFZ uznał, iż na okolice Powiatu Raciborskiego, Rybnickiego wystarczy jeden oddział 

szpitalny, gdzie ma zakontraktowany ostry dyżur. 
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Radna  B.  Abrahamczyk  zapytała,  czy  nie  można  byłoby  wykonać  takich  zabiegów  

w  godzinach  nocnych,  gdzie  pacjent  mógłby  odpłatnie  uzyskać  poradę,  a  nie  udawać  się  

do Rybnika? 

Dyrektor nie potrafił radnej odpowiedzieć, gdyż szpital nie zajmuje się w/w rzeczą. 

Radna B.  Abrahamczyk stwierdziła,  iż w Ambulatorium Izby Przyjęć polecono radnej 

podejście pod gabinet okulistyczny i sprawdzenie numeru telefonu i zatelefonowanie do lekarza 

z prośbą o przyjęcie. Radna zauważyła, iż nie jest to żadne rozwiązanie. 

Starosta obiecał wystosować pismo do okulistów mających prywatne praktyki lekarskie  

z pytaniem, czy wyrażają zgodę, aby podali swoje prywatne numery telefonów po to, aby osoby, 

które chciałyby skorzystać  z porady, miałyby taką możliwość.          

Radny Ł. Kocur zapytał odnośnie transportu pacjenta?  

Dyrektor stwierdził, że nie jest to rola szpitala. Szpital ma określone obowiązki i wykonuje 

przewozy  pacjentów,  którzy  hospitalizowani  są  na  oddziałach  szpitalnych.  W razie  potrzeby 

przewiezienia pacjenta do innego szpitala,  jest  to wykonane na koszt  szpitala.  Szpital  nie jest 

przedsiębiorstwem taksówkowym. 

Radny M. Klimanek stwierdził, iż próbowano już rozwiązać ten problem w dziedzinie 

stomatologii.  Nie ma pogotowia stomatologicznego w czasie świąt. Na całym świecie problem 

ten został rozwiązany, iż każdy gabinet, który zamierza podjąć swoją działalność w powiecie, musi 

zobligować  się,  że  będzie  pełnił  dyżur  w  dzień  świąteczny  nad  całym  powiatem  

w  określone  dni  miesiąca.  Ponadto  należałoby  spotkać  się  z  całym  gronem  okulistów  

i porozmawiać z nimi, jak oni widzą możliwość. Dyrektor szpitala nie jest w stanie rozwiązać 

tegoż problemu. Dawniej ciało obce pacjentowi potrafiła usunąć pielęgniarka, a jak nie potrafiła 

zabiegu wykonać wzywała lekarza na telefon. 

Dyrektor  powiedział,  że  można  zorganizować  dyżury,  tylko  będzie  to  kosztowało 

miesięcznie około 10 – 15 tys zł. Rocznie utrzymywanie dyżurów pod telefonem będzie wynosić 

prawie 200 tys zł. 

Starosta odniósł się do następujących interpelacji:

 Zatoki autobusowe – służą komunikacji miejskiej. Jest to zadanie gminy i gmina na ten cel 

przeznaczyła  środki  finansowe.  Przekazała  pieniądze  na  dwie zatoki.  Dwie  zatoki  zostały 

wykonane,  które  ustalono  z  gminą.  W  przypadku  przekazania  przez  gminę  środków 

finansowych  na  kolejne  zatoki,  to  zostaną  one  zrobione.  Dla  dróg  powiatowych  zatoki  

są niepotrzebne, gdyż służą komunikacji miejskiej. 
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 Prawoskręt – Starosta obiecał rozpoznać powyższą rzecz. Jest to prawoskręt z drogi gminnej, 

musi rozpoznać jaka jest własność terenu. Prawoskręt służy rozładowaniu ruchu na drodze 

gminnej, lecz zostaną w tym temacie podjęte rozmowy z gminą.

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  aby  Starosta  ustosunkował  się  pisemnie  

do interpelacji radnego. 

Starosta powiedział, że udzieli informacji pisemnej lub poinformuje radnego na kolejnej 

sesji  Rady, dopiero po przeprowadzeniu rozmowy z Prezydentem Miasta Racibórz. Procedura 

uzgodnień organizacji  ruchu jest dosyć długa, a zakończenie robót przewiduje się  za miesiąc. 

Starosta stwierdził, iż są to małe korki, w porównaniu z Rybnikiem. Projekt musi być uzgodniony 

przez wszystkie służby. 

Radny J.  Matyja  stwierdził,  że  remont  ronda zamkowego był  zaplanowany.  Są  służby 

techniczne, które mogły zaproponować rozwiązania komunikacyjne. Badanie natężenia ruchu  

w  mieście  jest  robione  i  można  dokładnie  określić,  ile  samochodów  przemieszcza  się  

przez ul. Bosacką i most zamkowy. Jadąc lewym pasem w kierunku miasta nie ma możliwości 

wjazdu na most.                                      

Starosta  powiedział,  że  na  koniec  października  prace  zostaną  zakończone.  Pomimo 

wyremontowania  dwóch skrzyżowań korki  nie  są  tak  wielkie,  jakie  spodziewali  się  drogowcy. 

Powiedział, że monitoring na drogach jest zadaniem policji, która go prowadzi. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli będzie korek, to policja nie jest w stanie dotrzeć 

w  określone  miejsce.  Poza  tym  –  jak  zauważył  –  Starosta  z  pewnością  ma  wpływ  na  taki 

monitoring. 

Starosta  obiecał  wystąpić  z  pismem do KPP,  w jaki  sposób policja  monitoruje  ruch  

na drogach, którymi prowadzony jest objazd na czas remontu. 

Radny  J.  Matyja  stwierdził,  że  jeżeli  będą  kierowane  jakiekolwiek  pisma  do  KPP,  to 

należałoby  zasugerować  w  piśmie  o  postawieniu  osoby  (policjanta)  w  godzinach  szczytu   

(tj.  w godz.  13:00 – 15:00)  do kierowania  ruchem na skrzyżowaniu ul.  Bosackiej  i  ul.  Armii 

Krajowej.  Ruch taki  kierowany jest  pod wiaduktem koło dworca i jest to duże usprawnienie  

w godzinach szczytu. 

Radny  R.  Winiarski  przekazał,  że  od  początku  rozpoczęcia  remontu  walczy  

z Prezydentem i Policją. Ustalono, że policja nie wchodzi na skrzyżowania, gdyż w momencie 

kierowania ruchem przez policję dochodzi do stłuczek. W sposób nieprawidłowy i niezgodny  

z przepisami zostały oznakowane wszystkie drogi rozjazdowe. 
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Radny  J.  Matyja  zdziwił  się,  że  instytucje  znajdujące  się  przy  ciągu  ulic,  które  

są remontowane, powinny występować jako forum większości zakładów. Są firmy, które w ogóle 

nie  mają  dojazdu  i  stracą  obroty  przez  okres  4  miesięcy.  Uważał,  że  należałoby  wystąpić  

do KPP w kwestii kierowania ruchem.  

Starosta obiecał użyć w piśmie słów ”w miarę możliwości potrzeb postawić policjanta”. 

Udzielił  również  odpowiedzi  radnemu  W.  Gumieniakowi  w  kwestii  promu.  Jest  to  w  gestii 

Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  i  Marszałka.  W  czwartek  otrzyma  ofertę  firmy  projektowej  

na  przygotowanie  koncepcji  i  zostanie  również  uwzględniony  pomysł  promu  odchylanego. 

Pojawił się pomysł, aby w dzień prom służył jako most, a przy większej wodzie zamykał się.  

W  monecie  otrzymania  oferty,  udzieli  radnemu  odpowiedzi.  Osobiście  uda  się  z  ofertą  

do dyrektora Stumpfa, który obiecał sfinansować w/w inwestycję. 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Uchwał  i  Wniosków  

o odczytanie wniosków. 

Przewodniczący  Komisji  Uchwał  i  Wniosków M.  Kurpis  odczytał  wnioski  zgłoszone 

przez radnego J. Matyję:

1. Przy  skrzyżowaniu  zjazdu  z  ul.  Eichendorffa  w  ul.  Kościuszki  wykonać  prawoskręt  

dla usprawnienia jazdy samochodami.

2. Wnioskuje  się,  aby  nastąpiła  zmiana  organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  ul.  Bosackiej  

z ul. Armii Krajowej tak, aby od strony ul. Bosackiej na wysokości świateł pas z lewej strony 

był  tylko  lewoskrętem,  natomiast  pas  z  prawej  strony  funkcjonował  wyłącznie  jako  pas  

w kierunku ul. Zamkowej i jako prawoskręt. Natomiast, jeżeli chodzi o ul. Armii Krajowej  

w kierunku mostu zamkowego lewy pas wyłącznie jako lewoskręt, a prawy pas jako kierunek 

jazdy na wprost mostu i prawoskręt w ul. Zamkową.   

Starosta  zaproponował  użycie  w  obydwu  wnioskach  słów:  „rozpoznać  możliwości”. 

Drugi wniosek zostanie skierowany do  Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z prośbą  

o zaopiniowanie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Bosackiej z ul. Armii Krajowej. 

Przewodniczący Rady zaproponował użycie następujących słów: „rozpoznać możliwości 

i ewentualnie wykonać”. Poprosił o przegłosowanie wniosków wraz ze zgłoszoną przez siebie 

poprawką. 

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
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Ad20.  Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych  interpelacjach  

i odpowiedziach na nie.

Wiceprzewodnicząca  Rady  A.  Litewka  –  Kobyłka  w  imieniu  inicjatyw  społecznych 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS beneficjentów programu „Działaj Lokalnie VI” 

podziękowała za dokonaną pomoc przy realizacji tegorocznej edycji programu. Złożyła na ręce 

Starosty podziękowanie. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż na złożone interpelacje udzielane są w formie 

pisemnej odpowiedzi, które składane są w Biurze Rady. 

Ad21.Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady  Powiatu  odbędzie  się 

28.10.2008  r.  o  godz.  15:00.  Tematem  sesji  będzie:  „Analiza  stanu  rolnictwa  i  środowiska  

w Powiecie Raciborskim”. Podziękował za udział w sesji.

Sesja zakończyła się o godz.18:05. 

Protokołowała: Przewodniczący Rady

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

2. Lista zaproszonych gości.

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

30 września 2008 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 -22/08 z dnia 30.09.2008 r.

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

(27.08.2008 – 18.09.2008). 

6. Informacja Starosty  o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (19.09.2008 – 30.09.2008 – 

uzupełnienie do informacji za okres (27.08.2008 - 18.09.2008).

7. Materiał  pn.  „Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Powiatu  Raciborskiego.  Stan  obecny  

i perspektywy”.

8. Uchwała Nr 4100/III/80/2008 z dnia 15 września 2008 r. III Składu Orzekającego RIO  

w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

9. Uchwała Nr 86/245/08 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r. 

10. Uchwała  Nr  XXIII/228/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r.

11. Uchwała  Nr  XXIII/229/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy 

Blachownia  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej  nad  regionem  dnia  

15 sierpnia 2008 r.

12. Uchwała  Nr  XXIII/230/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  dla  Gminy 

Koszęcin  poszkodowanej  w  wyniku  przejścia  trąby  powietrznej  nad  regionem  dnia  

15 sierpnia 2008 r.

13. Uchwała  Nr  XXIII/231/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
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Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 r. wraz z późniejszymi 

zmianami.

14. Uchwała  Nr  XXIII/232/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu poręczenia kredytu inwestycyjnego. 

15. Uchwała  Nr  XXIII/233/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania,  wynajmowania  majątku 

trwałego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

16. Uchwała  Nr  XXIII/234/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem  Kędzierzyńsko  – 

Kozielskim dotyczącym finansowania  kształcenia  uczniów ze  szkół,  dla  których  organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  w  zakresie  religii  w  pozaszkolnym  Punkcie 

Katechetycznym  dla  dzieci  i  młodzieży  Kościoła  Adwentystów  Dnia  Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu.  

17. Uchwała  Nr  XXIII/235/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  września  2008  r.  

w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach imienia Janusza Korczaka.

18. Projekt  apelu  w  sprawie  zmiany  zasad  przeprowadzania  przez  Oddziały  Wojewódzkie 

Narodowego  Funduszu  Zdrowia  konkursu  ofert  o  udzielanie  świadczeń  opieki 

zdrowotnej -ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

19. Apel  Nr  XXIII/1/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  zasad 

przeprowadzania przez Oddziały  Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia  konkursu 

ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
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