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BR. 0041-12/10 

PROTOKÓŁ  NR L/10 

z  L uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

z  dnia 9 listopada 2010 r.  godz.  16ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad, parter  

  
Numery podjętych uchwał: 

1. L/478/2010 – w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.  

2. L/479/2010 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

3. L/480/2010 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

4. L/481/2010 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

5. L/482/2010 – w sprawie uchylenia uchwał dotyczących cenników. 

6. L/483/2010 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia cennika za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej ”Złota Jesień”  

w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu na stałe.   

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

Według listy obecności (załącznik nr 1).  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. 

7. Wystąpienie Starosty Raciborskiego podsumowujące III kadencję. 

8. Podsumowanie pracy komisji stałych III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Podsumowanie działalności Rady Powiatu Raciborskiego III kadencji. 

10. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 
Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady 50 – tej  

uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 9 listopada 2010 r.  

na godz. 16:00. Przypomniał, iŜ jest to jest ostatnie posiedzenie sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w III kadencji. Powitał radnych, przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, zwłaszcza Starostę A. Hajduka, dyrektorów szkół i jednostek, dla których 

Powiat Raciborski jest organem prowadzącym, przedstawicieli mediów oraz wszystkich 

zaproszonych gości.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, iŜ na sali obrad znajduje się 19 radnych, co 

stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2, zaś lista zaproszonych gości stanowi  

załącznik nr 3.  

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

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (z późn. zm.)  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie  

i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 9 listopada 2010 r. zostało podane 

do publicznej wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania, uwagi do protokołu? Stwierdził, iŜ 

protokół wyłoŜony był w Biurze Rady oraz został przesłany radnym drogą elektroniczną.  

W związku z brakiem uwag, poprosił o przyjęcie protokołu w proponowanej wersji.  
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Protokół został przyjęty jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.    

 

Ad3. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady odczytał pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714-31/10  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 listopada 2010 r. 5 nowych projektów uchwał: 

1. w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r.  

2. w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. dotyczących 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,  

3. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących cenników,  

4. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika 

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób 

nieprzebywających w Domu na stałe,  

5. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok  

PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 5.  

W związku z w/w pismem, przewodniczący rady zapytał, kto z radnych  

jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wniesionymi poprawkami? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.    

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta Raciborski A. Hajduk stwierdzi, iŜ wielokrotnie w róŜnych miejscach powiat 

chwali się swoimi szkołami, wychowankami. W dniu dzisiejszym moŜna pogratulować 

jednemu nauczycielowi II LO Pani Bogumile Bąk, która kilka lat temu była nauczycielem 

Roku w Polsce, ale pojawiły się nowe wyzwania przed Panią B. Bąk i uzyskała od premiera 

tytuł profesora oświaty. Tytuł ten przyznaje się dla wybitnych i wyróŜniających się 

nauczycieli i profesorów. Pani B. Bąk jest pierwszym śląskim nauczycielem, który otrzymał  

z rąk premiera wyróŜnienie profesora oświaty. Przyznano je co prawda dwóm osobom, ale 

Pani Bogumiła ma nazwisko na „B, więc odebrała pierwsza – Ŝartował. W imieniu Zarządu  

i Rady Powiatu Raciborskiego pogratulował osiągnięcia, Ŝyczył, aby Pani B. Bąk sięgała  

po kolejne laury i zawsze, jak do tej pory cieszyła się uznaniem młodzieŜy.  
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Przewodniczący rady wspólnie ze Starostą wręczył Pani Bogumile Bąk gratulacje  

i kwiaty, w związku uzyskaniem – jako pierwszej osobie w Powiecie Raciborskim – tytułu 

profesora oświaty. 

Pani B. Bąk podziękowała Dyrektorowi II LO za skierowanie wniosku do Kuratorium 

Oświaty, które później przesłało je do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak dowiedziała się, 

to określona liczba wniosków z kaŜdego Kuratorium mogła być kierowana i gdyby wniosek 

nie został napisany, to z pewnością nie mogłaby dzisiaj poszczycić się tym tytułem.  

W tym miejscu wyraziła słowa podziękowania dla Starosty Raciborskiego – A. Hajduka,  

a takŜe Kierownika Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – K. Spornego,  

za wszelką uzyskaną pomoc.   

Pani B. Bąk podziękowała za honory, ale nie kryła, Ŝe chce załatwić dwie sprawy. 

Pierwsza to pracownia Nauczyciela Roku 2003 i profesora honorowego oświaty, która 

wygląda mizernie. Wstyd zaprosić do pracowni nauczycieli roku, których jest dziewięciu, 

gdyŜ znajdują się w niej meble sprzed 60 lat. Z pewnością nowa rada i władze powiatu znajdą 

środki, aby wyposaŜyć porządnie pracownię. 

Podsunęła równieŜ pomysł, by laureatów konkursów organizowanych przez powiat, 

głównie młodzieŜ raciborską, zawozić w nagrodę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  

Zwróciła się z tą prośbą do Pani D. Miensopust. 

  

Ad4. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta stwierdził, iŜ projekty uchwał nie były omawiane na komisjach, oprócz 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok. W przypadku pojawienia się pewnych 

uwag do pozostałych projektów uchwał, przedstawiciel Zarządu Powiatu Raciborskiego moŜe 

przybliŜyć radnym problem związany z daną uchwałą. Projekt Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi omawiany był na Komisji przed poprzednią 

sesją. W nowym projekcie uchwały został uwzględniony wniosek, który złoŜyła Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji do § 7 pkt 7. Dodatkowym załącznikiem są wyniki 
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konsultacji. W przypadku pojawienia się pytań, Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

udzieli niezbędnych wyjaśnień.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.  

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

wstrzymującymi. Na salę obrad wszedł radny L. Malcharczyk. Uchwała stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.  

    

Ad5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

  

Ad6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010 r. dotyczących Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta stwierdził, iŜ w związku z tworzeniem budŜetu na przyszły rok, konieczne 

było dokonanie korekt w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, stąd teŜ na sesję 

przygotowano zmiany do WPI w 5 pozycjach:  

1. Poz. 1 – Kontynuacja budowy "Szpitala Miejskiego w Raciborzu” przy ul. Gamowskiej.  

W poprzednim WPI na rok 2011 zapisane było 500 tys. zł, zostawiono 300 tys. zł.   

i 200 tys. zł przesuwa się na rok 2012.    

2. Poz. 6 - Kompleksowa termomodernizacja budynków MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. Otrzymano ponad 2 mln 300 tys. zł środków unijnych  

i dostosowano środki własne do niezbędnych potrzeb. Pierwotnie na przyszły rok było 
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250 tys. zł, po przeliczeniu okazało się, iŜ wystarczy 200 tys. zł., stąd teŜ 5000 zł zostało 

zdjęte.  

3. Poz. 7 - Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dokonano korektę dostosowując środki 

unijne do takich wielkości, jakie trzeba było w tym roku przerobić. Okazuje się, Ŝe 

przerób będzie trochę większy i trzeba będzie środki przerzucić z roku 2011 na rok 

bieŜący.  

4. Poz. 9 – Budowa obiektów sportowych sal gimnastycznych z przeznaczeniem  

do korzystania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Było przewidziane  

na dokumentację na przyszły rok 70 tys. zł. Biorąc pod uwagę moŜliwości powiatu,  

nie będzie prawdopodobnie takiej moŜliwości, aby kolejna sala gimnastyczna powstała  

w roku 2012, stąd teŜ nie ma potrzeby wydawania w roku 2011 tych środków  

na dokumentację. Zdejmuje się 65 tys. zł, pozostaje 5 tys. zł na wstępne opracowanie. 

5. Poz. 10 – Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi klientów, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie terenu  w zakresie 

dróg wewnętrznych, pozostałego parkingu i zieleni, modernizacja sieci zewnętrznych 

wraz z oświetleniem przy Placu Okrzei 4 i 4a w Raciborzu. Na rok 2011 zostało 

przewidziane 1.040.000 zł, konieczne było zdjęcie pół mln zł, przesuwając je na rok 2012. 

Jest to związane z bilansowaniem się budŜetu powiatu na rok 2011.   

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji  

oraz radni pragną zabrać głos?  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady przystąpił  

do przegłosowania projektu uchwały w proponowanej wersji.  

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

wstrzymującymi. Na salę obrad wszedł radny Ł. Kocur. Uchwała stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

    

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. 

 

 Starosta poprosił o zabranie głosu w powyŜszym temacie Skarbnika Powiatu  

E. Taper, w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień do projektu uchwały.   
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Skarbnik Powiatu E. Tapper poinformowała o zmianach:  

1. Wprowadza się dochody otrzymane od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów 

w wysokości 6.192 zł. Pieniądze są dla 5 placówek: I LO, II LO, ZSE, ZSM i ZSZ.  

2.  Dochody własne uzyskało II LO z tytułu wynajmu sali.  

3. ZSE otrzymał 4.358 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane klasy 

lekcyjne z topniejącego śniegu. 

4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z tytułu wpływów  

z róŜnych dochodów. Zwiększenie planu spowodowane jest zwiększoną ilością uczniów 

korzystających ze stołówki – 2.200 zł. 

5. Zwiększa się plan dochodów MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,  

z tytułu sprzedaŜy/likwidacji środków trwałych - znajdujących się na warsztatach 

szkolnych. Pozostałe dochody są realizowane w ramach sprzedaŜy obiadów  

dla pracowników firmy wykonującej modernizację kotłowni w placówce – 14.500 zł.  

6. 21 495 zł – Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,  

w związku z realizacją projektu "Praktyka młodego elektryka w Mainz". 

7. Po stronie wydatków – PZD przesuwa środki z płac na bieŜące utrzymanie jednostki,  

w związku z akcją Zima.  

8. Dokonuje się zmian w budŜecie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej dla straŜaków odchodzących 

na emeryturę oraz na okresowe badania lekarskie straŜaków. 

9. Dodaje się 3 placówkom na płace, bo jak okazało się po analizie, w związku  

z podwyŜkami, nagrodami Starosty, moŜe zabraknąć środków, więc przeznacza się środki 

dla I LO, ZSBiRR i ZSZ.    

10. Zdejmuje się 21.495 zł Praktyka młodego elektryka w Mainz" po stronie wydatków. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji, 

zwłaszcza Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów pragnie zabrać głos?  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki stwierdził, iŜ posiedzenie 

Komisji BudŜetu i Finansów nie odbyło się przed dzisiejszą sesją. Zmiany nie są zbyt 

głębokie i kaŜdy z radnych, członków komisji podejmie decyzje. W jego opinii zmiany  

te są do zaakceptowania.   

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos? 

Zgłosił się radny J. Matyja prosząc o ponowne powtórzenie kwestii związanej  

z brakiem środków na wypłatę.   
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Skarbnik Powiatu E. Taper przekazała, iŜ dodatkowe środki przekazuje się  

3 placówkom: I LO, ZSBiRR, ZSZ na płace.  

Radny J. Matyja powiedział, Ŝe chodzi o dodatkowe środki, gdyŜ z wypowiedzi 

Skarbnika zrozumiał, Ŝe szkołom brakuje środków.  

Przewodniczący rady podziękował Skarbnikowi Powiatu za udzielenie wyjaśnień. 

Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

   

Ad8. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał dotyczących cenników. 

 

 Starosta poprosił radcę prawnego o zabranie głosu.  

 Radca prawny B. Kowalska wyjaśniła, iŜ uchwały, które będą podlegały uchyleniu 

mają na celu uporządkowanie, usystematyzowanie sprawy dotyczącej organów, które  

są uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie cenników. Do tej pory cenniki były 

uchwalane przez Radę Powiatu Raciborskiego. Następnie rada udzieliła upowaŜnienia  

dla Zarządu, Ŝeby cenniki te były uchwalane przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

Skoro uchwała Rady sceduje te uprawnienia na Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwały, które 

dawały uprawnienia samej radzie, powinny zostać uchylone, aby nie było dwóch instytucji, 

które będą podejmowały i rozstrzygały zagadnienia dotyczące cenników.  

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

  Salę obrad opuścił radny H. Panek.   

 

Ad9. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia cennika za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej ”Złota Jesień”  

w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu na stałe.   

 

Przewodniczący rady zapytał, czy Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?  
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Zgłosił się Starosta stwierdzając, iŜ jest to konsekwencja tego samego, co zostało 

wyjaśnione w poprzednim punkcie porządku obrad przez radcę prawnego.  

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

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

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

  

Ad10. Wystąpienie Starosty Raciborskiego podsumowujące III kadencję. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta podczas sesji dał polecenie wyświetlenia filmu, podsumowującego dokonanie 

samorządu powiatowego podczas III kadencji. Prezentacja filmu stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu. Starosta po projekcji filmu stwierdził, iŜ 4 lata szybko przeminęły, 

ale bardzo duŜo prac zostało wspólnie wykonanych. Wielokrotnie podkreślał i ponownie 

powtórzył, iŜ nie byłoby takiej moŜliwości, Ŝeby tyle trudnych zadań zrealizować, gdyby 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie miał stworzonych komfortowych warunków przez Radę 

Powiatu Raciborskiego. Podziękował za 4 – letnią zgodną współpracę, aby móc w dniu 

dzisiejszym pochwalić się efektami. Dane zawarte w filmie, są juŜ one na dzień dzisiejszy 

nieaktualne. Na dzień dzisiejszy zostało pozyskanych prawie 130 mln zł środków, w ostatnich 

tygodniach powiat otrzymał znowu kolejne środki. To co udało się stworzyć w III kadencji 

powinno być wzorem jak samorząd powinien pracować. Tak, jak pracują Komisje Rady 

Powiatu Raciborskiego, gdzie oprócz głównych tematów, które są na sesje, równieŜ omawiają 

dodatkowe tematy – bardzo waŜne dla Ŝycia społeczności Ziemi Raciborskiej. Odniósł się  

do waŜnych, duŜych zadań: 

1. Szpital w Raciborzu – pierwsze koncepcje powstały w roku 1978. W tej kadencji udało się 

skończyć główne prace budowlane. Prawie 63 mln zł zostało pozyskanych środków.  

W stosunku do lat poprzednich, to jest to potęŜny zasięg pieniędzy. Bez względu na to, 

jaka opcja polityczna rządziła w kraju, zawsze udawało się pozyskiwać pieniądze.  

Na wiele rzeczy powiat nie moŜe mieć wpływu. Od powiatu nie zaleŜy jak dalej szpital  

ma funkcjonować, skoro pieniądze na bieŜącą działalność ma NFZ. Szpitale powiatowe 

mimo, iŜ w duŜej mierze finansowane były przez budŜet państwa, jeśli chodzi  

o inwestycje, są one pomijane przy podziale duŜych środków na funkcjonowanie.  

Jest to sprawa bolesna nie tylko dla Rady Powiatu Raciborskiego ale teŜ dla mieszkańców 

powiatu, Ŝe mając nowoczesny szpital, przychodnie, trudno czasami dostać się na oddział 
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czy do przychodni z powodu długich kolejek. Jest to zadanie, które pozostaje do realizacji  

w następnej kadencji.      

2. Zamek Piastowski w Raciborzu – do niedawna był własnością Skarbu Państwa i dopiero  

2 – 3 tygodnie temu Wojewoda Śląski wydał decyzję, iŜ Zamek przechodzi na własność 

Powiatu Raciborskiego. Wydatkowano ponad 26 mln zł, tj. ponad 6 mln zł środków 

własnych i 20 mln zł środków unijnych. Czasami pojawia się problem z brakiem 

wykonawców, nadzorem budowlanym, konserwatorem, nieprzewidzianymi wypadkami. 

Za  niecały rok będzie koniec z remontem w/w inwestycji. Stwierdził, iŜ za rok będzie 

moŜna oddać społeczeństwu ziemi śląskiej coś, co jest bardzo cenne dla tej ziemi.  

3. Oświata – uznano, Ŝe zadanie, które ma powiat i które pochłania prawie 50 % budŜetu 

powiatu, jest dla powiatu bardzo istotnym zadaniem. JeŜeli nie zadba się o oświatę, to 

trudno mówić, Ŝe powiat jako cały moŜe sprawnie funkcjonować. Udało się stworzyć  

na początek dobrą sieć szkół, o czym często w swoich wystąpieniach mówił poprzedni 

Starosta H. Siedlaczek. Konieczne było przygotowanie szkół, placówek do sieci szkół. 

Stworzyć warunki do właściwego nauczania w szkołach i dla uczniów i nauczycieli. 

Udało się to w duŜej mierze, o czym świadczą: duŜe nabory do szkół, dobre wyniki 

nauczania, zdawalność matur, ilość młodzieŜy dostających się na studia. Na ręce 

dyrektorów szkół złoŜył podziękowania za wykonanie prac w szkołach. Nie zawsze moŜe 

podejście rady powiatu do wszystkich dodatków funkcyjnych jest  niewłaściwe, ale  

nie moŜna robić wszystkiego na raz. Został stworzony przez radę powiatu bogaty plan, 

jeśli chodzi o lata kolejne, ale niewiadomo jak będzie z realizacją tych zadań, poniewaŜ 

przychodzą gorsze lata dla samorządów powiatowych. Samorząd powiatowy  

jest okrojonym samorządem, nie ma moŜliwości wzbogacania dochodów budŜetu  

w nadzwyczajne  środki. To jest problem, który będzie stał przed radą w kolejnych latach. 

Kredyty moŜna tylko zaciągać na inwestycje ale nie ma bieŜące funkcjonowanie.    

4. Drogi – na dzień dzisiejszy powiat nie musi się wstydzić się stanem dróg. Remontowano 

drogi powiatowe ale takŜe bardzo mocno zabiegano, aby drogi wojewódzkie, krajowe, 

które są w Powiecie Raciborskim były na odpowiednim poziomie technicznym. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu jak Powiatowy Zarząd Dróg zabiegał  

o środki na drogi, stąd teŜ udało się wiele zrobić: droga w kierunku autostrady – Babice – 

Rudy – trudna inwestycja, poniewaŜ wykonawca nie był najlepszy, ale udało zrobić się, 

rondo Zamkowe. Po wielu latach, droga w kierunku województwa opolskiego znajduje się 

w lepszym stanie, niŜ po stronie Opolszczyzny. Stwierdził, Ŝe jak wjedzie się do Powiatu 

Raciborskiego to jest inny świat i to jest zasługa radnych III kadencji.  



 11 

Starosta przekazał, iŜ przygotował informację o działalności komórek 

organizacyjnych. Jeden egzemplarz opracowania będzie znajdował się w Biurze Rady.   

W informacji uwzględniono inwestycje, które były realizowane przy udziale środków 

zewnętrznych – 36 sztuk, co wynosi 9 sztuk na rok na łączny koszt 124 mln zł. Środków 

unijnych ponad 102 mln zł. W dalszym ciągu są miękkie projekty, które robione  

są przez szkoły, powiat, Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Ilość wykonanych projektów 

wynosi 49 na kwotę ponad 9 mln 600 tys. zł. Zostały wykonane: pracownie komputerowe, 

piękne pracownie w CKU, wykonano film o tradycjach na Ziemi Raciborskiej,  

jest współpraca zagraniczna raciborskich szkół m.in. Zespół Szkół Mechanicznych, itp. 

Łącznie pozyskano prawie 130 mln zł środków zewnętrznych. Trudno byłoby powiatowi 

cokolwiek większego zrobić gdyby nie to, Ŝe była moŜliwość sięgania po środki 

zewnętrzne zarówno krajowe jak i środki unijne. W tym miejscu naleŜałoby wspomnieć  

o ułoŜeniu właściwej współpracy z gminami. Wspólnie z gminami ustala się co będzie 

robione w danej gminie na drogach powiatowych. Gminy partycypują w kosztach i czują 

się  współodpowiedzialne i w tej chwili nie ma z tym problemów. Powiat stara się pewne 

zadania robić z gminami. Nie byłoby wielu zadań realizowanych przez gminy gdyby  

nie to, Ŝe we właściwym czasie powiat zadbał o to na szczeblu subregionu, aby właściwie 

podzielić pieniądze pozakonkursowe. Powiat otrzymał 14 mln Euro. Z tej kwoty,  

5 mln Euro – to Zamek Raciborski, 9 mln euro – zostało przekazanych do gmin, m.in. 

remont Raciborskiego Centrum Kultury, Centrum Handlowe w Pietrowicach, 

oczyszczalnia ścieków w Kuźni Raciborskiej, kanalizacja w Krzanowicach.  

Powiat zabiegał o te pieniądze. Sprawa PKS – u – wszyscy byli w większości zgodni, Ŝe 

przejęcie PKS – u, to nie będzie coś za co powiat będzie chwalony, ale powiat bierze 

zadania, które są potrzebne dla Ziemi Raciborskiej. Jeśli PKS nie zostałby przejęty, to 

aktualnie moŜe nie byłoby juŜ komunikacji, kupiłby to prywatny właściciel, który  

z pewnością zlikwidowałby i pozostawiłby jedynie część kursów.  

Starosta powiedział, Ŝe udało się ustawić na właściwym poziomie współpracę 

zagraniczną. Udało się partnerów zachodnich, którzy ze sobą współpracują przez 30 – 40 

lat nauczyć współpracy zagranicznej. Wiele młodzieŜy, sportowców i osób, którzy 

śpiewają i tańczą ma moŜliwość wyjazdu za granicę, poznawania swoich kolegów  

i szlifowania języka, dzięki tej współpracy zagranicznej. Powiat nie tylko zyskuje  

na współpracy. Ostatnią wolą rady było podpisanie umowy partnerskiej z miastem 

Komsomolsk na Ukrainie.  
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Wiele zostało powiedziane nt. sportu i kultury. Za niewielkie pieniądze powiat  

jest wszędzie widoczny. Nie ma imprezy, w której nie uczestniczyłby przedstawiciel 

powiatu, nie ma imprezy, która byłaby pod patronatem Starostwa czy byłaby 

współfinansowana czy współrealizowana przez powiat. Jest to bardzo dobrze oceniane 

zarówno przez kluby sportowe jak równieŜ przez gminy. W domach kultury – 

wprowadzono kulturę raciborską na najwyŜszy poziom np. Gala Kultury – odbyły się  

II edycje, ale mówi się o niej jako o wydarzeniu kulturalnym.  

W Starostwie Powiatowym 2 – krotnie przeprowadzane były niezaleŜne badania  

przez PWSZ w Raciborzu nt. oceny pracy Starostwa przez klientów. Z przeprowadzonych 

badań wynika, iŜ ocena pracy pracowników Starostwa przez klientów jest bardzo dobrze 

oceniana. Udało się stworzyć takie warunki do pracy, które słuŜą klientom. Podkreślił, Ŝe 

udało się przenieść siedzibę Starostwa Powiatowego w jedno miejsce tj. na Pl. Okrzei, co 

usprawnia pracę urzędu i jest duŜo wygodniejsze dla klientów. Poprzednio wydziały 

Starostwa znajdowały się w kilku miejscach. Nie potrafi powiedzieć, czy jest drugi taki 

samorząd w Polsce, gdzie moŜna podjechać pod drzwi, tak jak jest w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu. Znajdują się parkingi dla klientów w wewnątrz Starostwa. Planowane 

inwestycje w Starostwie mają słuŜyć nie pracownikom ale klientom. W Polsce obawiano się, 

iŜ radni mają korzystać z laptopów, jednak okazało się to tańsze i skuteczniejsze, aniŜeli 

przekazywanie materiałów radnym w wersji papierowej. Radny musi mieć pełną, aktualną 

wiedzę, aby mógł podejmować właściwe decyzje.  

Na zakończenie Starosta podziękował całej radzie za 4 – letnią współpracę. 

Podziękował:  

� przewodniczącemu rady N. Mika za prowadzenie pracy rady, która przyniosła efekty, 

jakich oczekiwano,  

� wiceprzewodniczącej rady A. Litewce – Kobyłka – za dbanie o sprawy społeczne,  

� wiceprzewodniczącemu rady A. Plura – za spokój, cenny głos rozsądku w trudnych 

chwilach, 

� radnemu M. Kurpis – za mrówczą, spokojną pracę,  

� radnemu J. Kusy – za dociekanie w pewnych trudnych sprawach, za humor,   

� radnemu Ł. Kocur – za zabieganie o sprawy młodzieŜy, jak i mniejszości niemieckiej,  

� radnemu K. Ciszek -  za podnoszenie spraw oświaty, lodowiska,  

� radnemu J. Matyja – za podnoszenie trudnych tematów, aby je wyjaśnić, a nie robić 

przykrość Zarządowi Powiatu Raciborskiego,   
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� Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczemu, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą L. Malcharczyk  – stwierdził, iŜ jest to człowiek nie do zdarcia, wiele 

inicjatyw, determicznej pracy,  

� Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa M. Klimanek – który 

przybliŜał sprawy których radni nie znali, podnosił równieŜ i trudne tematy np. krew 

pępowinowa, itp.,   

� radnej K. Mandrysz – za spokój, opanowanie, pracę w Komisji Uchwał i Wniosków,  

� Przewodniczącemu Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki – powiedział, Ŝe Komisja 

BudŜetu i Finansów dokładnie „przetrzepała” budŜet,  

� radnemu J. Strachota – za zainteresowanie się sprawami rolników w Gminie Krzanowice,  

� Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej W. Gumieniak – za składanie interpelacji 

związanych z promem i dojazdów,  

� Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olender – za spokój, 

rozsądek, człowiek, który potrafił w kaŜdej sytuacji właściwe zachować się, zdecydować, 

� Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski –  

za podejmowanie wielu inicjatyw, 

� całemu Zarządowi Powiatu Raciborskiego – stwierdził, iŜ będzie miał jeszcze okazję 

podziękować, gdyŜ Zarząd nadal pracuje.     

Starosta podziękował pracownikom, naczelnikom za to, Ŝe udało się tak efektywnie  

i spokojnie przepracować całą kadencję. Ponownie podziękował przewodniczącemu rady.  

Przewodniczący rady podziękował za wyczerpujące sprawozdanie, ubogacone 

projekcją filmu, które pozwoliło wyrobić sobie pogląd na pracę Powiatu Raciborskiego, 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, rady powiatu, pracowników Starostwa w okresie całej 

kadencji 2006 – 2010.  

Starosta ponownie podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

za 4 – letnią pracę. 

Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Starosta z pewnością pamięta równieŜ o swoich 

kierownikach.  

 

Ad11. Podsumowanie pracy komisji stałych III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady zaproponował nie rozwijanie wszystkich zadań, tematów, które 

komisje czyniły z uwagi na fakt, iŜ przewodniczący stałych komisji dostarczyli szczegółowe 
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sprawozdania. W/w sprawozdania są do wglądu w Biurze Rady. Poprosił przewodniczących 

stałych komisji o krótkie przypomnienie nt. działalności swojej komisji, ich najwaŜniejsze 

ustalenia. Zgodnie z rozdziałem III §  9 Statutu Powiatu Raciborskiego kolejno wpisano 

następujące Komisje:  

1. Komisja Rewizyjna,  

2. Komisja BudŜetu i Finansów, 

3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

4. Komisja  Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

6. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Przewodniczący rady poprosił w kolejności pierwszego przewodniczącego komisji  

o krótkie podsumowanie pracy komisji  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Gumieniak powiedział, Ŝe Komisja 

Rewizyjna nie składa sprawozdania, natomiast składa tylko informację, poniewaŜ zgodnie  

ze  Statutem sprawozdanie składa w odrębnym terminie. Komisja Rewizyjna działa  

w składzie 4 – osobowym; przez całą kadencję pracowała w pełnym składzie. W kadencji 

odbyło się tylko 93 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W porównaniu z innymi komisjami, 

Komisja Rewizyjna była zapracowana. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się 

zgodnie z planem pracy Komisji. Rada powiatu zlecała Komisji Rewizyjnej dodatkowo 

badanie wielu skarg. W 2007 r. odbyły się 24 posiedzenia, w 2008 r.– 25 posiedzeń, 2009 r. –  

w 29 posiedzeń, w 2010 r. – 15 posiedzeń. W okresie kadencji przeprowadzono 6 kontroli 

kompleksowych jednostek samorządowych: ZSOMS, PCPR, w 2008 r. – MDK, CKU, 2009 r. 

– PUP, PPP. To były najwaŜniejsze kontrole, które przeprowadziła Komisja Rewizyjna. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła w sumie 1 wniosek, który uznano za zasadny i 17 skarg, które 

uznano za niezasadne. W Komisji Rewizyjnej pracowało się dobrze, pomimo składu 4 – 

osobowego i duŜego nawału pracy.  

Na zakończenie podziękował kolegom z Komisji: J. Matyi – Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Ł. Kocurowi – członkowi Komisji, a szczególnie 

Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej – M. Kurpisowi, który wykonywał mrówczą pracę  

w zakresie prowadzenia dokumentacji. Podziękował takŜe pracownikom Biura Rady: 

Kierownikowi E. Mekeresz i Pani J. Długosz, które wspierały we wszystkich działaniach, 

szczególnie przy rozpatrywaniu skarg. ZłoŜył takŜe podziękowania Pani Sekretarz  
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jak równieŜ radcom prawnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a szczególnie  

Pani L. Chrzan. Podziękował za pracę i współpracę.  

Przewodniczący rady podziękował Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  

za podsumowanie pracy Komisji.   

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  

G. Utracki stwierdzając, iŜ nie będzie przerzucał wartości i pracy włoŜonej przez członków 

Komisji BudŜetu i Finansów, gdyŜ musiałby powiedzieć, Ŝe w ciągu III kadencji przerobiono 

ponad kilkaset milionów złotych. Komisja musiała to wszystko przeanalizować. 

Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przedstawione i szczegółowo omówione  

na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów. Podziękował członkom komisji  

za przygotowanie się do merytorycznej dyskusji pomimo duŜej ilości materiałów, uchwał 

budŜetowych, zmian do budŜetu powiatu i WPI,. Pomimo czasami niezgodności poglądów 

dochodzono do wspólnego celu i zawsze uchwały zostały przyjmowane, za co podziękował. 

Podziękował pracownikom tut. Starostwa, głównie pionu budŜetowemu, Pani Skarbnik  

za to, Ŝe materiały finansowe i budŜetowe, uchwały zawsze były bardzo czytelne dla radnych 

i czasami w ogóle nie wzbudzały Ŝadnych wątpliwości i nie musiało to być dogłębnie 

analizowane. Osobiście będzie brakowało mu kierowania Komisją BudŜetu  

i Finansów, gdyŜ przez II kadencje miał okazję i przyjemność pracować z radnymi.  

śyczył następcy, aby poznał tajniki budŜetu i by mu się dobrze kierowało tą jedną  

z waŜniejszych Komisji w budŜecie.  

Przewodniczący rady podziękował przedmówcy i poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski stwierdził, iŜ 

jego sprawozdanie opiewa na 6 stron, jednak zgodnie z wolą przewodniczącego rady  

nie będzie go omawiał. Wszystkie zadania, których udało się zrealizować zostały ujęte  

w sprawozdaniu. Nie udało się zrealizować bardzo waŜne rzeczy m.in.: dotyczy to melioracji 

pól, dróg wszystkich, które wykazały w tym roku, Ŝe powódź niestety miała znaczny wpływ 

na ujawnienie poniszczonych cieków wodnych, przepustów i rowów. W następnej kadencji 

Komisja, która będzie prowadziła te tematy, zajmie się nimi. Powodem jest brak finansów. 

Zabiegano takŜe o utworzenie kierunku rolniczego w PWSZ w Raciborzu. Media duŜo pisały 

na ten temat i poprosił następną radę, aby zajęła się tym tematem. Skład Komisji  

był 7 – osobowy. Podziękował członkom Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

za współpracę, Zarządowi Powiatu Raciborskiego, pracownikom Starostwa za pomoc,  
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a szczególnie podziękował Referatowi Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

K. Spornemu i jego pracownikom za przygotowywanie materiałów w sposób perfekcyjny. 

Jako Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej” podziękował 

za współpracę, radnemu P. Olendrowi – bratniemu klubowi jak równieŜ radnym z opozycji  

za dobrą współpracę. śyczył osobom, które startują w następnych wyborach, aby dostali się 

do rady i dalej poprowadzili Komisję. śyczył wszystkiego dobrego w nowej kadencji.   

Przewodniczący rady podziękował Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska R. Winiarskiemu i poprosił radnego L. Malcharczyka o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą L. Malcharczyk stwierdził, iŜ Powiat Raciborski to jest taki wirtualny twór.  

W wielu obszarach tematycznych doprowadzono do bardzo istotnych przełomów. Wielkim 

przełomem w kontekście współpracy z gminami Powiatu Raciborskiego jest powołanie 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim. Od wielu lat starano się taki twór we współpracy z gminami, promujący gminy 

jak równieŜ powiat stworzyć. Było to bardzo trudne, ale dzięki inicjatywie z Powiatu 

Raciborskiego, rady udało się to zrealizować. W dniu wczorajszym w Opolu z wizytą 

przebywał Marszałek Schetyna, który uŜył ciekawego sformułowania na pytanie: Co naleŜy 

zrobić, Ŝeby młodzieŜ tutaj została? Powiedział, Ŝe w pierwszej kolejności naleŜy inwestować 

w naukę, uczelnię, młodzieŜ, stworzyć miejsce pracy i przyciągać inwestorów. Patrząc  

na obszar przyciągania inwestorów, to pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ostatnio 

w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł przedstawiający Polskę w kontekście całego świata, 

jeśli chodzi o przychylność dla biznesu. Polska znajduje się na 73 miejscu, na wysokości 

takich krajów jak: Tongo czy Grecja. W obszarze biurokracji, przychylności inwestorów  

jest bardzo duŜo do zrobienia i naleŜy to przełamać. W Powiecie Raciborskim, jeŜeli chodzi  

o strukturę komórki powiatu funkcjonuje to dobrze. Ostatnio Komisja miała kontakt 

z inwestorami skupionymi w strefie ekonomicznej w Pietrowicach Wielkich i wszyscy bardzo 

pozytywnie wypowiadali się na temat tego w jaki sposób urzędnicy Powiatu Raciborskiego 

wychodzą do tegoŜ zagadnienia. Ruch inwestycyjny i dobrobyt Powiatu Raciborskiego  

jest uzaleŜniony od otwartości, przychylności i szybkości działania równieŜ urzędników  

w innych gminach i aparatach. W celu zbudowania w Polsce magazynu, firma musi przebrnąć 

32 procedury, a na to poświecić 311 dni, to która firma byłaby tym zainteresowana.  

W obszarze tym dzieje się coraz lepiej w Raciborzu i dlatego tez powinny być wspierane  

te działania, które są prowadzone w gminach. We współpracy z inwestorami udało się 

określić, w jaki sposób ten inwestor odbiera poszczególne gminy i czego oczekuje.  
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Przede wszystkim oczekuje otwartości, przychylności, wówczas on jest w stanie zostać  

i zainteresować się działalnością gospodarczą. Udało się podejmować taki temat jak Kanał 

Odra – Dunaj. Temat ten w dalszym ciągu jest Ŝywiołowy, dyskutowany i nadal go pilotuje, 

gdyŜ uwaŜa, iŜ ma on rację bytu. Podziękował członkom Komisji za wytrwałość. W ciągu 

ostatniego roku, tylko 2 osoby były nieobecne na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, zaś pozostałe osoby regularnie 

uczestniczyły w pracach Komisji, za co podziękował członkom Komisji. Udało się wiele 

wypracować na komisji. ZłoŜył podziękowania takŜe Staroście za wielki wkład w obszarze 

współpracy z zagranicą. To co Starosta wspólnie z radnymi stworzył jest przykładem  

dla wielu powiatów i gmin. W dniu dzisiejszym 2 – krotnie kontaktował się z nim 

telefonicznie były Starosta Aloys Steppuhn, który zapytał odnośnie wyborów. Stwierdził, iŜ 

Starosta A. Hajduk jest „dobrym ojcem”, jego serce musi być dzielone na tyle gmin, ile  

jest w Powiecie Raciborskim i jako Starosta stara się to realizować, za co mu podziękował. 

Podziękował wszystkim osobom, którzy pomogli w działaniu, radnym i Ŝyczył osobom, które 

dostaną się do następnej rady, aby regularnie i wytrwale walczyli na rzecz dobra małej 

wspólnej raciborskiej ojczyzny.     

Przewodniczący rady podziękował przedmówcy za wypowiedź i poprosił radnego  

M. Klimanka o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa M. Klimanek powiedział, Ŝe jego 

Komisja ogarnia najszerszą tematykę. W III kadencji Komisja borykała się z ogromem 

tematów. W dniu dzisiejszym moŜna podziękować tym osobom, które wspierały Komisję  

w zmaganiach, przede wszystkim miał na myśli DPS – y, których udało się w tej kadencji 

wesprzeć. Pięknie został wyremontowany DPS na Grzonki, Jagiełły – udało się uratować 

kaplicę dzięki staraniom Wicestarosty A. Chroboczka, który jest nieobecny na sesji w dniu 

dzisiejszym. Udała się bardzo dobrze współpraca z DPS – em ”RóŜany Pałac”  

w KrzyŜanowicach, gdzie została wymieniona stolarka przeciwpoŜarowa, co  

dla „młodych” niepełnosprawnych osób jest bardzo istotne. Tak, jak w poprzedniej kadencji 

udało się zakończyć budowę drugiego Domu, tak remont tego Domu zabytkowego był bardzo 

istotny.  

Szpital był notorycznym, co miesięcznym tematem na Komisji, który ciągle 

przysparzał wiele problemów, z którym starano się uporać. Pięknie został zrobiony OIOM, 

dodatkowe łóŜka, które nie stoją puste. Piękna Neurologia, która funkcjonuje i działa dobrze, 

o czym przekonali się juŜ na swoim zdrowiu niektórzy radni. Została utworzona piękna 
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Geriatria, który jest wzorcowym oddziałem. Piękny Blok Operacyjny, który zostanie  

z pewnością jak najszybciej otwarty, ale to juŜ nie zaleŜy od nikogo w tym powiecie, bo 

problematyka jest ogólnokrajowa i sposób finansowania słuŜby zdrowia wszystkim  

jest znany.  

Hitem w ostatnim czasie jest otwarcie nowoczesnej kardiologii. Osobiście  

ma nadzieję, Ŝe kierunek, który kardiologia przed laty zapoczątkowała, a teraz inwazyjna 

Kardiochirurgia – miał na myśli naczyniową chirurgię – będzie nadal rozwijała się.  

Bezpieczeństwo głównie było skupione na bezpieczeństwie przeciwpowodziowym.  

W ubiegłym roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji do przepompowni  

w Ciechowicach, a Starosta na sesjach naświetlał jak to funkcjonowało i nie wszystko dało się 

przewidzieć. Przewodniczący Komisji uwaŜał, iŜ tego typu tematy będą kontynuowane przez 

następców.  

Niepełnosprawni i rodziny zastępcze to był temat, który na kaŜdej komisji  

był podejmowany. Ucieszył się, iŜ tak wspaniale funkcjonuje nowy Ośrodek Opiekuńczy  

w Kuźni Raciborskiej. Młoda kadra, która pracuje w Ośrodku, jest zaangaŜowana całym 

duchem i sercem i wszystkie instytucje współpracujące z tym Ośrodkiem są bardzo 

zadowolone. 

Za zakończenie swojego wystąpienia podziękował Panu A. Kasprzakowi, całemu 

zespołowi, którym kieruje, bo jak stwierdził – Pan A. Kasprzak był bardzo duŜym wsparciem 

dla Komisji. Podziękował takŜe Paniom Biura Rady, które to Biuro dobrze funkcjonowało  

i zawsze osoby te z Biura Rady naprawiały niedomagania Komisji. ZłoŜył takŜe 

podziękowania wszystkim pracownikom Starostwa. Szczególnie podziękował członkom 

komisji za bardzo owocną współpracę.   

Przewodniczący rady podziękował przedmówcy za wystąpienie. Stwierdził, iŜ 

wszystkie oddziały szpitalne zostały wymienione przez przewodniczącego Komisji  

za wyjątkiem Oddziału Ginekologiczno – PołoŜniczego, który jest domeną przewodniczącego 

Komisji.  

Przewodniczący Komisji M. Klimanek powiedział, Ŝe Oddział Ginekologiczno – 

PołoŜniczy został załatwiony w zeszłej kadencji.  

Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji P. Olender stwierdził, 

iŜ Komisja obejmuje III działy: oświata, kultura i sport. Oświata zajmowała jak najwięcej 

czasu pracy Komisji. Na bieŜąco co roku podstawowymi tematami, którymi zajmowała się 
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Komisja była: sieć szkół, nabór, kierunki kształcenia i współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. Były to tematy stałe, które powtarzały się. Doraźnie, Komisja poświęciła 

sporo czasu kwestiom związanym z utworzeniem Ośrodka w Rudach, ale to tylko  

na początku, bo później sprawa została rozwiązana. Komisja zajmowała się takŜe organizacją 

i działalnością CKU, reformą programową, dokształcaniem, sprawami związanymi  

z dokształcaniem nauczycieli, finansowaniem tegoŜ dokształcania nauczycieli, 

funkcjonowaniem szkół niepublicznych dla dorosłych i zasadami przekazywania subwencji 

oraz funkcjonowania klas dwujęzycznych w I LO. Poukładana jest sieć szkół, jest problem 

niŜu demograficznego, który moŜe sprawić róŜne niespodzianki, natomiast jeŜeli dobrze 

pójdzie, to jest szansa, Ŝe sieć szkół będzie poukładana na najbliŜszą kadencję moŜe jeszcze 

dłuŜej. Z pewnością w duŜym stopniu są poukładane sprawy związane z remontem bazy 

oświatowej. Pozostało parę rzeczy, które są zaplanowane np. termomodernizacja dokończenie 

w Rudach, jest kompleks sportowy w ZSE. Został wypracowany model współpracy  

z organizacjami pozarządowymi – temat ten jest Ŝywy i byłoby przesadą powiedzieć, Ŝe 

osiągnięto sukces, niemniej nie ma konfliktów, a co jakiś czas próbuje się wnioski  

z tej współpracy od tej drugiej strony ściągać na Komisji.  

Problemem będą kierunki kształcenia, gdyŜ trzeba będzie zwrócić uwagę na kierunki 

związane z kształceniem zawodowym. W chwili obecnej Zarząd Powiatu Raciborskiego  

zwrócił uwagę i przygotowuje się do otwarcia Liceum Plastycznego. Wiele trzeba będzie 

zrobić nt. przygotowań i stwierdzenia, które kierunki kształcenia w szkołach zawodowych 

będą najodpowiedniejsze na przyszłość. Problemem  będzie reforma programowa moŜe 

bardziej dyrektorów szkół niŜ Starostwa jako organu prowadzącego, a tym samym i Komisji, 

tym niemniej problemem tym komisja będzie musiała się zająć w nadchodzącej kadencji.  

Kolejnym zadaniem do którego będzie musiała włączyć się Komisja będzie Zamek 

Piastowski w Raciborzu – zagospodarowanie Zamku.  

Jako Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w imieniu swoim  

oraz członków Klubu podziękował Prezydium Rady i Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

Z kolei jako przewodniczący Komisji podziękował pracownikom Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu tut. Starostwa, paniom z Biura Rady, a takŜe wszystkim pracownikom 

ośrodków urzędu podległych Starostwu, szkołom za 4 – letnią pracę. Nie potrafi powiedzieć, 

czy w Polsce była druga taka rada, która pracowała tak spokojnie i merytorycznie jak Rada 

Powiatu Raciborskiego. Osobiście nie spodziewał się, Ŝe coś takiego moŜe funkcjonować, co 

było dla niego wielkim zaskoczeniem. Z pewnością jego członkowie Klubu podzielą to 

zdanie.  
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W imieniu swoim i całego Klubu podziękował wszystkim radnym.        

Przewodniczący rady podziękował przedmówcy za wystąpienie.  

 

Ad12. Podsumowanie działalności Rady Powiatu Raciborskiego III kadencji. 

 

 Przewodniczący rady przypomniał, iŜ w momencie obejmowania funkcji 

przewodniczącego rady w 2006 r. wypowiedział wówczas następujące słowa cyt.: ”Traktuję 

moją funkcję nie jako zaszczyt, ale jako słuŜbę i dołoŜę wszelkich starań, aby prace rady 

odbywały się sprawnie. Nie wyobraŜam sobie tej sprawności bez współpracy  

z przewodniczącymi resortowymi komisji oraz pozostałymi radnymi. Do współpracy 

zaprosiłem wszystkich radnych niezaleŜnie od przynaleŜności klubowej i partyjnej. 

Poprosiłem o zaufanie ze strony kaŜdego bez wyjątku radnego. Powiedziałem, Ŝe współpraca 

moim zdaniem jest potrzebna, aby moŜna było pod koniec kadencji powiedzieć, Ŝe ta rada 

pracowała intensywnie i nie roztrwoniła kapitału zaufania jaki jej dali wyborcy. 

Powiedziałem równieŜ – jak stwierdził – Ŝe nie pozwolę na zbędne gadulstwo na radzie, ale 

teŜ nie będę zamykał ust radnym, którzy chcą merytorycznie wypowiadać się w waŜnych 

kwestiach. Aktualnie radni mogą teraz sami osądzić, czy wypełniłem zobowiązania 

wypowiedziane w swoim expose, które wygłosiłem w listopadzie w 2006 r., obejmując 

funkcję przewodniczącego rady”.  

 Poinformował, iŜ łącznie odbyło się 50 sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Rada pracowała sprawnie i nie aspirowała do roli Zarządu, ale wspierała ten Zarząd właśnie 

radą, do czego zresztą została powołana. Smutna jest praktyka, kiedy rada rywalizuje  

z zarządem i próbuje udowodnić swoje racje w imię egoistycznie pojmowanych interesów,  

a nie interesów całej społeczności powiatu. Czegoś takiego jednak nie miało miejsca  

w tej kadencji Rady. Rada Powiatu Raciborskiego wspierała Zarząd Powiatu Raciborskiego 

co nie oznaczało, iŜ nie przyglądała się uwaŜnie pracom Zarządu, nie kontrolowała tych 

poczynań, nie śledziła uwaŜnie kaŜdego posunięcia, czasami ryzykownego ze strony 

członków zarządu. Merytoryczna dyskusja tej rady wchodziła na komisje resortowe, 

natomiast posiedzenia rady powiatu były miejscem podejmowania prawomocnych uchwał, 

tak jak być powinno. Nie było zbędnego gadulstwa, osobiście starał się nie eskalować 

jakichkolwiek konfliktów, starał się załagodzić ewentualne sytuacje zapalne. Rada Powiatu 

Raciborskiego mogła pracować tylko dlatego, Ŝe posiadała taki a nie inny Zarząd Powiatu. 

Podziękował Staroście Raciborskiemu A. Hajdukowi, Ŝe sprawnie, kompetentnie i z wielkim 

taktem współpracował z Radą Powiatu Raciborskiego. Prywatnie powiedział cyt.: „Adamie, 
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jesteś bardzo dobrym starostą, moŜna rzecz: urodzonym starostą”. Ponadto podziękował 

pozostałym członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego – Wicestaroście A. Chroboczkowi, 

etatowemu członkowi Zarządu – N. Parysowi, członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego:  

B. Abrahamczyk oraz A. Wajdzie. Zdaniem przewodniczącego Rady Powiatu – Zarząd 

Powiatu Raciborskiego działał dobrze. Przewodniczący rady osobiście uczestniczył  

w posiedzeniach Zarządu, śledził podejmowane kroki, posunięcia, których efekt  

jest widoczny po kilku latach. Przewodniczący rady podziękował równieŜ przewodniczącym 

komisji resortowych za sprawne ich prowadzenie. Słowa podziękowania skierował  

pod adresem: W. Gumieniaka, G. Utrackiego, R. Winiarskiego, L. Malcharczyka,  

M. Klimanka, P. Olendra, którzy tworzyli dobry klimat, który później wnoszony był  

na posiedzenia rady powiatu.  

 Słowa podziękowania skierował równieŜ do członków prezydium rady powiatu:  

A. Plury i A. Litewki– Kobyłka, którzy – jak stwierdził – czasami wybawiali go   

przed niejedną gafą.  

 Podziękował wszystkim radnym III kadencji Powiatu Raciborskiego: J. Kusemu,  

K. Ciszkowi, J. Matyi, K. Mandrysz, J. Strachocie, Ł. Kocurowi, M. Kurpisowi, Z. Barto  

za to umiejętność współdziałania.  

 Nie zapomniał ponadto o pracownikach Starostwa Powiatowego, kierownikach 

referatów jednostek, których wszystkich nie będzie wymieniał, ale zawsze spotykał się z ich 

strony ze zrozumieniem, w przypadku pytania, otrzymywał kompetentną, rzeczową 

odpowiedź, za co im podziękował. Szczególnie ciepło podziękował pracownikom Biura Rady 

Powiatu: Kierownikowi E. Mekeresz zawsze uśmiechniętej, Ŝyczliwej, potrafiącej znaleźć 

salomonowe rozwiązanie w trudnych sytuacjach, a takŜe Pani J. Długosz za jej 

zaangaŜowanie w pracy, jej determinację w rozwiązywanie problemów. W/w pracownikom 

Biura Rady podziękował nie tylko oficjalnie ale i prywatnie.  

 Poinformował takŜe, iŜ rada ta nie miała łatwego zadania, obciąŜenia poprzednich 

stylów działalności rady były bardzo mocne, tego teŜ obawiał się, będąc radnym  

w poprzedniej kadencji, iŜ zostaną powtórzone pewne trendy w tej kadencji, ale tego radni  

III kadencji nie zrobili i jest to ich wielka zasługa.  

 Przypomniał, iŜ 27.11.2007 r. odbyła się I sesja z przenośnymi komputerami 

(laptopami). Rada nie była na to tak przygotowana, ale wszyscy radni wykazali zrozumienie 

w całej sprawie. Teraz z perspektywy tych kilku lat wiadomo, Ŝe wprowadzając laptopy 

i przesyłając informacje drogą elektroniczną, zaoszczędzono na papierze, długopisach, 

tradycyjnej poczcie, itd.  
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W dniu 29.09.2009 r. rada przeniosła miejsce posiedzeń z budynku  

przy ul. Klasztornej do gmachu przy Placu Okrzei.  

 13.04.2010 r. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, związana  

z tragicznymi wydarzeniami po Smoleńskiem. Wspomniano wówczas katastrofę samolotu  

z 10.04.2010 r., wiozącego Prezydenta RP, jego małŜonkę, parlamentarzystów i inne postacie 

związane z polskim Ŝyciem politycznym i kościelnym.  

 Na zakończenie przewodniczący rady, zwracając się do członków rady, stwierdził  

cyt.: "Praca z wami w III kadencji to była czysta przyjemność".  

Ponadto poinformował o wpłynięciu pisma:  

1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach nt. złoŜonych oświadczeń majątkowych 

pracowników Starostwa Powiatowego (załącznik nr 13). W/w pismo znajduje się  

do wglądu w Biurze Rady. 

2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu w sprawie złoŜonych oświadczeń 

majątkowych przez pracowników jednostek, dla których powiat jest organem 

prowadzącym (załącznik nr 14). W/w pismo znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 

Na koniec sesji przewodniczący rady poprosił wiceprzewodniczących rady o pomoc  

w rozdaniu listów gratulacyjnych i upominków. Przewodniczący rady odczytał list 

gratulacyjny, który został wręczony wszystkim radnym z okazji zakończenia III kadencji 

Rady Powiatu Raciborskiego. W/w list został podpisany przez przewodniczącego rady  

i Starostę Raciborskiego (załącznik nr 16). Wraz z listem gratulacyjnym radni otrzymali 

równieŜ okolicznościowe medale.   

Przewodniczący rady stwierdził, iŜ pozostali radni nieobecni w chwili obecnej na sesji, 

otrzymają okolicznościowe medale i podziękowania w innym terminie.  

Na zakończenie przewodniczący rady powiedział, Ŝe dzięki Ŝyczliwości Starosty 

Raciborskiego, kaŜdy z radnych otrzymał ksiąŜkę jego skromnego autorstwa pt.: „Dzieje 

Powiatu Raciborskiego”. Jest to ksiąŜka do której materiały zbierał prawie 20 lat i została ona 

napisana w przeciągu 2,5 lat. KsiąŜka ta jest sensu stricto naukowa, choć liczba materiału 

ikonograficznego pozwala zgłębić treści trudniejsze równieŜ laikom, miłośnikom tego 

regionu. KsiąŜka została pozytywnie zrecenzowana w dwóch niezaleŜnych ośrodkach 

uniwersyteckich: na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach. Została wydana przez prestiŜowe wydawnictwo naukowe AVALON  

w Krakowie. Jest to ksiąŜka opisująca dzieje Ziemi Raciborskiej od czasów najdawniejszych 

po czasy współczesne. Nie jest to historia Raciborza i nie konkuruje z historią napisaną  

przez P. Newerlę, ale jest to historia jednostek terytorialnych szczebla średniego na Ziemi 
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Raciborskiej, innymi słowy terytorium plemiennego (jeszcze w zamierzchłych czasach), 

później kasztelani raciborskiej, księstwa raciborskiego, okręgu zamkowego, pruskiego 

powiatu, rejonu, obecnego Powiatu Raciborskiego, czyli wszystko to, co przez wieki 

stanowiło Ziemię Raciborską w jej ówczesnych granicach. Promocja ksiąŜki odbyła się 

06.11.2010 r. w murach Muzeum w Raciborzu.  

 

Ad13. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady zamknął obrady ostatniej uroczystej L sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 18:08.  

Radny P. Olender zaprosił wszystkich na konwencję Platformy Obywatelskiej, która 

odbędzie się za nie całą godzinę w Strzesze.   

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady 

Jolanta Długosz                Norbert Mika  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

2. Lista obecności radnych. 

3. Lista zaproszonych gości. 

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

9 listopada 2010 r.  

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714-31/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 9 listopada 2010 r. 5 nowych 

projektów uchwał w sprawie: dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010 r., dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. dotyczących 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, uchylenia uchwał dotyczących cenników, 

uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika  

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób 

nieprzebywających w Domu na stałe, Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  

na 2011 rok.  

6. Uchwała Nr L/478/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.  

7. Uchwała Nr L/479/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

8. Uchwała Nr L/480/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. dotyczących 

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

9. Uchwała Nr L/481/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

10. Uchwała Nr L/482/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących cenników. 
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11. Uchwała Nr L/483/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia cennika 

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej ”Złota Jesień” w Raciborzu dla osób 

nieprzebywających w Domu na stałe.   

12. Prezentacja filmu przedstawiającego dokonania samorządu powiatowego III kadencji.  

13. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach nt. złoŜonych oświadczeń 

majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego.   

14. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu w sprawie złoŜonych oświadczeń 

majątkowych przez pracowników jednostek, dla których powiat jest organem 

prowadzącym.  

15. List gratulacyjny z okazji zakończenia III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego.   


