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BR. 0041-8/09 

PROTOKÓŁ  NR  XXXIV/09 

z  XXXIV sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 sierpnia 2009 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

 

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXIV/343/2009 – w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł 

śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach 

turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

2. XXXIV/344/2009 – w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski 

to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013.   

3. XXXIV/345/2009 – w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego  

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. 

4. XXXIV/346/2009 – w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. 

5. XXXIV/347/2009 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. 

6. XXXIV/348/2009 – w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń 

sportowych Zespołu Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

im. Janusza Kusocińskiego. 
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7. XXXIV/349/2009 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

8. XXXIV/350/2009 – 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 2009r. 

9. XXXIV/351/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

10. XXXIV/352/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009r. 

11. XXXIV/353/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

12. XXXIV/354/2009 – w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

 

Numer podjętego apelu: 

1. XXXIV/3/2009  – w sprawie dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji  

i zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                            Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Taper 

3. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu    Danuta Miensopust  

4. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

5. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 
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6. Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego 

gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 3.4. 

Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

8. Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski  

to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego  

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń 

sportowych Zespołu Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

im. Janusza Kusocińskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni 

Chirurgii Naczyniowej i Poradni Gastroenterologicznej. 
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15. 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 2009r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

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

na 2009r. 

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

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

24. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu sesji: 
 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXXIV sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 25 sierpnia 2009 r. na godz. 15:00  

oraz przywitał wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności w sesji 

uczestniczyło 23 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 25 sierpnia 2009 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Ad2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania i uwagi do protokołu? 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

protokołu.   

Protokół został przyjęty: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady odczytał pisma Starosty Raciborskiego: 

1. Nr OR. 0714 – 22/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję w dniu 

25 sierpnia 2009 r. dodatkowych projektów uchwał (załącznik nr 4), 

2. Nr OR. 0714 – 23/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję w dniu 

25 sierpnia 2009 r. dodatkowych projektów uchwał (załącznik nr 5).  

Następnie głos zabrał Starosta Raciborski A. Hajduk informując, iŜ po stronie 

dochodów i wydatków wprowadzona zostaje kwota 170 000 zł dla Domu Pomocy Społecznej 

"Złota Jesień" w Raciborzu. Są to dochody z wpływu od mieszkańców za pobyt jak równieŜ  

z tytułu wynajmu pomieszczeń, które zostaną przeznaczone na bieŜące utrzymanie DPS – u.  

Z uwagi na realizację zadania pn.: ”Remont ul. Brzeskiej w Raciborzu” w przyszłym 

roku, konieczne jest zdjęcie kwoty 1 000 000 zł i przesunięcie jej na rok 2010. W projekcie 

budŜetu zostaje zmniejszona o 1 000 000 zł sprzedaŜ nieruchomości, jak równieŜ zostaje 

zmienione to w wieloletnim programie inwestycyjnym. Ostatnia zmiana dotyczy 

wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 148 217 zł na projekt pn.: "Inwestycja 

w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu 

Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy". 

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie porządku obrad  

wraz z wprowadzonymi zmianami. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.    
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady zaproponował następujących radnych do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków: M. Kurpisa, K. Mandrysz i P. Olendra.  

     Radni wyrazili zgodę uczestniczenia w pracach w/w Komisji.  

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

został M. Kurpis.  

 Radni przez aklamację przyjęli wybór w/w osób.  

 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przedstawił informacje Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

za okres od 19.06.2009 do 13.08.2009 (załącznik nr 6) oraz za okres od 14.08.2009 – 

25.08.2009 (załącznik nr 7). Następnie poinformował, iŜ informacja o realizacji uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego znajduje się w Biurze Rady.  

Starosta przypomniał, iŜ na sesji czerwcowej przyjęto sprawozdanie finansowe 

szpitala za rok 2008 oraz rozmawiano nt. deficytowych oddziałach. Ponadto dyrektor szpitala 

przedłoŜył na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego kierunek działania w w/w zakresie. 

Starosta obiecał przedstawić w/w informację na komisjach, dopiero po konsultacjach  

ze związkami zawodowymi. W związku z obecną sytuacją w słuŜbie zdrowia (np. NFZ  

nie płaci szpitalom nadwykonań i nie kontraktuje nowych usług, itp.) dyrektor szpitala został 

zobligowany do przyjrzenia się w/w sprawie oraz przedstawienia informacji nt. środków 

zaradczych. Ponadto został zobligowany do przygotowania harmonogramu wdraŜania.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania i uwagi do wypowiedzi przedmówcy? 

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

 

Ad6. Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. 

 

 Przewodniczący poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta stwierdził, iŜ przez ostatnie 2 - 3 lata pozyskano znaczną ilość środków.  

Na samą budowę szpitala w ostatnich 3 latach pozyskano 66,5 mln zł, zaś na inwestycje  

w zakresie budowy i przebudowy dróg 10 mln 700 tys. zł, termomodernizacje placówek 
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oświatowych 3 mln zł, rozbudowę, przebudowę bazy dydaktycznej (tj. sale gimnastyczne, 

pomoce naukowe) 2,5 mln zł, Zamek Piastowski -  20 mln 326 tys. zł, programy edukacyjne 

dla szkół, stypendia, wymiana młodzieŜy, zakup pomocy dydaktycznych – prawie  

2 mln 700 tys. zł, na promocję Ziemi Raciborskiej, rozwój turystyki  - 750 mln zł. Razem 

kwota wyniosła blisko 110 mln zł. W materiale wpisano nazwę beneficjenta, osoby 

współpracujące przy składaniu oraz realizujące projekt. W projekty zaangaŜowane były 

zarówno komórki tut. Starostwa jak równieŜ szkoły podległe Powiatowi Raciborskiemu, za co 

im podziękował. Jest szansa, iŜ do końca kadencji kwota środków zewnętrznych moŜe zbliŜyć 

się w granicach 130 mln zł.       

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 Zgłosił się radny H. Panek.  

 Radny H. Panek stwierdził, iŜ w swojej instytucji realizuje podobne programy. Bardzo 

dobrze ocenił wykonywanie programów realizowanych przez Starostwo Powiatowe przy 

udziale środków zewnętrznych. ZauwaŜył jednak, Ŝe pozostałe instytucje, jednostki 

organizacyjne podległe Starostwu Powiatowemu, powinny bardziej aktywnie uczestniczyć, 

tak jak uczestniczą jednostki organizacyjne samorządów gmin. Podziękowania, a być moŜe 

nawet nagroda, naleŜy się dyrektorowi ZSM, który realizuje cztery duŜe i ciekawe programy 

(139 000 zł, 87 000 zł, 153 000 zł, 52 000 zł). Programy te dyrektor realizuje począwszy  

od roku 2008.  

 Przewodniczący rady stwierdził, iŜ tematyka programów, mających na celu 

pozyskiwanie środków finansowych przez poszczególne jednostki dla których powiat jest 

organem prowadzącym, była juŜ przedmiotem dyskusji na poprzednich posiedzeniach. 

Zapytał, czy są jeszcze pytania do w/w punktu porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad.  

Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł 

śląskiego gotyku - promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach 

turystycznych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Działania 3.4. Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
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 Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

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

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

  

Ad8. Projekt uchwały  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski  

to dobra inwestycja” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje 

 i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013.   

 

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przekazał, iŜ jest to jeden z kolejnych projektów, który będzie robiony  

wspólnie z gminami. Projekt ma polegać na promowaniu po jednej nieruchomości z kaŜdej 

gminy. W projekcie przewidziano równieŜ udział finansowy gminy - 5000 zł od kaŜdej 

gminy; identycznie wynosi udział własny powiatu. Starosta zadowolony był z szefów 

samorządów gminnych za podejmowanie wspólnych działań. Stwierdził, iŜ innym projektem, 

który był robiony wspólnie z gminami to był PSIAK.   

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego  

o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Zielona Góra dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. 

 

Przewodniczący rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta A. Chroboczek stwierdził, iŜ powiat ze swoim zapleczem nie jest  

w stanie we wszystkich zawodach przeprowadzić teoretyczną naukę zawodu.  

Wskazany w projekcie uchwały zawód to rolnik. Na dzień dzisiejszy jest to 6 osób, które 

zamierzają skorzystać z teoretycznej nauki zawodu. Bez teoretycznej nauki zawodu nie ma 

moŜliwości uzyskania odpowiedniej kwalifikacji po ukończeniu szkoły zawodowej.  

Jest jeszcze szereg innych zawodów, które realizowane są w Gliwicach. CKU w Raciborzu 

wystąpiło o akredytację odnośnie przeprowadzania tego typu kursów teoretycznych nauk 

zawodu. WiąŜe się to z zapleczem.  

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

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

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  
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 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń 

sportowych Zespołu Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu im. Janusza 

Kusocińskiego. 

 

Przewodniczący rady poprosił Wicestarostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  

 Wicestarosta poinformował, iŜ Dyrektor ZSOMS zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z propozycją niektórych zmian dotyczących cennika za korzystanie z obiektów 

i urządzeń placówki. Zmiana w cenniku dotyczy poz. 3 – wynajęcie instruktora pływania  

na 1 lekcję z kwoty 25 zł na 35 zł, cena brutto - 35 zł (podatek zw.), poz. 10 (indywidualne 

wejście do sauny z 8,20 zł na 9,84 zł, cena brutto -  12 zł (podatek 22%) i poz. 11 (specjalna 

rezerwacja sauny z 57,38 zł na 65,57 zł, cena brutto - 80 zł (podatek 22%). Zarząd Powiatu 

Raciborskiego po przeanalizowaniu przedstawił radnym propozycje w/w zmian.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

pragną zabrać głos? 

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

na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą rozmawiano  

nt. cennika i zauwaŜono, Ŝe w niektórych pozycjach nie zostało wyszczególnione czy jest to 

wejście całodzienne czy godzinne. Na Komisji BudŜetu i Finansów nie zgłaszał poprawki, 

gdyŜ uwaŜał, Ŝe Zarząd Powiatu Raciborskiego przedstawi to w formie autopoprawki, ale  

nie zostało to uwzględnione w projekcie uchwały. Stwierdził, iŜ nie ma podanych jednostek 

czasowych np. w poz. 1 i 2, jakich dotyczy cennik biletów wstępu na obiekty sportowe. Radni 

otrzymali informację dodatkową uzupełniającą, ale nie jest ona uchwałą. Informacja 

dodatkowa dotycząca cennika biletów wstępu na obiekty sportowe ZSOMS w Raciborzu 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. UwaŜał, iŜ w projekcie cenniku powinno 

zostać wpisane: Bilet wstępu na pływalnię – osoba dorosła za 1 h – 10 zł. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olender przekazał, iŜ 

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji radny K. Ciszek zgłosił wniosek dotyczący 

rozwaŜenia moŜliwości w miarę obniŜenia cen biletów zajęć w ramach pływania 

korekcyjnego (poz. 4 cen biletu wstępu na obiekty sportowe ZSOMS w Raciborzu).  
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W związku z powyŜszym zapytał, czy kwestia ta była rozwaŜana przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego? 

Wicestarosta odpowiedział, iŜ w/w propozycja była rozwaŜana i Zarząd Powiatu 

Raciborskiego stoi na stanowisku utrzymania tych propozycji, które były wcześniej 

przedstawione przez dyrektora placówki.  

Przewodniczący rady zapytał, co z uwagą radnego G. Utrackiego? 

Wicestarosta poprosił o chwilę czasu, celem skonsultowania w/w zapisu z radcą 

prawnym.  

Po krótkiej chwili Wicestarosta stwierdził, iŜ cennik biletów wstępu na obiekty 

sportowe jest bardziej czytelny z uwzględnieniem jednostek czasowych.  

Radny K. Ciszek stwierdził, iŜ ceny biletów wejścia na basen są zbliŜone do cen  

w Warszawie, które wynoszą 11 zł. W Gorzycach czy Rybniku cena kształtuje się  

w granicach 7,50 – 8 zł/ 1 h pływania. W poz. 7 – karnet miesięczny dziecko (4 wejścia)  

i suma karnetu na 4 wejścia jest tańsza niŜ kupno 4 wejść osobno.  

Starosta wyjaśnił, Ŝe basen przy ZSOMS w pierwszej kolejności słuŜy dla młodzieŜy, 

która uczęszcza do klas pływackich, natomiast w wolnych chwilach jest on udostępniany 

dla mieszkańców. Powiat do szkoły dopłaca prawie 1,5 mln zł. Basen przynosi dochody.  

W wolnych chwilach basen jest wynajmowany i pokrywane są koszty, jakie ponosi szkoła, by 

w wolnych chwilach, gdzie młodzieŜ nie trenuje, mogły korzystać osoby z zewnątrz.  

W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego zaproponował, aby informację dodatkową przyjąć 

łącznie z poprawką (IV rubryce zostanie wpisany czas) i rubryka ta będzie integralną częścią 

uchwały.  

Z dyskusji, która odbyła się w trakcie omawiania projektu uchwały przewodniczący 

rady zanotował dwie rzeczy: wniosek radnego G. Utrackiego o uzupełnienie informacji  

w projekcie uchwały o konkretną jednostkę godzinową, jeśli chodzi o cennik biletu wstępu  

na obiekty sportowe szkoły i uwagę radnego K. Ciszka. Zapytał radnego K. Ciszka, czy 

podtrzymuje swój wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji?  

Radny K. Ciszek odpowiedział, Ŝe wniosek był juŜ rozpatrzony przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego.     

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie uchwały, uzupełnionej o wniosek 

radnego G. Utrackiego, dotyczący dopisania konkretnej jednostki czasowej.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami, 1 głosem przeciw i 2 głosami wstrzymującymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

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

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej 

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

Rostka w Raciborzu polegających na wydzieleniu i likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej 

i Poradni Gastroenterologicznej. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta wyjaśnił, iŜ zgodnie z wymogami projekt uchwały został wysłany go gmin, 

sąsiednich powiatów, w celu wyraŜenia opinii. Bardzo wiele gmin negatywnie zaopiniowało 

likwidację w/w poradni. Trudo jest wytłumaczyć ludziom, dlaczego lekarz, który do tej pory 

wykonywał pewne usługi, przyjmował w przychodni naczyniowej, w chwili obecnej nie moŜe 

przyjmować. Likwidacja poradni budzi kontrowersje równieŜ wśród radnych. Osobiście  

ma świadomość, Ŝe głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały moŜe być róŜne i moŜe 

zostać przegłosowane negatywnie. Ze względu na brak kontraktu na w/w przychodnie, 

nieświadczenie usług, zgodnie z prawem powinny zostać one wykreślone ze statutu szpitala, 

stąd teŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego przygotował stosowny projekt uchwały w tej sprawie.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos? 

 Zgłosili się radni: G. Utracki, H. Panek i N. Mika. 

Radni G. Utracki zgłosił w imieniu Komisji BudŜetu i Finansów wniosek w sprawie 

negatywnego zaopiniowania projektu uchwały. Zdaniem radnego nie trzeba zgadzać się, iŜ  

w przypadku braku specjalisty, konieczne jest wykreślenie przychodni ze statutu szpitala,  

o czym wspomniał Starosta, gdyŜ daje to dłuŜszy proces przywracania działalności.  

Zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szpitala o znalezienie w/w specjalistów. 
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Radny H. Panek poprosił o podanie informacji, w jaki sposób Gminy Powiatu 

Raciborskiego głosowały nad likwidacją poradni, gdyŜ większość z gmin negatywnie 

zaopiniowało likwidację. Osobiście będzie głosował przeciwko likwidacji poradni.  

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ w uzasadnieniu projektu uchwały dokładnie 

wpisano, w jaki sposób gminy ustosunkowały się do likwidacji. Przewodniczący rady 

podzielił opinię Komisji BudŜetu i Finansów i był przeciwny przyjmowaniu w/w projektu 

uchwały.  

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

Uchwała została odrzucona: 15 radnych głosowało za odrzuceniem projektu uchwały,  

6 radnych było za przyjęciem projektu uchwały i 2 radnych wstrzymało się.  

 

Ad15. Podjęcie Apelu w sprawie dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji  

i zmiany zasad przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

 Starosta zapytał radnych, czy oczekują kilku słów wyjaśnienia, ze względu  

na otrzymanie w/w projektu apelu w dniu sesji? 

Zgłosił się radny G. Utracki. W imieniu Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił 

wniosek odnośnie przygotowania projektu apelu. Zwrócił się z prośbą o wpisanie w § 2 

następujących słów: „…dostęp mieszkańców do świadczeń zdrowotnych”. UwaŜał, Ŝe  

w takiej formie projekt apelu moŜe zostać przyjęty.  

 Przewodniczący rady zapytał czy pozostali radni pragną zabrać głos? 

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

Apel wraz z poprawką zgłoszoną przez radnego G. Utrackiego został przyjęty: 22 głosami za, 

0 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym. Apel stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad16. 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 2009r. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

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

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

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

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały  w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009r. 

 

 Przewodniczący rady stwierdził, iŜ zmiany zostały szczegółowo omówione na Komisji 

BudŜetu i Finansów. Zapytał, czy są uwagi do w/w projektu uchwały? 

Zgłosił się Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki. Przekazał, Ŝe  

członkowie Komisji BudŜetu i Finansów omawiali w/w projekt uchwały na swoim 

posiedzeniu i pozytywnie go zaopiniowali.    

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

punkcie porządku obrad?  

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 



 15 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

 

 Przewodniczący rady przypomniał, iŜ w/w projekt uchwały omawiany był na Komisji 

BudŜetu i Finansów. Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? 

 Zgłosił się radny R. Winiarski. Zaproponował, aby Starosta odniósł się jedynie do tych 

informacji, które zostały przyjęte w dniu dzisiejszym na Zarządzie Powiatu Raciborskiego.   

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości  

i udzielenie odpowiedzi na pytania radnego R. Winiarskiego.   \ 

 Starosta stwierdził, iŜ radni otrzymali wieloletni program inwestycyjny  

wraz z materiałami na sesję. Jedyna zmiana, jaka pojawiła się w projekcie uchwały została 

omówiona w dniu dzisiejszym przed przyjęciem porządku obrad sesji. Dotyczyła ona 

„zdjęcia” z bieŜącego roku kwoty 1 mln zł (pkt 5 – ul. Brzeska) i przesunięcia jej na rok 2010. 

Osobiście moŜe omówić wszystkie zmiany, które były omawiane juŜ na Komisjach. 

 Przewodniczący rady zapytał radnego R. Winiarskiego, czy jest usatysfakcjonowany 

wypowiedzią Starosty? 

 Radny R. Winiarski potwierdził, Ŝe jest usatysfakcjonowany i podziękował Staroście 

za wyjaśnienia.  

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

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

  

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta poinformował, iŜ w budŜecie na rok 2009 zostało wpisanych bardzo wiele 

zadań inwestycyjnych, na które trzeba było zabezpieczyć środki własne. Został zbilansowany 

budŜet powiatu po stronie dochodów, w którym przyjęto 9 mln zł ze sprzedaŜy  

nieruchomości – starego szpitala, jak równieŜ 3,5 mln zł kredytu na inwestycje. JeŜeli 

przetarg na sprzedaŜ starego szpitala ogłoszony na 30.09.br. nie przyniesie rezultatu, trzeba 

będzie kwotę 6,5 mln zł – w celu zbilansowania budŜetu – przyjąć z kredytu. Dzisiejszy 

projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego pozwoli 

Zarządu Powiatu Raciborskiego na rozpoczęcie całej procedury tj. zasięgnięcie opinii RIO, 

przygotowanie przetargu, itd. Jeśli okaŜe się 30.09.br., Ŝe nieruchomość została sprzedana, to 
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wówczas pojawiają się dwa wyjścia: procedura zostanie przerwana albo będzie 

kontynuowana, mając na uwadze, Ŝe w przyszłym roku zostaną zaplanowane większe 

inwestycje.  

 Radny G. Utracki zapytał, czy poprzednia uchwała o kredycie nadal jest aktualna?  

 Starosta wyjaśnił, Ŝe nie było uchwały rady o zaciągnięciu kredytu.  

Przewodniczący rady zapytał radnego G. Utrackiego, czy jest usatysfakcjonowany 

wypowiedzią przedmówcy? 

Radny G. Utracki zadowolony był z wypowiedzi.  

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

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

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

  

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady otworzył listę mówców. Do dyskusji zgłosili się następujący 

radni: G. Utracki, W. Gumieniak, K. Ciszek i N. Mika. Po odczytaniu w/w osób 

przewodniczący rady zamknął listę. 

Radny G. Utracki poinformował, iŜ na drodze krajowej nr 45 na skrzyŜowaniu  

w Tworkowie zdarzył się wypadek. W dniu wczorajszym na wyŜej połoŜonym skrzyŜowaniu 

w Tworkowie równieŜ zdarzył się wypadek. W związku z licznymi kolizjami i wypadkami 

drogowymi na DK 45 radny wnioskował o wystąpienie do Zarządcy Drogi, Policji w sprawie 

ustawienia fotoradaru w obrębie jednego ze skrzyŜowań w miejscowości Tworków  

oraz odpowiedniego oznakowania tego terenu. Stwierdził, Ŝe ustawienie fotoradaru pomiędzy 

skrzyŜowaniami albo w obrębie skrzyŜowania i tablic ostrzegających o postawieniu 

fotoradaru spowoduje, Ŝe samochody ograniczą prędkość.  

Radny J. Matyja zgodził się z wnioskiem przedmówcy. Poprosił Starostę, aby  

w w/w wniosku zostały skierowane prośby do słuŜb straŜy miejskich i policji  

o przeprowadzenie w ciągu dnia patroli w mieście.  

Radny M. Klimanek przypomniał, iŜ były podejmowane działania, a nawet deklaracja 

współuczestnictwa w kosztach postawienia fotoradaru na ul. Hulczyńskiej w Raciborzu. 

Sprawy zostały tak daleko posunięte, Ŝe została wyceniona inwestycja i znany był koszt 

wykonania. Do dnia dzisiejszego fotoradaru nie ma. 

Następnie zgłosił się radny W. Gumieniak. Stwierdził, Ŝe ze strony Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg jest wyraźne lekcewaŜenie i opieszałość, jeśli chodzi o udzielanie odpowiedzi 
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na wnioski z sesji. W związku z powyŜszym radny wnioskował, aby Zarząd Powiatu 

Raciborskiego skierował n/w wnioski do radnej Sejmiku Województwa Śląskiego  

Ewy Lewandowskiej, która mogłaby wnioski te złoŜyć na sesji Sejmiku. Wnioski dotyczyły:  

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

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

i w dni świąteczne. 

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

i odnowienia tablic informacyjnych w Nędzy i Ciechowicach o godzinach pracy promu.  

3. Wystąpienia 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.  

4. Wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o rozpoznanie modernizacji 

promu i przeprawy promowej w Ciechowicach (termin zakończenia modernizacji promu 

ustalony przez ZDW w Katowicach minął z końcem lipca 2009 r.).  

5. Wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o podanie ustalonego 

terminu i zakresu remontu drogi wojewódzkiej 425 od Rud do Solarni, a w szczególności  

w granicach miasta Kuźnia Raciborska.      

 

Radny K. Ciszek zapytał, czy zostanie zapewniona odpowiednia ilość miejsc 

parkingowych, w związku z rozbudowywaniem się budynku Kościoła Zielonoświątkowego  

przy ul. Cecylii w Raciborzu? Zapytał, czy wydanie pozwolenia jest uwarunkowane  

od zapewnienia odpowiednich ilości miejsc parkingowych?  

Kolejna sprawa podniesiona przez radnego dotyczyła remontu dróg. Zapytał, czy  

w przetargach nie moŜna określić, Ŝe prace te będą prowadzone na dwie, trzy zmiany?  

Przewodniczący rady przypomniał, iŜ w Raciborzu znajduje się Archiwum Państwowe 

będące oddziałem Archiwum Państwowego w Katowicach. W roku 1997 jednostka ta została 

dotknięta przez wielką powódź. Część akt pergaminowych bezpowrotnie została zniszczona, 

uratowały się jedynie najstarsze dokumenty. Archiwum zostało przeniesione do budynku po 

dawnym klasztorze ElŜbietanek mieszczącego się przy ul. Solnej. Przypomniał teŜ, iŜ Rada 

Powiatu podejmowała wcześniej pewne działania, aby archiwalia z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego, znajdujące się w Archiwum Państwowym w Raciborzu, nie zostały 

przekazane do Cieszyna, tylko pozostały w Raciborzu. Tymczasem pojawił się nowy 

problem. Około pół roku temu budynek Archiwum Państwowego uległ pęknięciu. Szkody są 

duŜe, dlatego teŜ budynek Archiwum został zamknięty dla osób z niego korzystających. Obok 
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jest budowany inny obiekt i w trakcie robót przy nim, niespodziewanie  obiekt, w którym 

mieści się Archiwum Państwowe w Raciborzu, zaczął pękać. W związku  

z powyŜszym zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z następującymi pytaniami,  

prosząc o udzielenie pisemnej odpowiedzi. Pytania dotyczyły:  

1. Kiedy Archiwum Państwowe w Raciborzu zostanie udostępnione dla mieszkańców? 

2. Poprosił o udostępnienie ekspertyzy – w sprawie zaistniałych na murach Archiwum 

Państwowego w Raciborzu pęknięć – radnym Powiatu Raciborskiego (podobno 

ekspertyza taka została wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Racibórz).  

3. Poprosił teŜ, aby w kwestii pęknięć na murach Archiwum Państwowego w Raciborzu 

wypowiedział się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (podobno był  

on na miejscu i widział szkody, ale nie podjął Ŝadnych wiąŜących decyzji).  

 

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych. 

 Starosta odniósł się do interpelacji radnego G. Utrackiego. Obiecał przygotować 

wystąpienie do Zarządcy Drogi czy Policji. Zaproponował równieŜ wystąpić z propozycją  

do Gminy KrzyŜanowice. W piśmie zostanie zaznaczone, Ŝe powiat zamierzał partycypować 

w kosztach budowy radarów, o których wspomniał radny M. Klimanek. Przypomniał, iŜ  

w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w sprawie drogi DK 45. Od bardzo dawna 

mieszkańcy Raciborza walczą o postawienie ekranów przy ul. Starowiejskiej. Ekrany były 

obiecane przez Zarząd Dróg Krajowych, jeśli zostanie wykonany remont drogi. Zarząd Dróg 

Krajowych udzielił odpowiedzi, Ŝe wniosków w całym województwie jest bardzo duŜo i brak 

jest środków finansowych. Z dokonanego przeglądu ekologicznego wynikało, iŜ zachodzi  

konieczność postawienia ekranu.  

Odnośnie radarów na odcinku ul. Ocickiej a ul. Michejdy w Raciborzu Starosta 

powiedział, Ŝe zostanie rozpatrzona moŜliwość postawienia dwóch masztów na fotoradary.  

Następnie Starosta odniósł się do wniosków radnego W. Gumieniaka.  

Obiecał wystąpić z wnioskami do radnej E. Lewandowskiej, która moŜe spowoduje, Ŝe ZDW 

udzieli na nie odpowiedzi.  

Starosta udzielił radnemu K. Ciszkowi odpowiedzi w kwestii rozbudowywania 

budynku Kościoła Zielonoświątkowego i miejsc parkingowych wokół niego. Zdaniem 

Starosty pojawiła się negatywna decyzja, co do samej rozbudowy, z uwagi na niezgodności  

z planem. Zobowiązał się wystąpić z pismem, odnośnie miejsc parkingowych.  
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Gdy chodzi o interpelację i zapytania Przewodniczącego rady, Starosta zapewnił,  

Ŝe zostanie wystosowane pismo do Archiwum Państwowego, w kwestii udostępnienia obiektu 

dla mieszkańców, zaś do Urzędu Miasta Racibórz – zostanie wystosowane odrębne pismo  

dotyczące wglądu do ekspertyzy. PINB równieŜ udzieli odpowiedzi. Starosta zapytał 

Przewodniczącego rady, czy we wniosku moŜe być zapisane, co było przyczyną zamknięcia 

Archiwum?  

Przewodniczący rady odpowiedział, Ŝe przyczyna jest w ekspertyzie. Zgodził się  

na modyfikację wniosku.  

Radny K. Ciszek poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie budowy dróg.  

Starosta powiedział, Ŝe nie moŜna zmieniać terminów, jakie ma wykonawca wpisane 

w umowę. MoŜna natomiast ingerować, jeśli upływa termin wykonania prac, a wykonawca 

nie wywiązał się z niego.  

 

Ad23. 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 G. Utrackiego:  

 

1. „W związku z licznymi kolizjami i wypadkami drogowymi na DK 45 wnioskuje się  

o wystąpienie do Zarządcy Drogi, Policji i Gminy KrzyŜanowice w sprawie ustawienia 

fotoradaru w rejonie skrzyŜowania z drogą powiatową Tworków – Hať  w miejscowości 

Tworków oraz odpowiedniego oznakowania tego terenu”. 

 

PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.   

 

 

- radnego W. Gumieniaka:  

 

2. Wnioskuje się o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach  

poprzez radną Sejmiku Województwa Śląskiego Ewę Lewandowską o ponowienie 

wcześniej złoŜonych do ZDW w Katowicach wniosków: 
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- Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o wydłuŜenie czasu pracy 

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

i w dni świąteczne. 

- Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie uaktualnienia  

i odnowienia tablic informacyjnych w Nędzy i Ciechowicach o godzinach pracy 

promu.  

- 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.  

- Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o rozpoznanie modernizacji 

promu i przeprawy promowej w Ciechowicach (termin zakończenia modernizacji 

promu ustalony przez ZDW w Katowicach minął z końcem lipca 2009 r.).  

- Wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o podanie ustalonego 

terminu i zakresu remontu drogi wojewódzkiej 425 od Rud do Solarni,  

a w szczególności w granicach miasta Kuźnia Raciborska.      

 

W/w wnioski przyjęto jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.   

 

Ad24. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Radny J. Strachota poinformował, iŜ na skrzyŜowaniu drogi 3530 z drogą 3525  

tj. skrzyŜowanie drogi w kierunku Bolesławia do Borucina zniknęły znaki: „Uwaga na drogę 

z pierwszeństwem przejazdu”. Na dzień dzisiejszy znaki te zostały ustawione. W związku  

z powyŜszym zapytał, czy Starosta wiedział się o w/w zdarzeniu, czy zostało to uszkodzone 

wskutek wandalizmu czy ewentualnie jest to standardowa wymiana znaków?   

 Starosta podejrzewał, iŜ zostało to zniszczone na wskutek wandalizmu.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego A. Litewka – Kobyłka złoŜyła 

podziękowania organizatorom: Starostwu Powiatowemu w Raciborzu, Stowarzyszeniu 

„TĘCZA”, psychologom, pedagogom i wszystkim osobom za zorganizowanie rodzinom 

zastępczym wyjazdu do Istebnej w dniach 21 – 23.08.2009 r. W imieniu uczestników Rajdu 

Środowisk Trzeźwościowych podziękowała za ufundowanie pucharów i statuetek.  
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 W imieniu Burmistrza Miasta Krzanowic radna B. Abrahamczyk zaprosiła wszystkich 

radnych Powiatu Raciborskiego na doŜynki powiatowe. 

 Przewodniczący rady podziękował radnej B. Abrahamczyk w imieniu swoim  

i radnych, za zaproszenie. Przekazał, Ŝe na listę wpisało się 18 radnych, którzy zadeklarowali 

udział w doŜynkach.  

Starosta ponownie zaprosił na doŜynki powiatowe. Poinformował, iŜ w czasie wakacji 

odbyły się konkursy na: Dyrektora MOW w Rudach – wygrała  Pani H. Wyjadłowska, 

Dyrektora II LO – wygrał Pan Herbert Dengel, dwa przedłuŜenia dla: Pani BoŜeny 

Chudzińskiej – Latacz z ZSZ i dla Pana Dyrektora I L.O. Zarząd Powiatu Raciborskiego miał 

pierwotnie zamiar, aby Pani B. Chudzińskiej – Latacz przedłuŜyć sprawowanie funkcji 

Dyrektora na 3 lata. Ostatnio Kuratorium Oświaty negatywnie opiniuje wszystkie 

przedłuŜenia poniŜej 5 lat, stąd teŜ w/w dyrektorzy otrzymali przedłuŜenie na 5 lat. Następnie 

wspomniał o remontach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski: 

1.  I L.O. – został wyłoniony wykonawca na wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni, 

zagospodarowanie terenu; zakończenie robót planowanych przewidziano na miesiąc 

październik 2009 r., 

2. II L.O. –  w dniu dzisiejszym otrzymano informację od dyrektora o zakończeniu elewacji, 

roboty zostało odebrane bezusterkowo,  

3. ZSOMS – trwa remont modernizacji szatni, węzła sanitarnego, pokoju trenera  

wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów sanitarnych BHP w istniejącym budynku 

sali gimnastycznej; zakończenie zaplanowano w połowie września 2009 r., 

4. ZSM – trwa budowa sali gimnastycznej; zakończenie w maju 2010 r., 

5. MOW – adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni z zapleczem wraz z dobudową 

pomieszczenia jadalni; zakończenie przewidziano we wrześniu 2009 r., 

6. MDK – trwa modernizacja instalacji elektrycznych oraz roboty murarskie i malarskie  

na II piętrze, zakończenie prac nastąpi w dniu 11 listopada 2009 r. 

Ponadto Starosta poinformował, iŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego zwróci się z prośbą 

do PWSZ w Raciborzu w sprawie przygotowania ankiety dla rodzin zastępczych  

(np. jaką pomoc oczekują, jakie są niedoskonałości, itp.), co pozwoli na lepszą współpracę  

z rodzinami zastępczymi.  

Przewodniczący rady odczytał pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
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w rodzaju – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. W/w pismo stanowi załącznik  

nr 23 do niniejszego protokołu.    

Starosta poprosił, aby w powyŜszej kwestii wypowiedział się Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka R. Rudnik osobiście był 

zdziwiony zachowaniem Dyrektora NFZ. Przekazał, Ŝe w szpitalu kaŜdy oddział odrębnie  

jest kontraktowany. Warunki kontraktowania określane są przez NFZ. Pod koniec ubiegłego 

roku organizowane były postępowania konkursowe na wszystkie oddziały szpitalne i NFZ 

określił nowe warunki. Warunki określają głównie personel, jaki powinien obsługiwać dany 

oddział jak i minimalne warunki sprzętowe do zakontraktowania świadczeń. Wyjaśnił, Ŝe 

oferta pełna zostaje przyjęta, w przypadku braków, wyznaczony zostaje termin do usunięcia 

braków. W trakcie postępowania ofertowego jest moŜliwość złoŜenia oświadczenia, iŜ  

z chwilą podpisania umowy zostaną spełnione warunki określone w ofercie. Większość ofert 

została przyjętych bez warunków; były o uzupełnienie sprzętu na około 500 tys zł, które 

szpital uzupełnił. Inną sprawą jest kwestia warunków kadrowych – dotyczy to głównie 

lekarzy. W piśmie zostały wymienione trzy oddziały szpitalne: Otolaryngologia, Okulistyka  

i Dermatologia. Na Otolaryngologii dodatkowo został zatrudniony jeden lekarz – warunki 

zostały usunięte. Szpital jest po ustaleniach z lekarzami, jeśli chodzi o Poradnię Urologiczną.  

Poza tym na Okulistyce brakuje część etatów – zatrudnieni lekarze równieŜ obsługują 

poradnię. Wymagania NFZ są takie, aby na 4 lekarzy, 2 było specjalistów. Szpital spełnia 

w/w warunki. Część etatów trzeba przypisać do poradni specjalistycznej, którą szpital 

obsługuje. Dodatkowo jest zatrudniony lekarz kontraktowy na część świadczeń w poradni, 

natomiast brak jest części etatu. Szpital został zobowiązany do uzupełnienia składu 

kadrowego oddziału. Osobiście nie potrafi powiedzieć jaki będzie stosunek NFZ w przypadku 

niespełnienia wymagań, niewykluczone, iŜ będą próbować rozwiązać umowę i niewiadomo, 

gdzie spróbują ulokować świadczenia. Szpital postara się znaleźć lekarza na brakującą część 

etatu.  

W kwestii Oddziału Dermatologicznego powiedział, Ŝe szpital nie ma szans 

pozyskania 2 dermatologów w celu utrzymania oddziału. Szpital musi zachować obecny 

kontrakt – wynosi on ponad 500 tys. zł, bardzo niski kontrakt. Realizacja procedur, które 

wykonywane są na Dermatologii moŜna wykonać na Chirurgii i Internie. Osobiście  

jest umówiony z Dyrektorem NFZ na wstępne ustalenia. W przypadku wyraŜenia przez niego 

zgody na przekazanie kontraktu na inne oddziały, wówczas szpital przystąpi do procedury 

zwiększenia kontraktów na innych oddziałach i przyjęcie pacjentów dermatologicznych  
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na tych oddziałach. W przypadku niewyraŜenia zgody, Dermatologia zostanie rozwiązania 

przez NFZ. Ponadto Konsulat Wojewódzki w zakresie dermatologii obiecała pomoc, iŜ 

znajdzie specjalistów, lecz zdaniem dyrektora jest to mało realne. NFZ szuka wszelkich 

sposobów oszczędzania. W centrali NFZ w Warszawie stwierdzono, iŜ na Śląsku jest za duŜo 

świadczeniodawców.  

Przewodniczący rady poinformował, iŜ na wszystkie interpelacje radnych zostały 

udzielone pisemne odpowiedzi.  

 

Ad25. Zakończenie sesji. 

 

Sesja zakończyła się o godz. 16:50.  

Przewodniczący rady poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

 odbędzie się dnia 29.09.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009 r.”. 

Podziękował radnym za udział w sesji.  

Starosta przekazał, Ŝe w miesiącu wrześniu sesja prawdopodobnie odbędzie się  

w nowym obiekcie przy Pl. Okrzei. W przypadku pojawienia się problemów w związku  

z przeprowadzą Starostwa do nowego budynku, materiały dla radnych mogą nie zostać 

wysłane w terminie, tj. w czwartek lecz w piątek.  

 
 

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  

25 sierpnia 2009 r. 

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 22/09 z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję w dniu 25 sierpnia 2009 r. dodatkowych projektów uchwał. 

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 23/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję w dniu 25 sierpnia 2009 r. dodatkowych projektów uchwał. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 19.06.2009 

do 13.08.2009. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 14.08.2009 

do 25.08.2009. 

8. Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. 

9. Uchwała Nr XXXIV/343/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Oaza pereł śląskiego gotyku - 

promocja markowych produktów ziemi raciborskiej na targach turystycznych”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania 3.4. 

Promocja turystyki, Priorytet III Turystyka  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

10. Uchwała Nr XXXIV/344/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Powiat raciborski to dobra inwestycja” 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2 

Promocja inwestycyjna Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.   

11. Uchwała Nr XXXIV/345/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Raciborskiego o dofinansowanie kosztów 

utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6. 
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12. Uchwała Nr XXXIV/346/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zielona Góra 

dotyczącego przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. 

13. Uchwała Nr XXXIV/347/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. 

14. Informacja dodatkowa dotycząca cennika biletów wstępu na obiekty sportowe ZSOMS  

w Raciborzu.   

15. Uchwała Nr XXXIV/348/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Zespołu 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu im. Janusza Kusocińskiego. 

16. Uchwała Nr XXXIV/349/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania. 

17. Apel Nr XXXIV/3/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie dokonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji i zmiany zasad 

przeprowadzania przez Oddziały Wojewódzkie Funduszu konkursów ofert o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

18. Uchwała Nr XXXIV/350/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 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 2009r. 

19. Uchwała Nr XXXIV/351/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

20. Uchwała Nr XXXIV/352/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

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

21. Uchwała Nr XXXIV/353/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r.   

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

wieloletniego programu inwestycyjnego. 
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22. Uchwała Nr XXXIV/354/2009 – w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

23. Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  

w Katowicach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie 

szpitalne na rok 2009 i lata następne. 

 


