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BR. 0041-4/09 

PROTOKÓŁ  NR  XXX/09 

z  XXX sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  31 marca 2009 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Numery podjętych uchwał: 

1. XXX/295/2009 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu raciborskiego za 2008 rok. 

2. XXX/296/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

3. XXX/297/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. 

4. XXX/298/2009 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

udzielenia poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. XXX/299/2009 – w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek 

krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku 

budŜetowym 2009.    

6. XXX/300/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2” w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.        

7. XXX/301/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego. 

8. XXX/302/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11. 
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9. XXX/303/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej 

oraz Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        

10. XXX/304/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Ginekologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.        

11. XXX/305/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ  

oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        

12. XXX/306/2009 – w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie 

rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.      

13. XXX/307/2009 – w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja ołtarza głównego i dwóch 

ołtarzy bocznych kościółka drewnianego pw. Św. KrzyŜa w Pietrowicach Wielkich  

wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej”.    

14. XXX/308/2009 – w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego 

kościoła św. Jerzego w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”. 

15. XXX/309/2009 – w sprawie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego 

punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.    

16. XXX/310/2009 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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17. XXX/311/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na działalność 

Starosty Raciborskiego. 

18. XXX/312/2009 – w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

19. XXX/313/2009 – w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego. 

20. XXX/314/2009 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                            Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper 

3. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu    Renata Dradrach – Szweda  

4. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

5. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów    Roman Peikert  

6. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego      Krzysztof Szydłowski  

7. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

   

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Informacja nt. porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.  

2. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu.  

3. Śląski Oddział StraŜy Granicznej w Raciborzu.  

4. Prokuratura Rejonowa w Raciborzu.  

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu.  

6. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu.  



 4 

7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu.  

8. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu raciborskiego za 2008 rok. 

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

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

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

na 2009 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

udzielenia poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek udzielanych 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budŜetowym 2009.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2” w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich. 11.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej 

oraz Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo – 

Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii  o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Ginekologicznej  

w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców 

Bytomskich 11.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ  

oraz Poradni Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie 

rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja ołtarza głównego  

i dwóch ołtarzy bocznych kościółka drewnianego pw. Św. KrzyŜa w Pietrowicach 

Wielkich wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej”.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego 

kościoła św. Jerzego w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego  

i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  
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24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na działalność 

Starosty Raciborskiego.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego.  

27. Interpelacje i zapytania radnych. 

28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

29. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.  

31. Zakończenie sesji. 

Streszczenie przebiegu sesji: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXX sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 31 marca 2009 r. na godz. 15:00.  

Przywitał zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów i kierowników jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 

22 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

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

nr 2 . 

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

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

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 marca 2009 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad2 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ w protokole pojawiły się drobne błędy literowe, 

które zostały skorygowane. Zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.   

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.   

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad4. Informacja nt. porządku obrad. 

 Przewodniczący rady przedstawił pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 10/09 

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

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

do porządku obrad? 

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

poprawkami.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący rady zaproponował, jako członków Komisji Uchwał i Wniosków, 

następujących radnych: K. Mandrysz, P. Olendra i M. Kurpisa. Zapytał radnych, czy wyraŜają 

zgodę? 

  Radni wyrazili zgodę.  

 Radna K. Mandrysz przekazała, iŜ Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków 

będzie M. Kurpis.  

 Przewodniczący rady zarządził 5 minutową przerwę, celem uaktualnienia porządku 

obrad sesji.  

Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji. Na podstawie listy obecności 

stwierdził, iŜ na sali obrad obecnych było 23 radnych.  

Ad6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

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

Powiatu między sesjami za okres od 25.02.2009 do 19.03.2009 radni otrzymali w materiałach  
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na sesję. W/w informacja stanowi załącznik nr 5. Starosta odniósł się wyłącznie do okresu  

od 20.03.2009 r. do 31.03.2009 r. PowyŜsze uzupełnienie informacji stanowi załącznik nr 6. 

 Starosta powiedział, Ŝe prawdopodobnie w bieŜącym roku zostaną zakończone główne 

prace budowlane na budowie szpitala. Pozostanie jednak sprawa wyposaŜenia medycznego,  

a jego koszt wyniesie 42 mln zł. Pieniądze mają pochodzić ze środków unijnych. Na całość 

sprzętu szpital zapewne nie otrzyma środków, bo całe województwo śląskie ma środków  

w granicach 150 – 160 mln zł, w zaleŜności od kursu Euro. Szpital jest jednak przekonany, Ŝe 

przynajmniej na wyposaŜenie bloku operacyjnego otrzyma środki.  

 Ponadto Starosta wspomniał o waŜnych wydarzeniach: 

1. W dniu 17.03.2009 r. rozpoczął się I etap II Konkursu Powiatowego Mistrza Wiedzy 

Rolniczej dla rolników. W ubiegłym roku konkurs cieszył się duŜym zainteresowaniem.  

2. Starostwo Powiatowe poszukuje alternatywy dla ZSOMS. Zastanawiano się nawet  

o zainteresowaniu problemem Marszałka Województwa Śląskiego i na temat utworzenia 

klas siatkarskich (tzn. młodzieŜ, która oprócz nauki na dobrym poziomie uprawia 

siatkówkę na bardzo dobrym poziomie, mogła kontynuować naukę na poziomie średnim 

w ZSOMS). W tej sprawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami dwóch szkół i dwóch 

związków sportowych tj. Gimnazjum Nr 3 i ZSO z Krzanowic. Wspólnie zdecydowano, 

iŜ klasy o takim profilu będą tworzone, a Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję  

o rozszerzeniu naboru w ZSOMS o w/w kierunki. W informatorze naborowym, który 

radni otrzymali, została wpisana klasa o profilu siatkarskim w ZSOMS.       

3. W dniu 10.03.2009 r. w budynku PKS została otwarta świetlica dla młodzieŜy 

dojeŜdŜających do szkół. Zainteresowanie świetlicą jest duŜe. 

4. Droga Pietrowice Wlk – Pawłów otrzymała dofinansowanie z tzw. Programu Ministra 

Schetyny 3 mln zł. Druga droga - ul. Brzeska w Raciborzu otrzymała równieŜ 

dofinansowanie na kwotę 2 mln 100 tys zł, a wnioskowano o 3 mln 400 tys zł. ale  

jest szansa na zwiększenie w/w kwoty. Dofinansowanie jest takŜe na drogę graniczną  

Tworków – Dehylov. 

5. W dniach 20-22.03.2009 r. pojawiły się informacje w mediach nt. dzikiego zwierzęcia, 

które grasuje na terenie Opolszczyzny. W godzinach popołudniowych w dniu 23.03.br. 

otrzymano informację z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, iŜ 

dzikie zwierzę było widziane w pobliŜu granic Powiatu Raciborskiego w miejscowości 

Łany. W związku z tym zdarzeniem, powiadomiono wszystkie gminy po lewej stronie 

Odry, jak równieŜ Gminę Kuźnia Raciborska, graniczącą z Powiatem Kędzierzyńsko – 

Kozielskim. Poproszono równieŜ, aby sołtysi powiadomili o tym fakcie mieszkańców. 
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Informacje takie zostały takŜe podane w radiu Vanessa. Następnego dnia ustalono, aby 

 w gminach przeprowadzono pogadanki z dziećmi, które muszą przemieszczać się pieszo  

poza terenem zabudowanym. Pojawiły się nawet głosy, aby odstrzelić zwierzę, ale  

jest to niedopuszczalne. W dniu wczorajszym natrafiono na ślady dzikiego kota  

na obszarach pomiędzy Strzelcami a Gliwicami. W Powiecie Raciborskim zanotowano 

zgłoszenie pojawienia się dzikiego zwierzęcia w Samborowicach, ale jak okazało się,  

nie było to te zwierzę.  

6. W ostatnim czasie pojawiły się pytania odnośnie remontu mostu, promu czy innych dróg. 

Odczytał pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dnia 23.03.2009 r.  

dotyczące pisma nr SI 5540/24/09 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie remontu mostu  

nad kanałem Ulga w ciągu drogi DW 919, wykonania lewoskrętu z DW 919 w DW 915  

i remontu promu. W/w pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

7. Na ostatniej sesji mówiono nt. wyjazdu do Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury odnośnie remontu drogi krajowej przez Gminę Rudnik. Osobiście  

jest w posiadaniu pisma, jakie skierował Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad T. Rudnicki do Ministra. Po interwencji tut. Starostwa, zostało wystosowane 

pismo z Ministerstwa do GDDKiA. W otrzymanym piśmie zamieszczono informację, Ŝe 

remont nawierzchni drogi DK 45 na terenie Gminy Rudnik wprowadzono do planu 

GDDKiA na rok 2009. Ponadto remont drogi DK 45 w miejscowości Racibórz pozostaje 

równieŜ w planie.  

Na zakończenie Starosta poinformował, iŜ informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.   

Ad7. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy: 

Przewodniczący rady zaproponował, aby osoby, którym zostanie oddany głos, 

ograniczyły swoją wypowiedź do 5 – minutowego wystąpienia.  

1. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.  

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu E. Mazur stwierdził, Ŝe przedstawione 

sprawozdanie nie wnosi Ŝadnych nowych okoliczności i jedynie udzieli odpowiedzi  

na ewentualne pytania radnych.   
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Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

2. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu.  

Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu J. Pawnik 

stwierdził, Ŝe przedstawione sprawozdanie nie wnosi Ŝadnych nowych okoliczności i jedynie 

udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania radnych.   

Materiał z Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu  

3. Śląski Oddział StraŜy Granicznej w Raciborzu.  

Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Pietraszynie K. Sulej stwierdził, Ŝe 

przedstawione sprawozdanie nie wnosi Ŝadnych nowych okoliczności i jedynie udzieli 

odpowiedzi na ewentualne pytania radnych.   

Materiał ze Śląskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu stanowi załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu.  

4. Prokuratura Rejonowa w Raciborzu.  

Prokurator Rejonowy w Raciborzu D. Kozakiewicz nie zabrała głosu w kwestii 

przedłoŜonego sprawozdania.  

Materiał z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu.  

Pan R. Łagosz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu stwierdził, 

iŜ zabierze głos w przypadku pytań radnych.  

Materiał z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu.  

6.  Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu.  

Pan W. Niemiec ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu 

stwierdził, Ŝe wszystkie informacje zostały zamieszczone w sprawozdaniu.  
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Materiał ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

7.  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu.  

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Raciborzu Z. Mazur stwierdził, Ŝe głos zabierze 

w przypadku pytań radnych. 

Materiał z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu stanowi załącznik nr 14  

do niniejszego protokołu.  

 

8. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu.  

 

Pani K. Talabska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu  

stwierdziła, iŜ głos zabierze w przypadku pytań radnych.  

Materiał z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do Komendanta Powiatowego Policji  

w Raciborzu E. Mazura? 

 Zgłosił się radny K. Ciszek. Ze sprawozdania dowiedział się, iŜ na terenie Powiatu 

Raciborskiego maleją przestępstwa, natomiast wzrastają drobne kradzieŜe, rozboje czy 

włamania. Zapytał, czy dobrym rozwiązaniem nie byłby monitoring miasta? Ponadto  

w materiale nie znalazł informacji nt. cyberprzemocy, stąd teŜ zapytał, czy policja prowadzi 

działania w kierunku zwalczania w/w zjawiska?  

 Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu E. Mazur stwierdził, iŜ z przedstawionego 

sprawozdania wynika, Ŝe przestępczość nie rośnie a maleje, szczególnie w podstawowych 

kategoriach, tj. w kradzieŜach, włamaniach, rozbojach, przestępstwach przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu. Zjawisko to maleje od 2005 r. Racibórz jest jednym miastem w okolicy, 

nielicznym w województwie, jak równieŜ w kraju, który nie dysponuje miejskim 

monitoringiem wizyjnym. Z pewnością w miastach, gdzie istnieje monitoring, pracuje się 

policji duŜo lepiej, wygodniej, gdyŜ dotarcie do sprawców jest szybsze i łatwiejsze. Dobre 

wyniki, które zanotowano sprawozdaniu świadczą o tym, iŜ policja pracuje cięŜko i sprawnie. 

O monitoringu w Raciborzu mówi się juŜ od kilku lat. Kolejna władza samorządowa obiecała 

zakup monitoringu. Prezydent Miasta Racibórz M. Lenk obiecał wprowadzenie w mieście 
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monitoringu. Powiedział, Ŝe występuje przestępczość internetowa, którą zajmuje się Wydział 

Policji do zwalczania przestępstw gospodarczych. Są to przestępstwa polegające głównie  

na oszustach, szczególnie w systemie allegro. Policja nie prowadziła spraw związanych  

z przesyłaniem gróźb przez Internet.  

 Radny K. Ciszek stwierdził, iŜ kwestia dotyczy wyłącznie zastraszenia osób.  

 Komendant E. Mazur wyjaśnił, Ŝe jest to przestępstwo polegające na kierowaniu gróźb 

karalnych. JeŜeli pokrzywdzony złoŜy na policji takie zawiadomienie, to policja prowadzi 

śledztwo, niezaleŜnie jaką drogą zostało ono przekazane. W ubiegłym roku w jednej 

miejscowości przekazano matce mieszkającej w Wielkiej Brytanii, Ŝe w przypadku  

nie wniesienia okupu, jej syn zostanie porwany czy zamordowany. Dzięki szybkiej reakcji 

policji, sprawca został namierzony i ujęty. Policja za szybką interwencję otrzymała  

z zagranicy podziękowanie.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do pozostałych przedstawicieli słuŜb, 

inspekcji i straŜy? 

 Radny G. Utracki zapytał Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Pietraszynie  

K. Suleja, czy działania zmierzające do likwidacji Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu  

są dalej w tym samym kierunku prowadzone czy nastąpiła jakaś zmiana? Osobiście  

jest przekonany, Ŝe likwidacja i pozostawienie tylko posterunków pogorszy jakość 

bezpieczeństwa, gdyŜ granic, przejść zwykłych i małego ruchu jest bardzo duŜo. Podobnie 

jest zbyt duŜo nielegalnych przekroczeń. UwaŜał, Ŝe pozostawienie Śląskiego Oddziału 

StraŜy Granicznej w Raciborzu z punktu widzenia kartograficznego, odległości,  

jest najbardziej poŜądanym miejscem, bo jest moŜliwość ingerencji w róŜnych kierunkach,  

a aglomeracja śląska jest mocno zaludniona. W/w informacje powinna wziąć pod uwagę 

centrala.   

 Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Pietraszynie K. Sulej stwierdził, iŜ  

nie posiada nowych informacji w sprawie likwidacji Śląskiego Oddziału StraŜy Granicznej  

w Raciborzu, ale zgodził się z w/w informacją przedstawioną przez przedmówcę. Na temat 

kwestii decyzji likwidacji Śląskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu nie potrafił  

wypowiedzieć się.  

 Radni nie wnieśli Ŝadnych pytań do pozostałych przedstawicieli słuŜb, inspekcji  

i straŜy. 
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Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu raciborskiego za 2008 rok. 

  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

 W związku z brakiem uwag przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 16 do niniejszego protokołu.  

 Radny G. Utracki zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.  

 Przewodniczący rady zarządził 5 – minutową przerwę. Podziękował gościom  

za przybycie i przyjęcie zaproszenia.   

 Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji.  

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

 Przewodniczący rady powiedział, Ŝe jest to materiał wprowadzony, stąd teŜ poprosił 

Starostę o dokonanie kilku słów wyjaśnienia.  

 Starosta przedstawił zmiany, które zostały wprowadzone do projektu uchwały: 

1. Poz. 1 – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu – konieczne jest dołoŜenie 1 mln zł 

własnych środków. Nie ma juŜ umowy z Wojewodą Śląskiego na 17 mln zł, dlatego teŜ 

faktury, które spływają, trzeba regulować. W momencie jak pojawi się umowa, to zostanie 

dokonany zwrot włoŜonych środków do budŜetu powiatu. W chwili obecnej środki własne 

wynoszą 3 mln 765 tys zł. Nie jest wykluczone, Ŝe do sesji kwietniowej nie będzie jeszcze 

umowy, dlatego teŜ trzeba będzie zwiększyć po raz kolejny kwotę, gdyŜ spłyną 

urządzenia do sterylizacji i jest to kwota blisko 4 mln zł, jak równieŜ będą większe faktury 

za roboty budowlane. MoŜe okazać się konieczne zwiększenie tej pozycji do 10 mln zł.    

2. Poz. 4 – Poprawa układu komunikacyjnego droga powiatowa 3503 – droga Pawłów – 

Modzurów. Pojawiły się informacje, iŜ droga nie otrzyma dofinansowania i jest na liście 

rezerwowej. W bieŜącym roku droga ta nie otrzyma dofinansowania, stąd teŜ zdjęto 

środki jakie planowane w 2009 r. z własnego budŜetu, a kwota jaka jest zabierana  

w bieŜącym roku, zostaje oddana na rok 2010.  

3. Poz. 10 – Zamek Piastowski. W pozycji tej zostaje wprowadzona drobna korekta  

do środków unijnych. Dofinansowanie ze środków unijnych było planowane w wysokości 

84,75 %. Po podpisaniu umowy nastąpiła mała róŜnica, gdyŜ jest to 84,74%.  
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Ponadto znika z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego remont drogi granicznej 

Pietrowice – Trebon, z uwagi na to, iŜ wniosek nie był rekomendowany. Środki  

z w/w drogi jak i z drogi Modzurów – Pawłów zostają przeniesione do poz. 16 – Zadanie  

i wyposaŜenie Szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny. W pozycji tej równieŜ nie ma 

umowy z Marszałkiem i umowa ta moŜe być podpisana nawet w czerwcu, a trzeba 

rozstrzygnąć przetarg. W celu rozstrzygnięcia przetargu, konieczne jest podanie kwoty 

jaką powiat dysponuje, dlatego zostają wprowadzone własne środki i po podpisaniu 

umowy z Marszałkiem, środki te zostaną zwrócone do budŜetu powiatu i w to miejsce 

zostaną wprowadzone środki unijne.       

4. Poz. 13 – Termomodernizacja budynków CKU. W pozycji tej zmienia się kwotę.  

 

Po omówieniu zmian, które zostały wprowadzone do projektu uchwały, Starosta 

zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały tej wersji, jaką radni mają na sesji. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 17 do niniejszego protokołu.  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  

 W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone do projektu uchwały 

przewodniczący rady poprosił przedstawiciela Zarządu Powiatu Raciborskiego o kilka słów 

wprowadzenia.  

 Starosta zaproponował Skarbnika Powiatu.  

 Skarbnik Powiatu E. Tapper poinformowała o wprowadzeniu dodatkowo kwoty  

10.389.385 zł na Zamek Piastowski. Są to środki unijne, związane z porozumieniem, które 

podpisano z Marszałkiem. Następnie zostaje zmniejszona kwota na dwóch drogach, a zostaje 

zwiększona kwota na Szpital. O w/w kwestii mówił juŜ w dniu dzisiejszym na sesji  

Starosta. Jest to kwota ponad 2 mln zł. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia 7 tys zł, którą 

otrzymano z Gminy Nędza na samochód dla StraŜy PoŜarnej. Dodatkowo wprowadzono 

załącznik o Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiany 

wynikają z tego, iŜ stan na początek roku jest większy niŜ w momencie planowania budŜetu  

i naleŜy to skorygować do właściwych kwot. Środki te zostaną przeznaczone  
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na modernizację ewidencji gruntów, budynków na terenie Powiatu Raciborskiego oraz zakup 

specjalistycznego oprogramowania. Dodatkowo wprowadzono w załączniku unijnym  

w ostatniej pozycji Program „Eurostypendium drogą do dyplomu” kwotę wstępną, poniewaŜ 

powiat aktualnie przystępuje do programu i nie jest znana dokładna kwota.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?  

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

Komisja BudŜetu i Finansów przeanalizowała projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.  

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu.  

Starosta odniósł się do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego. Stwierdził, iŜ prawidłowa wersja projektu uchwały zawiera 16 pozycji a nie 

17 pozycji (nie zawiera drogi Pietrowice – Trebon). 

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ głosowano wersję projektu uchwały, którą 

otrzymano elektronicznie czyli tą, która została zaprezentowana wcześniej przez Starostę.     

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej udzielenia poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek udzielanych 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budŜetowym 2009.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2” w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu.  

 Wicestarosta A. Chroboczek powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu Raciborskiego  

po rozpatrzeniu sprawy zaproponował podjęcie uchwał w kontekście pozytywnym.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni  

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich. 11.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  
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 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni 

Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii  o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 

Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.  

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja ołtarza głównego  

i dwóch ołtarzy bocznych kościółka drewnianego pw. Św. KrzyŜa w Pietrowicach Wielkich 

wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej”.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 28 do niniejszego protokołu.  

 



 19 

Ad21. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego 

kościoła św. Jerzego w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”.  

 

Przewodniczący rady poprosił wicestarostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.   

Wicestarosta wniósł autopoprawkę Zarządu Powiatu Raciborskiego polegającą  

na zmianie w uzasadnieniu nazwy miejscowości „Sławków” na „Sławików”.  

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 29 do niniejszego protokołu.  

 

Ad22. Podjęcie uchwały w sprawie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 

pragnie zabrać głos? 

 Zgłosił się Starosta. Przekazał, iŜ na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

pojawiły się pewne wątpliwości, stąd teŜ czy jest potrzeba wyjaśnienia sprawy Agencji? 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania w tej kwestii do Starosty? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

 

Ad23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 

pragnie zabrać głos?  

 Zgłosił się Starosta. Powiedział, Ŝe na komisjach były pytania odnośnie tekstu 

jednolitego regulaminu. Jeśli będzie taka potrzeba, to zostanie on przesłany radnym w wersji 
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elektronicznej lub pisemnej i dostarczony do Biura Rady. Wybór jego wersji naleŜy  

do radnych.  

 Radni zdecydowali o otrzymaniu regulaminu w wersji elektronicznej.  

 Starosta obiecał radnym wysłać tekst regulaminu przed następną sesją, ale najpierw 

trzeba będzie jeszcze go dopracować. Powiedział, Ŝe regulamin w Starostwie Powiatowym 

funkcjonuje.  

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

Uchwała została podjęta: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

 

Ad24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na działalność 

Starosty Raciborskiego.  

 

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

porządku obrad?  

 Zgłosili się radni: R. Winiarski i G. Utracki.  

Radny R. Winiarski stwierdził, iŜ na Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska został 

poproszony Radca prawny L. Chrzan, celem wyjaśnienia zakazu przekazywania radnym 

skarg. Radca prawny pozostawiła formę przekazywania skarg przewodniczącemu rady.  

Stwierdziła, iŜ z pewnością skargi nie będą przekazywane łącznie z projektem uchwały, 

jednak Komisja chciała mieć wgląd do treści głównej skarg (z wyłączeniem załączników).  

Przewodniczący rady dodał, iŜ treść skargi kaŜdorazowo wyłoŜona jest w Biurze 

Rady. Do dnia 30.03.2009 r. nikt z radnych nie zainteresował się treścią skargi, dlatego 

osobiście zdziwiony jest tą wypowiedzią. Radny powinien być zapoznany z treścią skargi, 

natomiast będzie zapoznawany poprzez wgląd w Biurze Rady. W związku z powyŜszym 

zapytał, czy są inne pytania? 

W związku z brakiem pytań, przewodniczący rady poprosił kolejnego radnego  

o zabranie głosu.  

Radny G. Utracki poinformował, iŜ na Komisji BudŜetu i Finansów podjęto wniosek, 

w ślad za interpretacją przedstawioną na Komisji, Ŝe jest zakaz przesyłania treści skarg. 

Komisja zgadza się, aby skarga nie stanowiła załącznika do projektu uchwały, a jeŜeli radni 
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chcieliby dogłębnie poznać skargę, to mogą zgłosić się do Biura Rady. Poprosił o rozwaŜenie, 

aby pierwsza strona skargi została dołączona dla radnych do materiałów.  

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ jest otwarty w powyŜszym temacie, nie mniej 

ostroŜny, z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych.  

Radny Ł. Kocur stwierdził, iŜ miesiąc czy dwa miesiące temu, radni otrzymywali treść 

skargi, a później uległo to zmianie.  

Przewodniczący rady ponownie przypomniał, iŜ w/w kwestia została skonsultowana  

z radcą prawnym. Nie byłoby wskazane, aby wszystkie dane osobowe zostały upublicznione. 

Wszystkie skargi znajdują się do wglądu w Biurze Rady, lecz moŜna podyskutować  

w w/w temacie.  

W związku z brakiem innych uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została podjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.  

 

Ad25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 33 do niniejszego protokołu.  

 

Ad26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty 

Raciborskiego.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 34 do niniejszego protokołu.  
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Ad27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

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

Przekazał, iŜ sprawa została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

W związku z brakiem innych uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie: 23 głosami za. Uchwała stanowi załącznik  

nr 35 do niniejszego protokołu.  

 

Ad28. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady otworzył listę osób zgłaszających interpelacje i zapytania.  

 Zgłosili się następujący radni: J. Matyja, K. Ciszek, L. Malcharczyk, G. Utracki,  

A. Plura i N. Mika. Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady zamknął listę osób 

zgłaszających interpelacje i zapytania.  

Radny J. Matyja podniósł kwestię remontu mostu na Kanale Ulga w drodze nr 919.  

Zwrócił się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi w kierunku ustanowienia na czas 

remontu mostu w ciągi drogi nr 919 organizację objazdów w ten sposób, aby objazd 

przebiegający ul. Piaskową pod wiaduktem przy dworcu PKP posiadał pierwszeństwo 

przejazdu. UwaŜał, iŜ droga, która będzie remontowana ze środków Schetyny (dotyczy to 

drogi przy ul. 1 Maja, gdzie na dzień dzisiejszy jest modernizacja kanalizacji), naleŜałoby 

równieŜ zwrócić uwagę w momencie objazdu, Ŝeby pod wiaduktem obok Zakładów 

Wodociągów i Kanalizacji, droga ta miała pierwszeństwo przejazdu. W między czasie, kiedy 

zostaną ustanowione znaki, wystąpią utrudnienia i kaŜda osoba korzystająca z w/w objazdów 

będzie miała swoje własne wnioski, stąd teŜ poprosił o jak najszybsze kierowanie wniosków 

w celu usprawnienia ruchu.           

Radny Krzysztof Ciszek odniósł się do konferencji naukowej nt. kształcenia 

integracyjnego i zapytał, czy w/w problem monitorowany jest przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego? W chwili obecnej w Powiecie Raciborskim moŜliwość kształcenia 
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integracyjnego kończy się w gimnazjum. Do szkół średnich idzie młodzieŜ z wielu gmin  

Powiatu Raciborskiego i moŜe jest taka potrzeba utworzenia oddziału integracyjnego, w celu 

umoŜliwienia dzieciom uczęszczającym do klas integracyjnych, dalszego kształcenia  

w szkołach średnich. Z tego co dowiedział się, to w gimnazjum jest problem z utworzeniem 

oddziałów integracyjnych.  

Radny Leonard Malcharczyk wspomniał nt. zakrętu w miejscowości Maków. 

Podziękował Staroście oraz Dyrektorowi PZD J. Szydłowskiemu za załatwienie powyŜszej 

sprawy. Postawienie znaku 40 km/h spowodowało brak kolizji. Poprosił o uwzględnienie  

w w/w miejscu 1,5 m balustrady w mostku. W czasie zamieci śnieŜnych przed samym 

zjazdem do Pawłowa, woda, która spływa z pól jak równieŜ i z topniejącego śniegu, 

przedostaje się na jezdnię, powodując pojawienie się śliskiej nawierzchni na dłuŜszym 

odcinku. W związku z powyŜszym poprosił o odtworzenie w/w rowu po lewej stronie  

od wyjazdu z Pawłowa. 

Radny G. Utracki pogratulował Dyrektorowi Szpitala uzyskania dwóch certyfikatów 

ISO dla Szpitala, które z pewnością usprawnią obsługę pacjentów i działalność samego 

Szpitala. Podczas wręczenia certyfikatów dla Szpitala, Dyrektor przekazał obecnych, iŜ czeka 

jeszcze Szpital usprawnienie medycznych procedur i poprawy leczenia jakości mieszkańców. 

Przypomniał, iŜ niedawno Dyrektor szpitala przedstawił projekt rozbudowy systemu 

organizacji pogotowia ratunkowego w celu polepszenia jakości i dostępności  

dla potrzebujących. Miały powstać wysunięte poza miasto Racibórz pododdziały pogotowia 

ze stałą obsadą w Kuźni Raciborskiej (działa) i w KrzyŜanowicach. W imieniu własnym, 

mieszkańców zapytał, na jakim etapie są przygotowania do uruchomienia tej podstacji, 

podanie jej terminu i czy będzie działała ona 24 h na dobę, a jeśli nie ma ustalonej daty, to 

zwrócił się z prośbą o podjęcie przez Dyrektora Szpitala działań, celem przyśpieszenie  

jego uruchomienia dla dobra mieszkańców.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adrian Plura poprosił  

o wystąpienie z pismem do Urzędu Marszałkowskiego w kwestii programu stypendialnego 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” oraz z zapytaniem, co było powodem tak duŜej pomyłki, 

jeśli chodzi o program, dlaczego obciąŜono szkoły, uczniów, Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu tut. Starostwa pracą na rzecz w/w programu, który nie miał w 92 % 

zagwarantowanych środków finansowych.     

Przewodniczący rady poprosił o rozeznanie, kto jest właścicielem ruin przy ulicy 

Podwale w Raciborzu (chodzi o pozostałości po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół 

Budowlanych przy ul. Podwale).Warsztaty, które znajdują się tam, są w opłakanym stanie. 
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Zapytał, czy rzeczywiście faktem jest, iŜ Starosta ma decydujący głos, gdy kwestia dotyczy 

wspomnianych ruin?   

 

Ad29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta odniósł się do interpelacji: 

1. dotyczącej mostu – stwierdził, iŜ od dawna próbowano zmienić rozkład ruchu  

na skrzyŜowaniu ul. Piaskowa – ul. Kolejowa. Są to dwie drogi powiatowe  

i wjazd z drogi powiatowej na drogę powiatową był porządkowany. Składając wniosek  

o środki unijne na przebicie ul. Pocztowej, trzeba było wykazać potrzebę, a zadaniem było 

budowa obwodnicy śródmiejskiej Raciborza w celu usprawnienia połączenia 

komunikacyjnego z Czechami. W chwili obecnej jest argument, gdyŜ z uwagi na remont 

mostu istnieje potrzeba usprawnienia komunikacji i na ten okres przejściowy rozwiązanie 

to zostanie wprowadzone. Ruch będzie z pierwszeństwem tylko na czas remontu,  

a po zakończeniu remontu zostanie on przywrócony do stanu obecnego. Po upływie 5 lat, 

moŜna to zrobić na stałe.   

2. dotyczącej pierwszeństwa wyjazdu spod wiaduktu w ul. Kościuszki –uwaŜał, iŜ byłoby to 

niewłaściwe, bo jeśli będzie remont ul. I Maja, Dąbrowszaków, to zostanie ograniczony 

ruch. Zaproponował radnemu wycofanie się z powyŜszego wniosku. Odnośnie zgłaszania 

innych wniosków, o których wspomniał radny Starosta powiedział, Ŝe kaŜde ustawienie 

znaku musi być uzgadniane, stąd teŜ trzeba byłoby wykonać nowy projekt i go uzgodnić.      

3. dotyczącej szkolenia integracyjnego – obiecał rozeznać problem, zapytać się, jakie  

jest zainteresowanie i jakie będą skutki finansowe dla budŜetu.  

Radny K. Ciszek zadeklarował pomoc w w/w temacie.  

4. dotyczącej bariery - obiecał rozeznać budowę bariery.  

5. dotyczącej uruchomienia podstacji – zaproponował, aby radnemu udzielił odpowiedzi 

Dyrektor Szpitala. 

6. dotyczącej programu stypendialnego – zostanie przygotowane pismo do Urzędu 

Marszałkowskiego wyraŜające ubolewanie. Pismo będzie miało charakter Ŝalu, 

ubolewania, a nie formę krytyki.  

7. dotyczącej ruin przy ul. Podwale w Raciborzu – przekazał, Ŝe po powodzi rozmawiano  

z władzami w Katowicach, którzy mieli w gestii szkoły średnie. W Urzędzie 

Wojewódzkim przygotowano na remont tych warsztatów po powodzi kwotę 130 tys zł. 

Plan ówczesny przewidywał, iŜ w miejscu tym ma znajdować się parking zieleni. 
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Uzgodniono, iŜ miasto weźmie wykonawstwo, dyrektor przekaŜe 130 tys zł na materiały 

budowlane i przy ZSB zostaną wybudowane warsztaty. Władze miasta pozyskały 

wykonawców i zaczęto budować warsztaty przy ZSB. Następnie przyszły wybory 

samorządowe i powstał powiat. Pierwsze władze powiatu oddały to, co miasto rozpoczęło 

(warsztaty), natomiast nie doszło do tego, iŜ wróciło to do miasta, bo z godnie z umową 

nieruchomość miała zostać przekazana miastu. Niestety, władze powiatu  

nie wywiązały się z umowy i nie przekazały nieruchomości miastu, które chciało  

ją rozebrać i zrobić parking. Władze powiatu sprzedały powyŜszą nieruchomość firmie, 

która sprzedała nieruchomość kolejnej firmie. Obecnie nie moŜna odnaleźć właściciela 

nieruchomości. Nadzór budowlany widząc, iŜ grozi to katastrofą wydał pieniądze  

na wykonanie tej części, która stwarzała zagroŜenie dla mieszkańców. Stwierdził, iŜ 

odpowiednie organy ścigałyby firmy, ale nie ma właściciela nieruchomości.  

Gdyby władze powiatu przekazałyby wcześniej nieruchomość miastu, to w chwili obecnej 

znajdowałby się tam piękny parking.  

  Przewodniczący rady nie potrafił zrozumieć, iŜ nie moŜna ustalić rzeczywistego 

właściciela obiektu.  

  Starosta stwierdził, iŜ właściciel jest wpisany ale nie figuruje pod podanym adresem.  

  Przewodniczący rady powiedział, Ŝe w przypadku łamania prawa, sprawę moŜna 

zgłosić do Prokuratury Rejonowej.   

  Radny J. Matyja zasugerował sprzedanie obiektu, w przypadku braku właściciela.  

  Zdaniem Starosty obiektu nie moŜna sprzedać.   

  Przewodniczący rady zapytał, czy w tej kwestii nie moŜna byłoby zrobić 

szczegółowego rozeznania, kto jest właścicielem obiektu? 

  Starosta obiecał zwrócić się do Urzędu Miasta Racibórz, celem uzyskania informacji 

w kwestii właściciela obiektu. Poza tym pracownik tut. Starostwa uda się do Wydziału Ksiąg 

Wieczystych. Jeśli będzie wpisany jakikolwiek adres, wspólnie z władzami miasta zostanie 

wystosowane pismo.  

  Radny M. Klimanek poprosił, aby osoba, która uda się do Wydziału Ksiąg 

Wieczystych zorientowała się równieŜ, ile we władaniu Starostwa jest takich nieruchomości?  

  Starosta odpowiedział, Ŝe nie ma takich nieruchomości we władaniu Starostwa. 

Nieruchomości w powiecie, które „szpecą” jest bardzo wiele. Starostwo moŜe czynić 

działania tylko wtedy, gdy obiekt grozi katastrofą budowlaną, ale nie jest od usuwania.  
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  Przewodniczący rady stwierdził, iŜ nie jest to własność powiatu, ale spółki czy 

jakiekolwiek firmy. W związku z powyŜszym poprosił o szczegółowe rozeznanie, kto  

jest właścicielem obiektu?  

  Radny J. Matyja poprosił, aby podczas sprawdzania obiektu  przeanalizowano, czy  

jest to obiekt wpisany jako obiekt zabytkowy? 

  Starosta odpowiedział, Ŝe obiekt był wpisany jako obiekt zabytkowy, z uwagi  

na fakt, iŜ jest to obiekt sprzed roku 1945, a nie był tylko w rejestrze ewidencji.  

Ponadto miasta miało zgodę na rozbiórkę obiektu.  

  Przewodniczący rady poprosił Dyrektora Szpitala o zabranie głosu.      

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

poinformował, iŜ Szpital Rejonowy w Raciborzu dysponuje trzema zespołami: dwoma 

specjalistycznymi (z obsadą lekarską) i jednym podstawowym (z zespołem paramedycznym 

czyli ratownikami). W Powiecie Raciborskim funkcjonuje jeszcze jeden zespół podstawowy, 

obsługujący rejon Kuźni Raciborskiej. Jest on obsługiwany przez prywatny NZOZ w ramach 

systemu ratownictwa medycznego zakontraktowany w NFZ, finansowanym przez Wojewodę. 

Czas dojazdu w rejon Gminy KrzyŜanowice jest dość długi i w tym temacie prowadzone  

są rozmowy z Wojewodą. Wyjazd karetki do Gminy KrzyŜanowice mieści się w czasie, ale  

są to wyjazdy „na styk”, stąd propozycja utworzenia jeszcze jednego zespołu.  

Szpital jest po wstępnych rozmowach z Wójtem Gminy KrzyŜanowice L. Fulneczkiem, który  

jest skłonny do udzielenia pomocy, bo utworzenie podstacji pogotowia będzie wiązało się  

z pomieszczeniami socjalnymi, potrzebnymi do tegoŜ zespołu. Wystąpiono z wnioskiem  

do słuŜb Wojewody o utworzenie jeszcze jednego zespołu podstawowego. MoŜe uda się  

w przyszłym roku zespół uruchomić. Względnie dojdzie równieŜ do innego podziału rejonów 

operacyjnych. W przypadku znalezienia przez Wojewodę dodatkowych środków finansowych 

oraz zostanie on zakontraktowany przez NFZ, to zespół taki zostanie utworzony w Gminie 

KrzyŜanowice.  

  Przewodniczący rady zapytał radnego G. Utrackiego, czy jest usatysfakcjonowany 

udzieloną wypowiedzią?  

  Radny G. Utracki był zadowolony z udzielonej wypowiedzi.    

 

Ad30. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

o zabranie głos? 
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  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał następujące 

wnioski: 

-  „Wnioskuje się o ustanowienie na czas remontu mostu w ciągi drogi nr 919 organizację 

objazdów w ten sposób, aby objazd przebiegający ul. Piaskową pod wiaduktem  

przy dworcu PKP posiadał pierwszeństwo przejazdu, z moŜliwością pozostawienia  

w przyszłości tego pierwszeństwa.” 

  Radny J. Matyja powiedział, Ŝe kwestia pozostawienia w przyszłości  

w/w pierwszeństwa została wykluczona ze względu na realizację tegoŜ projektu.   

  Starosta stwierdził, iŜ nie moŜe to być wniosek ale jedynie apel, gdyŜ realizatorem 

zadania nie jest Starostwo Powiatowe. Zaproponował uŜycie słowa „podjąć działania”. 

  Przewodniczący rady zapytał autora wniosku, czy akceptuje, aby uŜyto słowa „podjąć 

działanie”? 

  Radny J. Matyja nie wniósł zastrzeŜeń.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków ponownie odczytał wniosek  

w następującym brzmieniu: „Wnioskuje się o podjęcie działań zmierzających  

do ustanowienia na czas remontu mostu w ciągi drogi nr 919 organizację objazdów w ten 

sposób, aby objazd przebiegający ul. Piaskową pod wiaduktem przy dworcu PKP posiadał 

pierwszeństwo przejazdu”. 

  Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie odczytanego wniosku. 

  Wniosek został przyjęty jednogłośnie: 23 głosami za.   

- „Odtworzyć rów przy drodze powiatowej Pawłów – Maków po lewej stronie od wylotu  

z Pawłowa w kierunku Makowa na długości około 200 m”.  

  Przewodniczący rady zapytał radnego L. Malcharczyka, czy złoŜony przez niego 

wniosek ma być na skutek wniosku Rady, czy teŜ radny przyjmie wyjaśnienie Starosty, iŜ 

rów zostanie odtworzony? 

  Radny L. Malcharczyk przyjął wyjaśnienie Starosty, iŜ rów zostanie zrobiony.  

  Przewodniczący rady podziękował Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków 

za odczytanie wniosków.  

 

Ad31. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie.  

 

 Starosta zaprosił wszystkich radnych w dniu 07.04.2009 r. o godz. 12:00 na otwarcie 

pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w CKU w Raciborzu. Przekazał równieŜ, iŜ  
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w tym samym dniu wieczorem odbędzie się cykliczny koncert wielkopostny w Kościele  

Św. Mikołaja w Raciborzu, na który serdecznie zaprosił. Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

jest jednym z głównych fundatorów tegoŜ koncertu. W imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego złoŜył wszystkim radnym Ŝyczenia wielkanocne.  

 Przewodniczący rady nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, równieŜ złoŜył 

radnym Ŝyczenia wielkanocne. Poinformował, iŜ na wszystkie interpelacje została udzielona 

zainteresowanym odpowiedź Zarządu Powiatu Raciborskiego, która znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady.  

 Radny Z. Barto podzielił się refleksjami nt. parkingu szpitalnego. Stwierdził, iŜ 

parking obok Szpitala Wojewódzkiego w Tychach jest płatnym parkingiem i opłata 

jednorazowa wynosiła 2 zł. Obecnie okazuje się, Ŝe opłata pobierana jest według czasu 

postoju. Szpital Rejonowy w Raciborzu, borykający się z trudnościami finansowymi,  

do chwili obecnej nie wprowadził płatnego parkingu. W prasie radny wyczytał, iŜ Starosta  

nie będzie wprowadzał opłat. W związku z powyŜszym zapytał, dlaczego w/w opłaty  

nie mogą zostać wprowadzone w Raciborzu. W obecnej dobie moŜna taką rzecz wprowadzić, 

jeśli jest to w Szpitalu Jastrzębiu – Zdroju, Wodzisławiu Śl. czy Rybniku.   

 Radny G. Utracki zaprosił radnych w dniu 04.04.2009 r. na koncert papieski  

do Gminy KrzyŜanowice, gdzie wystąpi wysokiej klasy Zespół Góralski „Trójnioki”.  

Koncert odbędzie się takŜe w Kościele w Tworkowie o godz. 18:00, zaś w Kościele  

w KrzyŜanowicach o godz. 20:30. 

 Starosta wymienił powody opłat: 

1. W celu wprowadzenia opłat za parking, naleŜy ponieść duŜe koszty (np. wynająć firmy, 

zabudować urządzenia, konserwację urządzeń, zatrudnić osobę, która będzie to  

pilnowała, itp.). Po wyliczeniach okazało się, Ŝe koszt wprowadzenia opłat był większy 

aniŜeli wpływy.  

2. Szpital Rejonowy w Raciborzu jest szpitalem powiatowym, gdzie w największej części 

korzystają mieszkańcy powiatu. Przykłady podane przez radnego dotyczą szpitali 

wojewódzkich.  

3. Osoby, którzy przychodzą do Szpitala Rejonowego w Raciborzu i tak ponoszą opłaty  

z tytułu np. zakupu obuwia ochronnego. 

4. Starosta poinformował, iŜ za pieniądze inwestycyjne buduje się parkingi w środku  

dla pracowników, w celu zwolnienia miejsca dla ludzi przyjeŜdŜających do szpitala.  

W przypadku niezałatwienia tematu, jest jeszcze w rezerwie moŜliwość dobudowania 

parkingu na terenie miejskim.  
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5. Biorąc wszystkie za i przeciw argumenty Starosta stwierdził, iŜ byłoby niepraktyczne 

wprowadzenie opłat za parking w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. 

Przewodniczący rady podziękował za udział w sesji. Poinformował, Ŝ kolejna sesja 

Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 28.04.2009 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie:         

„Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2008 rok oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego”.     

  

Ad32. Zakończenie sesji. 

 

Sesja zakończyła się o godz. 17:20.  

 
 
 

 
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  

31 marca 2009 r.   

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 10/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 25.02.2009 

do 19.03.2009. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (20.03.2009 – 

31.03.2009) – uzupełnienie do informacji za okres (25.02.2009 – 19.03.2009). 

7. Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dnia 23.03.2009 r.  

dotyczące pisma nr SI 5540/24/09 z dnia 05.03.2009 r. w sprawie remontu mostu  

nad kanałem Ulga w ciągu drogi DW 919, wykonania lewoskrętu z DW 919 w DW 915  

i remontu promu.  

8. Materiał z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

9. Materiał z Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu. 

10. Materiał ze Śląskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu. 

11. Materiał z Prokuratury Rejonowej w Raciborzu.  

12. Materiał z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Raciborzu.  

13. Materiał ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu. 

14. Materiał z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu. 

15. Materiał z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu. 

16. Uchwała Nr XXX/295/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

raciborskiego za 2008 rok. 

17. Uchwała Nr XXX/296/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

18. Uchwała Nr XXX/297/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r. 
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19. Uchwała Nr XXX/298/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej udzielenia 

poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

20. Uchwała Nr XXX/299/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek krótkoterminowych udzielanych 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budŜetowym 2009.    

21. Uchwała Nr XXX/300/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2” w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        

22. Uchwała Nr XXX/301/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego. 

23. Uchwała Nr XXX/302/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. 

24. Uchwała Nr XXX/303/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz Poradni 

Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2  

w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        
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25. Uchwała Nr XXX/304/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni 

Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        

26. Uchwała Nr XXX/305/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni 

Pediatrycznej w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach  

przy ul. Strzelców Bytomskich 11.        

27. Uchwała Nr XXX/306/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej 

przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych.      

28.  Uchwała Nr XXX/307/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Renowacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych 

kościółka drewnianego pw. Św. KrzyŜa w Pietrowicach Wielkich wraz z konserwacją 

drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej”.    

29. Uchwała Nr XXX/308/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont elewacji zabytkowego kościoła św. Jerzego  

w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”. 

30. Uchwała Nr XXX/309/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, 

stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, 

ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.    

31. Uchwała Nr XXX/310/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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32. Uchwała Nr XXX/311/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na działalność Starosty Raciborskiego. 

33. Uchwała Nr XXX/312/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

34. Uchwała Nr XXX/313/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Starosty Raciborskiego. 

35. Uchwała Nr XXX/314/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 


