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BR. 0041-6/09 

PROTOKÓŁ  NR  XXXII/09 

z  XXXII sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 maja 2009 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXII/323/2009 – w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”. 

2. XXXII/324/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.    

3. XXXII/325/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.    

4. XXXII/326/2009 – 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 2009 r. 

5. XXXII/327/2009 – w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Województwa Śląskiego.     

6. XXXII/328/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie złoŜonej przez Iwonę Czepczor-Dmytrek. 

7. XXXII/329/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

8. XXXII/330/2009 – w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                            Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper 

3. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

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

5. Kierownik Gospodarki Nieruchomościami    Zbigniew Rydzek  

6. Radca Prawny        Barbara Kowalska  
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Ponadto w sesji uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych podległych 

Starostwu Powiatowemu w Raciborzu: 

1. Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im dr Józefa Rostka w Raciborzu            Ryszard Rudnik  

2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

„Złota Jesień” w Raciborzu             Jolanta Rabczuk  

  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie odznaki Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

i Dyrektorowi Powiatowemu Zarządu Dróg w Raciborzu.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Informacja nt. porządku obrad.  

5. Wystąpienie Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

6. Wystąpienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

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

i wniosków Rady Powiatu.  

9. Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”.  

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

na 2009 r.  

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

na 2009 r.  

13. 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 2009 r.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Województwa Śląskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie złoŜonej przez Iwonę Czepczor-Dmytrek.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.  

17. Interpelacje i zapytania radnych.  
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18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.  

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

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 XXXII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 26 maja 2009 r. na godz. 15:00.  

Przywitał zaproszonych gości, przedstawicieli mediów, kierowników jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Prorektora PWSZ w Raciborzu  

dr hab. J. Pośpiecha. Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 21 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 26 maja 2009 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad2. Wręczenie odznaki Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

i Dyrektorowi Powiatowemu Zarządu Dróg w Raciborzu.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski A. Hajduk przypomniał, iŜ w 2008 r. obchodzono 10 – lecie 

powstania powiatów. W roku 2009 obchodzone jest 10 – lecie funkcjonowania urzędu 

Starostwa Powiatowego i wszystkich podległych jednostek. W związku z powyŜszym Zarząd 

Powiatu Raciborskiego wystąpił do Rady, która uchwałą przyznała wyróŜnienie dla dwóch 

dyrektorów podległych jednostek. Dyrektorzy placówek wymienionych w uchwale  

od 01.01.1999 r. związani są z jednostką podległą Starostwu Powiatowemu w Raciborzu. 
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WyróŜnienia otrzymują następujące osoby: Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu  

J. Rabczuk i Dyrektor PZD w Raciborzu J. Szydłowski. Poprosił w/w osoby o podejście  

do stołu prezydialnego. Wspólnie z Prezydium Rady wręczył medale, kwiaty oraz złoŜył  

gratulacje.       

 Przewodniczący rady złoŜył radnemu Ł. Kocurowi Ŝyczenia z okazji ślubu.   

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Przewodniczący rady przekazał, Ŝe protokół został przesłany radnym drogą 

elektroniczną oraz był wyłoŜony w Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag, poprosił o przegłosowanie protokołu.   

Na salę obrad przybył radny Z. Barto. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

 

Ad4. Informacja nt. porządku obrad.  

 

Przewodniczący rady przedstawił pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 17/09 

z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zaproponował wprowadzenie 

projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 

Powiatu w punkcie 17 porządku obrad.     

W związku z zaproponowanymi zmianami, przewodniczący rady zapytał, czy są inne 

uwagi do porządku obrad? 

Nikt z radnych nie wniósł uwag, toteŜ przewodniczący rady poprosił o przyjęcie 

porządku obrad z przedstawionymi poprawkami.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.   

 

Ad5. Wystąpienie Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Prorektora PWSZ w Raciborzu J. Pośpiecha o zabranie 

głosu.  
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 Prorektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  J. Pośpiech 

przedstawił prezentację multimedialną nt. perspektyw rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu, jak równieŜ analizę ankiet przeprowadzonych przez studentów, 

wśród maturzystów Powiatu Raciborskiego, jak i powiatów ościennych dotyczących 

określenia preferencji w wyborze kierunków studiów. Informacja przedstawiona przez 

Prorektora PWSZ w Raciborzu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Po wysłuchaniu informacji przez Prorektora PWSZ, przewodniczący rady otworzył 

listę mówców. Do dyskusji zgłosili się następujący radni: H. Panek, L. Malcharczyk  

i M. Klimanek. Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady zamknął listę mówców.  

 Radny H. Panek poinformował, iŜ osobiście jest członkiem Stowarzyszenia 

Wspierania Wiedzy Rolniczej w Powiecie Raciborskim oraz współpracuje z PWSZ  

w Raciborzu. Stowarzyszenie to organizuje kursy, praktyki rolnicze, prowadzi współpracę  

zagraniczną z Uniwersytetem w Monachium jak równieŜ pomaga uczelni. Zarówno radnemu 

jak i stowarzyszeniu zaleŜy na utworzeniu w PWSZ kierunku rolniczego. Radny stwierdził, Ŝe 

młodzieŜ rolnicza powinna zdobywać wiedzę nie odchodząc od warsztatów pracy, 

gospodarstwa tylko dobrze nauczyć się nowości gospodarczych. Ludność rolnicza  

nie zawsze jest bogata; raczej są to osoby biedne, których nie stać na wynajęcie drogiego 

mieszkania we Wrocławiu czy Krakowie, aby podjąć naukę na kierunku rolniczym. 

Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Rolniczej równieŜ współpracuje z Ministerstwem 

Edukacji - Naczelnikiem Departamentu Organizacji Szkolnictwa WyŜszego. W dniu 

jutrzejszym wniosek będzie rozpatrywany przez Panią E. Woszczak, która dopatrzyła się 

drobnych braków, dlatego teŜ uczelnia otrzyma w najbliŜszym czasie informację w sprawie 

uzupełnienia rzeczy, które niezbędne są do wniosku.  

 Prorektor J. Pośpiech stwierdził, iŜ wniosek po wstępnej ocenie w Ministerstwie 

zostanie przekazany do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która wyrazi merytoryczną 

opinię o wartości tego projektu. Następnie wraca on do Ministerstwa, które zgodnie z przyjętą 

praktyką, moŜe wydać pozytywną lub opinię.  

 Radny H. Panek powiedział, Ŝe Naczelnik Departamentu zasugerowała dokładne 

prześledzenie wniosku, w celu uniknięcia braków formalnych, aby Komisja nie wniosła 

Ŝadnych zastrzeŜeń i wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Zapytał, czy jest koncepcja  

i pieniądze na uruchomienie wydziału rolniczego w PWSZ w Raciborzu i czy jest podjęta  

decyzja odnośnie osoby, która byłaby dziekanem, odpowiedzialnym za w/w kierunek?  

Prorektor J. Pośpiech stwierdził, iŜ występując z wnioskiem PWSZ musiała wykazać, 

Ŝe jest baza. Budynek, który został przekazany przez prezydenta jest niezasiedzony  
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i po pozytywnej decyzji w budynku tym mieściłby się Instytut Rolnictwa. Wnioski 

wydzielone są w kwocie 400 tys zł na wstępne doposaŜenie dla I roku studiów (tj. gabinety, 

pracownie). Środki te są zabezpieczone lecz nie moŜna ich wydać dopóki nie ma zgody  

na kształcenie na kierunku rolnictwo. Na czele kierunku rolniczego stałby Dyrektor Instytutu, 

który będzie profesorem. Kandydatem na to stanowisko będzie profesor Kozak, zaś jego 

zastępcą będzie osoba z Powiatu Raciborskiego dr nauk rolniczych z Tworkowa, która złoŜyła 

taką deklarację. Kierunek ten nie zostanie uruchomiony od października, moŜe od nowego 

roku akademickiego.   

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iŜ w Politechnice Opolskiej pręŜnie działa 

akademicki inkubator przedsiębiorczości czy teŜ opolska uczelnia wyŜsza proponuje, aby dać 

moŜliwości młodym osobom, które mają problemy z pozyskaniem czy teŜ z rozpoczęciem 

realizacji swoich idei.  

Prorektor J. Pośpiech stwierdził, iŜ w PWSZ funkcjonuje Biuro karier – jest to mały 

inkubator przedsiębiorczości. Uczelnia organizuje targi pracy, oferuje praktyki w kraju  

i zagranicą oraz w programie międzynarodowym. Niedawno odbył się nabór na wyjazd 

studyjny do Wrexham Country Borough, w którym udział weźmie dwóch studentów. Biuro 

karier jest instytucją pomagającą znaleźć pracę studentom.  

Radny M. Klimanek zapytał o nowy kierunek związany z ratownictwem medycznym? 

Prorektor J. Pośpiech odpowiedział, Ŝe został przygotowany wniosek na kierunek 

zdrowie publiczne, na którym mogłaby zostać uruchomiona specjalność – ratownictwo 

medyczne wspólnie ze specjalnością pielęgniarstwo. Na przeszkodzie stanęły problemy 

kadrowe, gdyŜ trzeba było pozyskać zgodę przynajmniej trzech profesorów na firmowanie 

tegoŜ kierunku. Prowadzone rozmowy z pracownikami naukowymi Śląskiej Akademii 

Medycznej nie doprowadziły do szczęśliwego finału. Nie pozyskano minimum kadrowego:  

3 profesorów i sześciu doktorów nauk medycznych. W Państwowej WyŜszej Szkole 

Zawodowej w Nysie funkcjonuje ratownictwo medyczne.  

Przewodniczący rady podziękował Prorektorowi za wyczerpujące odpowiedzi  

na pytania radnych oraz Ŝyczył dalszej współpracy uczelni ze Starostwem Powiatowym.  

Prorektor J. Pośpiech stwierdził, iŜ dobrze układają się relacje z władzami powiatu  

i oby tak dalej układały się.  

Przewodniczący rady podziękował Prorektorowi J. Pośpiechowi za wypowiedź.  

Przekazał, iŜ na sali obrad obecni są: Wicewojewoda Śląski A. Matusiewicz i Poseł na Sejm 

RP H. Siedlaczek. Poprosił Wicewojewodę Śląskiego po zabranie głosu w kwestii oświaty.  
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Wicewojewoda Śląski A. Matusiewicz przekazał, iŜ w dniu dzisiejszym odwiedził  

nie tylko Ziemię Częstochowską ale i inne miejscowości. Podzielił się ze zdaniami 

dotyczącymi współpracy powiatów i administracji rządowej. Współpraca jest szczególnie 

istotna, poniewaŜ sytuacja powiatów ziemskich finansowo od początku ich istnienia,  

nie jest najlepsza, w przeciwieństwie do gmin czy miast na prawach powiatu.  

Swoją wypowiedź rozpoczął od spraw związanych z kryzysem i jego skutkami dla finansów 

publicznych poniewaŜ skutki te oddziałują nie tylko na budŜet państwa ale i na budŜet 

samorządów. Najgorzej będzie w samorządach, w których sytuacja finansowa do tej pory  

nie naleŜała do najlepszych. Kryzys przedostał się do Europy z zza Oceanu i z jego skutkami 

ludzie będą mieli do czynienia w następnych latach. Sytuacja w skali województwa  

jest zróŜnicowana i nie moŜna mówić, iŜ niektóre powiaty, względnie miasta, zostały 

pominięte od skutków kryzysu, gdyŜ nie ma takiej sytuacji. Najbardziej dotknięte są te gminy, 

w których istnieją duŜe zakłady pracy związane z produkcją całkowicie eksportową. Podniósł 

równieŜ sprawę Gliwickiego Opla, a co za tym idzie kooperantów. Opel w Gliwicach  

w ramach koncernu GM naleŜał do fabryk rentownych i lepiej prosperujących finansowo. 

Zwolnienia dotknęły równieŜ General Motors. Ogólna sytuacja oddziałuje na samorządowe 

budŜety. Przypomniał o decyzji związanej z czasowym wstrzymaniem środków, którą 

zmuszony był podjąć kilka miesięcy temu. Konieczne było ograniczenie o 10 % budŜet 

wydatków. Decyzję o ograniczeniu 10 % budŜetu wydatków poczynili wszyscy 

wojewodowie. W samorządach największy niepokój budzi czasowe wstrzymanie 

wydatkowania środków w działach związanych z szeroko pojętą polityką społeczną.  

Na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji, Ŝe jakiekolwiek obligatoryjne wydatki budŜetu 

państwa wynikające z przepisów zostaną wstrzymane do końca roku, lecz trzeba liczyć się  

z redukowaniem wydatków w tych wydziałach, gdzie jest to moŜliwe, a mianowicie  

na wydatki inwestycyjne, na program modernizacyjny, w straŜach poŜarnych, itp.  

Ucieszył się, iŜ powiat przystąpił do programu przebudowy dróg lokalnych, zachęcił  

do kolejnej edycji konkursu i przypomniał o zawieraniu porozumień między j.s.t. Program  

ten był rozpisywany pod koniec roku 2008. Wnioski mają trzy pule punktowane i jednym  

z nich jest podpisanie współpracy z inną jednostką samorządu terytorialnego. W przypadku 

nie podpisania porozumienia j.s.t. jest pozbawiona moŜliwości uzyskania 1/3 punktów  

w konkursie na modernizację drogi w ramach programu. Zachęcił do udziału w programie 

„ORLIK 2012”. Uzyskano równieŜ pozytywne sygnały z GDDKiA dotyczące drogi nr 45 

dzięki staraniom Posła RP H. Siedlaczka.  
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Następnie podniósł kwestię dotyczącą środków unijnych. Dobrze byłoby, aby  

przy następnym okresie programowania zweryfikować pozostawienie procedur 

konkursowych po samorządowych. Samorządy są zadowolone z bezkonkursowego podziału 

pieniędzy unijnych na tzw. projekty: subregionalne, kluczowe. Kiedy były ustalane projekty 

kluczowe, subregionalne nie wiedziano, Ŝe przyjdzie zza oceanu kryzys. Beneficjentom 

wielkich projektów kluczowych, dano bardzo duŜo czasu na przygotowanie inwestycji  

na wykup gruntów, na rozpoczęcie procesu budowlanego, itp. Przekazał równieŜ, iŜ 

Marszałek rozpisuje konkursy na projekty zamknięte. Poprosił o zrozumienie czasowej 

decyzji o wstrzymywaniu środków. Pomimo tych decyzji w dalszym ciągu są dostępne 

pieniądze dotacyjne nie tylko europejskie ale i rządowe na program przebudowy dróg 

lokalnych, na program „ORLIK 2012”. W trakcie przygotowania jest zmiana dotycząca 

zwiększania kontroli nad szkolnictwem przez organy prowadzące, chodzi o szkolnictwo 

społeczne, prywatne. Pojawiła się ewidentna luka w przepisach, która powodowała, iŜ 

samorządy przekazywały część subwencji oświatowej do szkół, ale o ich przekazaniu  

nie miały juŜ głosu. Pogratulował Powiatowi Raciborskiemu sukcesu, ucieszył się  

z pozytywnej opinii nt. drogi nr 45 i zachęcił do korzystania z jak największej ilości dotacji.  

Przewodniczący rady podziękował przedmówcy za wypowiedź i poprosił o zgłaszanie 

pytań.  

W związku z brakiem pytań, przewodniczący rady podziękował Wicewojewodzie  

za przybliŜenie tematyki działań Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w kwestii 

pozyskiwania środków unijnych oraz nadzoru nad szkolnictwem niepublicznym. 

 

Ad6. Wystąpienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu.  

 

 Przewodniczący rady poprosił PINB o zabranie głosu.  

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu G. Kuczera podziękował 

przewodniczącemu rady za wystosowanie zaproszenia na dzisiejszą sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przedstawił krótką informację nt. działań podjętych przez PINB  

po katastrofie, jaka wydarzyła się w Kamieniu Pomorskim. Na terenie całej Polski  

rozpoczęły się kontrole budynków socjalnych po byłych hotelach robotniczych.  

Podjęto równieŜ działania związane z kontrolą części budynków socjalnych i był to nakaz 

skierowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na terenie Powiatu 

Raciborskiego znajduje się jeden taki obiekt przy ul. Mysłowickiej w Raciborzu. Budynek  

ten w pierwszej kolejności został poddany kontroli, sprawdzono dokumentację, później 
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czynności kontrolne zostały przeprowadzone na miejscu. W ramach czynności podjęto 

decyzję, iŜ usterki, które stwierdzono zostaną usunięte w formie decyzji administracyjnej. 

Następnie działania PINB skierowały się na budynki socjalne. Na terenie Powiatu 

Raciborskiego budynków socjalnych jest ponad 100, w tym 92 budynki w samym Raciborzu. 

Z uzyskanych informacji wynika, iŜ na terenie powiatu jest 103 budynki socjalne. Wybiórczo 

poddano kontroli 18 budynków: 7 - w Raciborzu, 6 - w Kuźni Raciborskiej, 3 - na terenie 

Gminy KrzyŜanowice, 1 - w Krzanowicach, 1 - w Nędzy. Zakresem kontroli objęto stan 

techniczny obiektów, elementów konstrukcyjnych oraz zabezpieczenia przeciwpoŜarowego.  

Z uwagi na występujące zabezpieczenie poŜarowe, działania były podejmowane łącznie  

z Państwową StraŜą PoŜarną. W ramach przeprowadzonych kontroli została skontrolowana 

dokumentacja pod kątem prowadzenia przez zarządców tych budynków odpowiednich 

kontroli, a w przypadku budynku, o którym wspomniał na wstępie, zostały przeprowadzone 

oględziny w terenie i kaŜdy budynek w okresie od 23.04. do 07.05. został skontrolowany.  

Na terenie Powiatu Raciborskiego nie znajdują się Ŝadne budynki, przynajmniej jeŜeli chodzi 

o budynki zamieszkałe czy posiadające lokale socjalne, o konstrukcji łatwopalnej. W ramach 

podjętych czynności w sumie zostało wydanych pięć decyzji administracyjnych, pozostałe 

cztery dotyczyły bieŜącego utrzymania, w jednym przypadku była decyzja o wykonaniu 

ekspertyzy budynku przy ul. Rybnickiej 18, gdzie występuje niebezpieczeństwo (w złym 

stanie technicznym był strop i konstrukcja dachu). Na dzień dzisiejszy jest obowiązek 

wykonania takiej ekspertyzy, która wskaŜe jakie podjąć dalsze czynności w stosunku do tegoŜ 

budynku. W Kuźni Raciborskiej przy ul. Kolejowej zakazano właścicielowi budynku  

zabezpieczenie budynku przed dostępem osób, gdyŜ pojawiło się podejrzenie, iŜ w budynku 

zamieszkują osoby postronne, które przebywają nielegalnie. Pozostałe decyzje wydane  

przez PINB dotyczyły bieŜącego utrzymania, lecz były to dla PINB istotne elementy, które 

naleŜało w ramach decyzji uregulować. Pozostałe rzeczy były to bieŜące uwagi, które  

w większości udało się właścicielom i zarządcom budynków usunąć na bieŜąco. 

Przeprowadzone kontrole pokazały, iŜ nie jest źle z budynkami na terenie powiatu. PINB 

będzie próbował równieŜ kontrolować raz na jakiś czas pozostałe z obiektów, które ujęte były 

w wykazach. Podziękował przedstawicielom gmin i zarządcom budynków na terenie powiatu 

za sprawne akcje, gdyŜ udzielone informacje, przekazywanie i uzupełnianie ułatwiło PINB 

pracę i pozwoliło na szybkie i sprawne przeprowadzenie działań. 

 Przewodniczący rady zapytał, kto z obecnych radnych pragnie zabrać głos? 

 Do dyskusji zgłosili się radni: M. Klimanek i J. Strachota. Po odczytaniu w/w osób 

przewodniczący rad zamknął listę zgłaszających pytania.  
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 Radny M. Klimanek zapytał, jak PINB zapatruje się na konstrukcję budynku,  

w którym znajduje się DPS „Złota Jesień”? 

      Pan G. Kuczera stwierdził, iŜ w swojej wypowiedzi nie powiedział o konstrukcji, ale 

mówił, iŜ jest to budynek, który miał podlegać kontroli. To miały być budynki, które  

są budynkami socjalnymi przekształconymi głównie z hoteli robotniczych. Konstrukcja tegoŜ 

budynku nie miała większego znaczenia dla kontroli PINB. O DPS - ie nie wspomniał, gdyŜ 

nie jest budynkiem mieszkalnym. W budynku tym był poŜar i pracownicy PINB 

przeprowadzili kontrolę. Budynek ten jest ujęty w harmonogramie kontroli i jest budynkiem  

o konstrukcji szkieletowej ściany są wypełnione elementami łatwopalnymi). Po poŜarze jaki 

był w budynku, budynek został wyposaŜony w odpowiednie instalacje.  

 Radny M. Klimanek zwrócił uwagę na niekonsekwencje w wydawaniu zaleceń  

dla PINB. Stwierdził, Ŝe jeŜeli nakazują PINB kontrolować budynki mieszkalne, to  

DPS jest budynkiem szczególnej troski, z racji tego, iŜ w budynku znajduje się wiele ludzi 

zniedołęŜniałych i wymagających większej mobilizacji w czasie katastrofy. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, trzeba skontrolować nie tylko budynki mieszkalne, ale 

wszystkie obiekty uŜyteczności publicznej, które są wątpliwej konstrukcji.   

 Pan G. Kuczera odpowiedział, Ŝe budynek DPS – u z pewnością  

jest w harmonogramie. Kontrola w tym budynku odbyła się na przełomie lutego – marca i nie 

wykazała Ŝadnych niebezpieczeństwa. Przyznał rację radnemu. UwaŜał, iŜ skoncentrowano 

się bardziej na charakterze budynku a nie na konstrukcji.   

Radny J. Strachota zapytał: 

1. Czy PINB ma w zadaniach kontrolowanie inspektorów nadzoru oraz kierowników 

budowy?  

2. W związku z przebudową nowo wyremontowanej drogi w kierunku Rud, czy została  

lub nie powinna zostać podjęta kontrola nadzorująca z następujących powodów:  

1) droga jest uciąŜliwa dla podróŜujących,  

2) marnotrawstwo pieniędzy (niezaleŜnie od tego jak było robione, gdyŜ w taki sposób 

jest to postrzegane przez mieszkańców), 

3) dla przestrogi dla innych. 

Pan G. Kuczera przekazał, iŜ PINB ma prawo i obowiązek kontrolować osoby 

pełniące funkcje techniczne na budowie tj. kierownika na budowie, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta pełniącego nadzór autorski. Wszystkie osoby uczestniczące 

w procesie budowlanym, PINB ma prawo kontrolować. Ponadto PINB ma prawo wejścia 

na teren budowy, zakładu pracy. Następnie Pan G. Kuczera odniósł się do drugiego 
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pytania. PINB nie jest odpowiedzialny za techniczne wykonanie, są osoby takie jak: 

kierownik budowy, inspektor nadzoru, którzy prowadzą nadzór nad tym. Wspomniana 

droga nie naleŜy do kompetencji PINB, jest to droga wojewódzka i nadzór na w/w drogą 

pełni Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Stwierdził, iŜ w tym temacie 

inwestor ma główne pole do popisu. Gdyby odbyła się kontrola z WINB sprawdziliby 

działania podejmowane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Starosta Raciborski A. Hajduk stwierdził, Ŝe moŜna było dopiero ocenić  

po wykonaniu, iŜ ostatnia warstwa drogi została nieprawidłowo wykonana, dlatego teŜ 

jakie zadania miały naleŜeć do Inspektora Nadzoru, jeśli droga ta nie została odebrana. 

Firma zebrała górną warstwę i połoŜyła nową. W przypadku nieprawidłowego wykonania 

podłoŜa, to wówczas nadzór budowlany mógłby zająć w/w sprawą, ale została tylko źle 

wykonana ostatnia warstwa.  

Pan G. Kuczera przyznał rację przedmówcy.  

Przewodniczący rady podziękował PINB za ustosunkowanie się do wypowiedzi 

radnych oraz zarządził 10 – minutową przerwę. Poprosił przewodniczących komisji 

resortowych o udanie się do gabinetu przewodniczącego.  

Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji.   

 

Ad7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

 Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujące osoby: K. Mandrysz, M. Kurpisa i Ł. Kocura (w związku z nieobecnością 

radnego P. Olendra). Zapytał radnych, czy wyraŜają zgodę? 

 Radni wyrazili zgodę.  

 Radna K. Mandrysz przekazała, iŜ na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków wybrano M. Kurpisa.  

 Przewodniczący rady pogratulował wyboru.  

 

Ad8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przekazał, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

za okres od 29.04.2009 do 14.05.2009 radni otrzymali w materiałach na sesję.  
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W/w informacja stanowi załącznik nr 6. Starosta odniósł się wyłącznie do okresu  

od 15.05.2009 r. do 26.05.2009 r. PowyŜsze uzupełnienie informacji stanowi załącznik nr 7. 

 Ponadto poinformował radnych, iŜ w najbliŜszym czasie Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu odbędą się V Targi Pracy dla Nauczycieli, które będą trwać  

od 12:00 do 15:30. Organizatorem Targów Pracy jest Starostwo Powiatowe w Raciborzu.  

Na Targi zostaną zaproszone gminy w celu złoŜenia ofert o wolnych miejscach w szkołach. 

Ponadto przekazał, iŜ informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do wypowiedzi przedmówcy? 

 W związku z brakiem uwag, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad9. Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski.  

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przyjęcie materiału.  

 Materiał pn. „Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski” został przyjęty: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. 

Materiał stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego”.  

 

 Przewodniczący rady przypomniał, iŜ projekt uchwał szczegółowo był omawiany  

na komisjach. Zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni 

pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

 Starosta poinformował o trzech zmianach do projektu uchwały:  

1. Wprowadza się do budŜetu kwotę 238.803 zł na zapłatę podatku VAT. W dniu 25.05.br.  

o godz. 15:00 podpisano z Urzędem Miasta Racibórz akt notarialny i teren  

od ul. Opawskiej naleŜy do powiatu.    

2. Wprowadza się do budŜetu środki dla MOW w Rudach na realizację programu 

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.  

3. Wprowadza się do budŜetu 8.830 zł z tytułu zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej,  

z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek (ZSO Nr 2).  

 

Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów  

o zabranie głosu.     

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki przekazał, Ŝe Komisja 

BudŜetu i Finansów jednogłośnie zaakceptowała poprzednią wersję projektu uchwały. 

Pierwsza zmiana, o której wspomniał Starosta budzi wewnętrzny sprzeciw, stąd teŜ 

pozostawia to do rozwaŜenia członkom Komisji.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji w imieniu swoich 

komisji oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

  

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta stwierdził, iŜ dwie zmiany dot. ZSO Nr 1 i MOW, o których wspomniał  

w poprzednim projekcie uchwały zostają wprowadzone do w/w projektu uchwały. 
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 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały w proponowanej wersji.   

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad13. 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 2009 r.  

 

 Przewodniczący rady stwierdził, iŜ projekt uchwały był przedmiotem szczegółowej 

analizy na komisjach resortowych. 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 poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, 

stanowiącej własność Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ projekt uchwały był przedmiotem szczegółowej 

analizy na komisjach resortowych. 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 poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie złoŜonej przez Iwonę Czepczor-Dmytrek.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie 

głosu.  

 W imieniu Komisji Rewizyjnej Przewodniczący w/w Komisji W. Gumieniak wniósł 

autopoprawkę polegającą na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały następującego 

zdania: … „JednakŜe mając powyŜsze na uwadze, w podobnych przypadkach, które mogą 

zaistnieć w przyszłości, wskazuje się dyrektorowi za celowe, aby udzielając odpowiedzi 

wskazał przyczynę odmowy zawarcia umowy cywilno – prawnej”. 

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

porządku obrad? 

 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka poprosiła, 

aby zdanie to znalazło się w odpowiedzi, która zostanie przesłana do Pani I. Czepczor – 

Dmytrek.  

 Zarówno przewodniczący rady jak i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obiecali 

zamieścić w/w zdanie w odpowiedzi, które zostanie wysłane do skarŜącej.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są inne pytania do projektu uchwały? 

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie uchwały  

wraz z autopoprawką Komisji Rewizyjnej.   

Uchwała została przyjęta: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Raciborskiego.  

 

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

porządku obrad? 

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborski 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos? 

 Zgłosił się radny K. Ciszek.  

Radny K. Ciszek poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia w kwestii nowego 

projektu uchwały. 

Starosta stwierdził, iŜ od momentu przeprowadzenia oddziałów szpitalnych z ul. Bema 

do nowego obiektu przy ul. Gamowskiej, cały czas był problem z nieruchomością starego 

szpitala. Podejmowane próby sprzedaŜy do chwili obecnej nie przyniosły skutku. Jednym  

z powodów jest to, Ŝeby dobrze sprzedać nieruchomość, to moŜna sprzedać ją na cele 

handlowe albo pod budowę stacji paliw. W przypadku zrealizowania celów handlowych, musi 

być dostęp nieruchomości do drogi głównej, handlowej, którą jest ul. Opawska. Po długich 

staraniach udało się pozyskać w/w nieruchomość od Miasta Racibórz. Główna przeszkoda, 

jak twierdzili potencjalni inwestorzy związana była z dostępem do głównej drogi handlowej.  

PowyŜszy projekt uchwały w trybie pilnym został wprowadzony do porządku obrad 

najbliŜszej sesji. Po sesji moŜna dokonać juŜ całą procedurę związaną ze sprzedaŜą 

nieruchomości. Jest szansa, iŜ w miesiącu wrześniu udałoby się ewentualnie ustalić termin 

przystąpienia do przetargu.  

Radny K. Ciszek odczytał z projektu uchwały § 1 pkt 2 mówiący: „Zbycie 

nieruchomości moŜe nastąpić w całości lub w częściach”. Stwierdził, aby nie pojawiła się 

taka sytuacja, Ŝe część nieruchomości zostanie sprzedana.  

Starosta odpowiedział, Ŝe nieruchomość zostanie sprzedana w całości.  

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

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

 Do dyskusji zgłosili się radni: W. Gumieniak, J. Kusy oraz A. Plura. 

 Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady zamknął listę zgłaszających interpelacje 

i zapytania. 
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 Radny W. Gumieniak poruszył temat, który podejmowany był juŜ od stycznia 2008 r., 

a dotyczył uciąŜliwości związanej z remontem mostu na Kanale Ulga. Przypomniał, iŜ  

w styczniu 2008 r. i 2009 r. odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektora Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Na wspomnianym 

spotkaniu poruszano sprawę budowy mostu bądź mosto- kładki, a następnie modernizację 

promu jak równieŜ wydłuŜenie jego czasu pracy od świtu do nocy. Jest deklaracja Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, iŜ do lipca prom zostanie zmodernizowany, co zdaniem radnego  

jest mało prawdopodobne. Powrócił do wniosku dotyczącego wydłuŜenia czasu pracy 

przeprawy promowej w Ciechowicach, gdyŜ prom pracuje w określonych godzinach.  

W opinii radnego byłoby to duŜe odciąŜenie dla samochodów, w związku z objazdem 

pomiędzy Markowicami a Raciborzem. Podczas objazdu w godzinach szczytu cięŜko  

jest przez ten odcinek przejechać. W związku z podniesioną kwestią promu radny złoŜył 

następujące wnioski:  

1. WydłuŜyć czas pracy przeprawy promowej w Ciechowicach od świtu do zmierzchu, jak 

równieŜ w soboty i w dni świąteczne. 

Przewodniczący rady uwaŜał, iŜ odczytany wniosek nie moŜe zostać w takiej formie 

przekazany do Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Radny W. Gumieniak stwierdził, iŜ wniosek jest skierowany do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Następnie odczytał dalsze wnioski:    

2. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie uaktualnienia  

i odnowienia tablicy informującej o godzinach pracy promu w Ciechowicach (aktualnie 

brak godzin przeprawy).  

3. Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ustawienie tablicy 

informacyjnej o przeprawie promowej w Kuźni Raciborskiej tj. na skrzyŜowaniu drogi 

wojewódzkiej nr 922 z drogą powiatową 3509S przy zjeździe na Siedliska.  

Przewodniczący rady poprosił, aby wnioski zostały przeredagowane i przekazane 

Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Radny J. Kusy podniósł dwie interpelacje: 

1. Wykorzystanie nowego tomografu komputerowego, zakupionego do Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. Poinformował, iŜ kolejka pacjentów na wykonanie badania TK wydłuŜa się, 

gdyŜ czas oczekiwania na tomograf komputerowy wynosi 1 rok. W związku z długim 

czasem oczekiwania na badania, ludzie korzystają z usług okolicznych szpitali, dlatego teŜ 

zdaniem radnego naleŜałoby zmniejszyć ten czas oczekiwania. Ponadto Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na jednej z Komisji stwierdził, iŜ szpital nie ma moŜliwości 
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opisu zdjęć z tomografu komputerowego. Długie kolejki równieŜ są do Poradni 

Ortopedycznej czy Okulistycznej, dlatego teŜ naleŜałoby rozwiązać ten problem.  

2. Na ręce radnego wpłynęła skarga od wyborców z Rud, dotycząca oskarŜenia Dyrektora 

MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego o mobbing. PowyŜsza sytuacja coraz bardziej 

rozprzestrzenia się, dlatego wnioskował o ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora 

MOW.  

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ termin „mobbing” jest terminem prawnym. 

Zdaniem  jego jest to konkretny zarzut skierowany przeciwko Dyrektorowi MOW.  

Radny J. Kusy przekazał na ręce Starosty skargę na Dyrektora MOW, która nie została 

podpisana, gdyŜ osoby obawiają się reakcji ze strony skarŜącej.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego A. Plura zapytał, na jakim etapie  

jest budowa czy teŜ działania w kierunku budowy wagi do waŜenia samochodów cięŜarowych 

w Rudach? Przypomniał, iŜ jest to inicjatywa ze strony władz Gminy Kuźnia Raciborska, 

miejsce zostało wskazane, które z pewnością jest właściwe, gdyŜ w Rudach zbiegają się dwie 

drogi wojewódzkie od strony Kędzierzyna i Raciborza. Jest to droga dojazdowa  

do autostrady. W interesie kierowców i pieszych jest posiadanie mechanizmów, które będą 

kontrolowały zarówno szybkość jak i tonaŜ samochodów. Jedynym miejscem na terenie 

powiatu, gdzie moŜna waŜyć samochody są Ponięcice. Zwrócił się z prośbą o pozytywne 

podejście do w/w tematu.  

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do interpelacji radnych:  

- W. Gumieniaka - przekazał, Ŝe planowany remont promu z pewnością będzie robiony, ale 

nie potrafił powiedzieć, czy z takim zakresem prac, jaki był planowany. Zobowiązał się 

wystąpić do ZDW 3 problemami, o których wspomniał radny W. Gumieniak. Starosta 

obawiał się, Ŝe wydłuŜenie czasu promu będzie trudne z uwagi na środki finansowe. Poza tym 

jest ustalona zasada ustawiania tablic informacyjnych.  

- A. Plury - zostało wystosowane pismo do Marszałka Województwa odnośnie 

wyremontowanych dróg, które są niszczone przez przeładowywane samochody cięŜarowe. 

Zaznaczono nawet w piśmie zlokalizowanie punktu waŜenia samochodów cięŜarowych  

w Rudach. W tym celu odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wstępnie 

omówiono w/w sprawy. Na spotkaniu ustalono równieŜ, Ŝe powiat przygotuje projekt  
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i kosztorys oraz odbędzie się kolejne spotkanie w Rudach na którym zostanie ustalony, czy 

ten zakres prac będzie robiony i jakie będzie finansowanie. Następnie mogłoby zostać 

podpisane porozumienie mówiące, iŜ po wybudowaniu, punktem dowodzenia 

administrowałaby Gmina Kuźnia Raciborska. Stwierdził, Ŝe nie będzie to waga, ale betonowy 

plac, na którym moŜna ustawić wagę. W przypadku zamontowania wagi na stałe, musi być 

osoba, która będzie ją obsługiwała, a nie ma takiej ilości inspektorów ruchu transportu 

drogowego.  

- J. Kusego – poprosił, aby w sprawie tomografu komputerowego wypowiedział się 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Starosta stwierdził, iŜ Dyrektor MOW jest doświadczonym Dyrektorem i wysoko cenionym 

w Kuratorium Oświaty. Pani H. Wyjadłowska prowadziła MOW w Kuźni Raciborskiej. 

Odeszła na zasłuŜoną emeryturę. Została poproszona przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  

o poprowadzenie MOW. Zarząd Powiatu Raciborskiego nie ma Ŝadnych zastrzeŜeń do pracy 

Pani H. Wyjadłowskiej. Starosta uwaŜał, iŜ niektóre osoby chcą popsuć opinię Dyrektora, ale 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie będzie w powyŜszym temacie pomagał, wręcz przeciwnie 

będzie jej bronił. Konkurs na stanowisko Dyrektora MOW został ogłoszony i jeśli  

Pani H. Wyjadłowska wygra konkurs pozostanie w dalszym ciągu Dyrektorem.  

 Wiceprzewodniczący Rady A. Plura zaproponował rozwaŜenie ustawienia na stałe 

wagi do waŜenia oraz zabezpieczenie w/w miejsca. Jest deklaracja Sośnicowic, Pilchowic  

o partycypowaniu w kosztach budowy wagi.  

 Starosta stwierdził, iŜ inicjatywa naleŜy do transportu ruchu drogowego i nie są  

w stanie postawić człowieka, który będzie obsługiwał wagę, lecz moŜna wystąpić do nich  

z takim pomysłem.  

 Radny J. Kusy poinformował, iŜ Pani Dyrektor MOW psychicznie wykończyła 

wychowawczynię w szkole.  

 Starosta powiedział, Ŝe Dyrektor pracowała wiele lat, była i jest przez przełoŜonych 

bardzo dobrze oceniana. 

Radny J. Kusy wycofał słowa, które uŜył wobec Dyrektora placówki.   

 Radnego W. Gumieniaka zaniepokoiła wypowiedź Starosty, iŜ prawdopodobnie  

nie uda się wydłuŜyć czasu pracy promu. Dyrektor ZDW twierdził, Ŝe wyszkolenie 

przewoźnika trwa 3 lata. Osobiście jest ciekawy, jakie działania podjął ZDW w sprawie 

pozyskania ludzi na przewoźników, skoro było wiadomo juŜ o tej sprawie w styczniu 2008 r.  

 Starosta zaproponował zaprosić na jedną z sesji radną E. Lewandowską, moŜna zadać 

jej te pytania, które później przedstawi je na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.  



 20 

 Przewodniczący rady nie widział przeszkód, aby zaprosić Panią E. Lewandowska  

na sesję. Zapytał radnego W. Gumieniaka, czy akceptuje propozycję przedstawioną  

przez Starostę? 

 Radny W. Gumieniak zgodził się z propozycją zaproszenia Pani E. Lewandowskiej  

na sesję Rady. Zasugerował nawet złoŜenie swoich zapytań do Pani E. Lewandowskiej.  

  Przewodniczący rady poprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

o wypowiedź w kwestii tomografu komputerowego.  

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

stwierdził, iŜ kontrakt z roku na rok wzrasta i z pewnością nie jest to wystarczające, aby 

zmniejszyć kolejki do poradni. Szpital nie jest w stanie w niektórych poradniach wykonywać 

dodatkowych świadczeń, z powodu nieodpowiedniej kadry lekarskiej. Na dzień dzisiejszy 

kontrakty, które są w poradniach specjalistycznych, jest to maksimum, które szpital moŜe 

wykonywać taką ilością personelu, jaką posiada. Codziennie w Poradni Ortopedycznej 

przyjmuje dwóch albo trzech ortopedów i przyjmują około 150 pacjentów. Jest to jedna  

z większych poradni i kontrakt, który jest w tej poradni jest realizowany.  

Dyrektor Szpitala zabrał równieŜ głos w kwestii tomografu komputerowego.  

Wymieniano sprzęt i przez pierwsze trzy miesiące 2009 r. Pracownia TK była nieczynna. 

Radiolodzy szpitala obsługują pracownię USG, Pracownię Mammografii i Pracownię TK. 

Oprócz w/w pracowni jest jeszcze pracownia RTG, którą obsługują technicy. W Pracowni 

Tomografii Komputerowej wykonywane są badania na potrzeby szpitala oraz na zlecenie 

zewnętrzne PZOZ czy z poradni specjalistycznych szpitala. Kontrakt w 2008 r.  

był zrealizowany w wysokości 56 tys. punktów czyli było wykonanych około 3 500 badań 

TK. W kwietniu br. wykonano ponad 300 badań TK. Otwarte zostały w szpitalu nowe 

Oddziały: Neurologii, gdzie jest bardzo duŜe zapotrzebowanie na badanie TK. Na oddziale 

tym 1/3 badań zlecanych ze szpitala to są zlecenia z Oddziału Neurologicznego. Na dzień 

dzisiejszy trzeba wydłuŜyć czas pracy Pracowni TK i szpital jest juŜ po wstępnych 

ustaleniach, natomiast pojawi się kwestia opisów. Kontrakt, który jest na Pracownię TK to 

jest kontrakt na zlecenia zewnętrzne i szpital zamierza go zrealizować w całości. Na rok 2009 

kontrakt wynosi 75 tys. punktów i jest prawie o 20 % wyŜszy niŜ był roku 2008. W celu jego 

realizacji, szpital musi miesięcznie wykonywać do końca roku około 300 badań dodatkowych. 

Wykonanie opisów zostanie zlecone albo firmie zewnętrznej albo szpital dojdzie  

do porozumienia z radiologami, którzy w dodatkowym czasie pracy będą wykonywać opisy.  

Do końca roku szpital wprowadzając nowe rozwiązania organizacyjne jest w stanie 

zrealizować kontrakt.  
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Przewodniczący rady podziękował Dyrektorowi Szpitala Rejonowego za wyjaśnienia 

w kwestii Pracowni TK.  

 

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

 Przewodniczący rady poprosił o głos Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis przedstawił wnioski: 

- radnego W. Gumieniaka:  

 

1. Zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o wydłuŜenie czasu pracy 

przeprawy promowej w Ciechowicach od świtu do zmierzchu, jak równieŜ w soboty  

i w dni świąteczne. 

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie odczytanego wniosku. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

 

2. Zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie uaktualnienia  

i odnowienia tablicy informującej o godzinach pracy promu w Ciechowicach (aktualnie 

brak godzin przeprawy).  

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie odczytanego wniosku. 

Wniosek przyjęto: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.  

 

3. Zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ustawienie tablicy 

informacyjnej o przeprawie promowej w Kuźni Raciborskiej tj. na skrzyŜowaniu drogi 

wojewódzkiej nr 922 z drogą powiatową 3509S przy zjeździe na Siedliska.  

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie odczytanego wniosku. 

Wniosek przyjęto: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym.  

 

- radnego J. Kusego:  

1. Wnioskuje do Zarządu Powiatu Raciborskiego o powołanie Komisji Konkursowej, celem 

wyłonienia Dyrektora.  

Przewodniczący rady przerwał wypowiedź przedmówcy informując, iŜ konkurs  

został juŜ ogłoszony.  
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Wobec powyŜszego Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków stwierdził, Ŝe 

wniosek jest bezprzedmiotowy.    

 

Ad21. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie.  

 

Przewodniczący rady odczytał radnych, którzy wyraziły chęć zabrania głosu: A. Plura, 

A. Hajduk, M. Kurpis, A. Litewka – Kobyła oraz N. Mika.  

Wiceprzewodniczący Rady A. Plura zabrał głos odnośnie drogi DW 919. Przypomniał 

słowa Starosty, który na ostatniej sesji powiedział, Ŝe po sesji rozpocznie się remont drogi 

DW 919, która została nieprawidłowo wykonana. W ciągu 6 dni firma wykonała prace 

reklamacyjne. Jest to rzadki ewenement w samorządach, Ŝe udaje się wyegzekwować  

od wykonawcy niewłaściwe wykonanie zadania. ZłoŜył wyrazy uznania w kierunku Zarządu 

Powiatu Raciborskiego i Dyrektora PZD.  

Następnie Wiceprzewodniczący Rady wspomniał nt. MOW. Zna Panią  

H. Wyjadłowską oraz wychowawców od dawna. W momencie tworzenia MOW pojawiły się 

skargi mieszkańców na niewłaściwą jakość pracy kadry ośrodka, lecz nie było skarg  

na Dyrektora placówki. W dniu dzisiejszym nie ma skarg mieszkańców, lecz jest skarga 

nauczyciela na Dyrektora. Dodał - iŜ wierzy, Ŝe radnym J. Kusym kierują dobre intencje.  

Starosta zaprosił radnych w dniu 13.06.2009 r. o godz. 16:30 do Urzędu Stanu 

Cywilnego w Raciborzu na spotkanie poświęcone współpracy 5 – lecia partnerstwa Powiatu 

Raciborskiego i Wrexham Country Borough. Radni otrzymają zaproszenie na w/w spotkanie 

drogą elektroniczną i zostaną poproszeni o potwierdzeniu udziału w uroczystej kolacji, która 

odbędzie się w Restauracji „Hetmańska” w Raciborzu, a następnie odbędzie się koncert  

w Parku Roth.    

Radny M. Kurpis zaprosił radnych na bieg profilaktyczny który odbędzie się dnia 

30.05.2009 r. O godz. 10:45 odbędzie się bieg dla VIP – ów. W bieŜącym roku w biegu 

profilaktycznym udział biorą szkoły ponadgimnazjalne, dlatego teŜ akces radnych Powiatu 

Raciborskiego powinien  był duŜy.  

Wiceprzewodnicząca Rady A. Litewka – Kobyłka poprosiła, aby sprawy dotyczące 

osób personalnych nie rozpatrywać na sesji. PowyŜsze tematy moŜna podnosić na komisjach 

czy teŜ zgłaszać Staroście, a nie podnosić na sesji.  

 Radny J. Kusy przeprosił radnych, ale jak stwierdził, informację nt. Pani  

H. Wyjadłowskiej otrzymał w ostatniej chwili.  
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 Przewodniczący rady uwaŜał, iŜ podniesiony temat przez radnego J. Kusego wynikał  

z głębokiej troski o dobro ośrodka, co nawet potwierdził Wiceprzewodniczący Rady A. Plura.      

Poinformował równieŜ, iŜ na złoŜone interpelacje radnych zostały udzielone odpowiedzi 

pisemne. Odpowiedzi te znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.    

Następnie przewodniczący rady poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu 

Raciborskiego z uwagi na okres wakacyjny odbędzie się dnia 18.06.2009 r. o godz. 8:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008 r. przez SP ZOZ Szpital Rejonowy  

im. dr J. Rostka w Raciborzu”.  

Starosta zapytał, czy radni akceptują, aby materiały na sesję zostały wysłane radnym 

10.06.br. 

Przewodniczący rady poprosił o przyjęcie przez aklamację w/w informacji 

przedstawionej przez Starostę.  

Radni przyjęli przez aklamację w/w propozycję.  

Przewodniczący rady poinformował, iŜ po spotkaniu z Przewodniczącymi Komisji 

Resortowych ustalono harmonogram następujących komisji: 

- 15.06.2009 r. godz. 14:00 wspólne posiedzenie Komisji BudŜetu i Finansów, Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspieranie Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

w budynku SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

-16.06.2009 r. godz. 15:00 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu, 

- 17.06.2009 r. o godz. 8:00 wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska do Sośnicowic.  

  

Ad22. Zakończenie sesji.  

 

 Sesja zakończyła się o godz. 17:50.  

 

 

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  

26 maja 2009 r.  

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 17/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

5. Informacja Prorektora PWSZ w Raciborzu nt. perspektyw rozwoju Państwowej WyŜszej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu, jak równieŜ analizy ankiet przeprowadzonych  

przez studentów, wśród maturzystów Powiatu Raciborskiego, jak i powiatów ościennych 

dotyczących określenia preferencji w wyborze kierunków studiów.  

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 29.04.2009 

do 14.05.2009. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 15.05.2009 

do 26.05.2009 – uzupełnienie do informacji za okres 29.04.2009 do 14.05.2009. 

8. Materiał pn. „Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski”. 

9. Uchwała Nr XXXII/323/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

w sprawie nadania odznaki „WyróŜniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

10. Uchwała Nr XXXII/324/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

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

11. Uchwała Nr XXXII/325/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

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

12. Uchwała Nr XXXII/326/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

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 2009 r. 

13. Uchwała Nr XXXII/327/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 

Województwa Śląskiego.     

14. Uchwała Nr XXXII/328/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

złoŜonej przez Iwonę Czepczor-Dmytrek. 
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15. Uchwała Nr XXXII/329/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

16. Uchwała Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r.  

w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 

 
 


