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BR. 0002.3.8.2012 
PROTOKÓŁ  NR  XXII/ 2012 

z  XXII  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 września 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XXII / 226 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

2. XXII / 227 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

3. XXII / 228 / 2012 – w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

4. XXII / 229 / 2012 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej 

na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. XXII / 230 / 2012 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu inwestycyjnego pn.: „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu”. 

6. XXII / 231 / 2012 – 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 2012 r. 

7. XXII / 232 / 2012 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice  

do projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej 

drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45". 

8. XXII / 233 / 2012 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu                         Ewa Tapper  

3. Kierownik Biura Rady                      Ewa Mekeresz  

4. Radca Prawny                        Grzegorz Granieczny  

5. Podinspektor ds. współpracy z mediami             Karolina Kunicka   
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI 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. 

6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na dokonanie 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu inwestycyjnego pn.:„Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu”. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

17. Zakończenie sesji. 

 
 
Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:00 otworzył 

obrady XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  
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na sali obecnych było 20 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zaś lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości,  

w szczególności: Radną Sejmiku Województwa Śląskiego Ewę Lewandowską oraz Zastępcę 

Prezydenta Miasta Rybnika Panią Joannę Kryszczyszyn, media i mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.  

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 25 września 2012 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu  

z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za. 

 Na salę obrad przybył radny Leonard Malcharczyk i skład rady wyniósł 21 radnych.  

  

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.8.2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 września 2012  r. nowej wersji projektów uchwał: 

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok – 

autopoprawka została wprowadzona 21 głosami za, 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata  2012 – 2022 – autopoprawka została wprowadzona 21 głosami za, 
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3. wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego  

pn.: „Remont ulic gminnych   Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”. 

Starosta wyjaśnił, iż w przypadku trzeciego projektu uchwały zmieniła się kwota.  

Autopoprawka została wprowadzona 21 głosami za. 

Dodatkowo wprowadzono nowe projekty uchwał: 

1. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice do projektu 

inwestycyjnego pn." Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę 

powiatową S3516 z drogą krajową nr 45". 

Starosta stwierdził, iż należy pomagać gminom.  

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami za.   

2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

położonym w  Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami za.   

3. 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 2012 r. 

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami za.   

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą o wycofanie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały został wycofany z porządku obrad 21 głosami za.   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

zmodyfikowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Teresę Frencel, Marka Kurpisa i Artura Wierzbickiego. 

Zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę udziału w pracach komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty j21 głosami za.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Zaproponowano radną T. Frencel na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radna T. Frencel wyraziła zgodę.  

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.   

Starosta stwierdził, iż informację Starosty o pracach Zarządu radni otrzymali drogą 

elektroniczną, dlatego też odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między 

sesjami od 29.08.2012 do 13.09.2012. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 5 września 2012 r. w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach Starosta powiedział, że od 01.01.2013 r. nastąpiłaby likwidacja 

punktów paszportowych. Jak tłumaczył Wojewoda powodem likwidacji jest to, iż czynności 

muszą wykonywać urzędnicy państwowi a nie samorządowi, w związku z tym został 

zmuszony do likwidacji punktów terenowych i mieszkańcy np. Powiatu Raciborskiego  

w celu wyrobienia paszportu i jego odebrania będą musieli udać się do Rybnika. Pojawiły się 

propozycje samorządów innego rozwiązania problemu. Osobiście zgłosił propozycję, aby 

urzędnik państwowy jeden dzień w tygodniu był w Raciborzu, innego dnia w Wodzisławiu Śl, 

w Żorach czy w Jastrzębiu Zdroju i mógłby raz w tygodniu na terenie powiatu przyjmować 

wnioski o paszport. Jeżeli osoba składająca wniosek nie może dojechać do Rybnika.  

W/w propozycja ma zostać wzięta pod uwagę i w ciągu kilku dni Wojewoda obiecał 

przekazać odpowiedź. Do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymano.    

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 14.09.2012 do 25.09.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 29.08.2012 do 13.09.2012), stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 Starosta powiedział, że z inicjatywy Prezydenta A. Fudalego w dniu dzisiejszym radni 

mają podjąć uchwałę o wsparciu działań, aby samorządy odzyskały swoje 8 mld zł. Poprosił 

nawet Prezydenta A. Fudalego, aby poinformował o w/w sprawie, ponieważ była duża akcja 

zbierania podpisów w Rybniku. Prezydent nie mógł przybyć na sesję, ale w jego zastępstwie 

obecna jest Pani Zastępca Prezydenta. Przez rozwiązania legislacyjne ostatnich lat samorządy 

straciły 8 mld zł. Spowodowane to było m.in. prowadzeniem przez państwo ulg 
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prorodzinnych i uległy zmianie progi podatkowe. Każdy milion złoty w budżecie samorządu 

to są pieniądze nie do przecenienia, średnio to są między 2 – 4 mln zł., niektóre samorządy 

trochę więcej. Dla powiatu kwota 3 – 4 mln zł to potężna kwota. W przypadku wpłynięcia 

środków, to byłyby pieniądze na badania, podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach, itd.  

 Zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproszono na sesję 

radną Sejmiku Województwa Śląskiego Ewę Lewandowską, w celu przedstawienia 

stanowiska Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie połączeń kolejowych na terenie 

Powiatu Raciborskiego, w świetle tworzonych Kolei Śląskich. Poprosił radną, aby 

przedstawiła w dniu dzisiejszym informację w tym temacie oraz mogła rozeznać temat  

w Sejmiku i na kolejnej sesji przedstawiła, jakie są zamiary Marszałka w tym zakresie.

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radną E. Lewandowską o przybliżenie 

tematyki, o której wspomniał Starosta.  

 Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Lewandowska podziękowała  

za zaproszenie na sesję. Przekazała, iż na dzień dzisiejszy Spółka Koleje Śląskie jest spółką 

ze 100 % kapitałem województwa śląskiego. Jest to spółka, która całkowicie przejmuje 

zarządzanie i organizację przewozów regionalnych. W tej chwili spółka ma zadania 

powierzone na 3 lata. Samorząd województwa śląskiego będzie to kosztowało w przybliżeniu 

470 mln zł. i jest to ogromna kwota w budżecie województwa. Zadaniem spółki będzie 

troszczenie się o przejazd mieszkańców, pracowników zlikwidowanej spółki, gdyż był dość 

spory przerost zatrudnionych pracowników w spółce przewozy regionalne (było około 1800 

pracowników). W tej chwili spółka Koleje Śląskie przejmie około 800 pracowników,  

w związku z czym powstaje też program ochrony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy tych, 

którzy nie znajdą zatrudnienia w Kolejach Śląskich. Marszałek na ostatniej sesji powiedział, 

że jego największą troską jest zabezpieczenie mieszkańcom sensowych przewozów.  

Na ostatniej sesji była już interpelacja jednego radnego dotycząca połączenia Wodzisław –

Chałupki – jest to strefa przygraniczna. Z tego co wie, to linia na tej trasie 

najprawdopodobniej przegra z busami, ponieważ torowiska są w bardzo złym w stanie  

i rozwiana prędkość nie może być większa niż 40 km/h, w związku z czym ludzie 

najprawdopodobniej wybierają szybszy przejazd busami.  

 Odnośnie połączeń z Kędzierzynem – Koźlem powiedziała, że wykorzystane będą  

z umowy Marszałkami. Na ostatniej sesji podejmowano cztery takie uchwały, które mają  

za zadanie wzajemne świadczenie usług pomiędzy województwami. Wszyscy będą śledzić 

jak będzie to rozwijało się w praktyce. Na dzień dzisiejszy wyjeżdżało w regionie  

480 pociągów, a będzie wyjeżdżać około 629 połączeń, więc powinno być lepiej a nie gorzej. 
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Po stronie województwa śląskiego jest też zakup nowego taboru, te dotacje są przekazywane 

w związku z czym tabor ten systematycznie, a stopniowo będzie wymieniany na lepszy.  

W przypadku woli radnych co do rozmowy na temat tych dwóch połączeń, to uzyska taką 

informację i przekaże ją na kolejnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która  

odbędzie się 15.10.2012 r.  

Starosta stwierdził, że otrzymał informacje z PKP, które przymierzało się do remontu 

torowiska na odcinku Wodzisław – Chałupki, skoro nie ma pewności czy Koleje Śląskie będą 

chciały korzystać. 

 Radna Sejmiku E. Lewandowska powiedziała, że będzie się to tworzyło w trakcie, 

ponieważ jest to nowa spółka, która przejmuje wszystkie połączenia, ale jest ona 

marszałkowska, gdyż potrzeby mieszkańców województwa śląskiego, w tym naszego regionu 

powinny być realizowane na miarę możliwości. Ponadto przedstawiła informacje  

nt. odbywających się konkursów przez zarząd województwa śląskiego. Jako Przewodnicząca 

Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji przybliżyła regulamin przyznawania nagród Marszałka 

Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe. Odbyła się już IV edycja 

nagradzania sportowców, ale gdy sięga do zestawienia nagradzanych to osobiście odnosi 

wrażenie, iż nie do wszystkich informacja ta dociera, a jeżeli dociera, to czasami 

 jest spóźniona. Regulamin został ustanowiony w 2009 r. Udało się z radnymi z poprzedniej 

kadencji ustanowić regulamin, iż nagradzani byli już sportowcy za 2008 r. Regulamin trochę 

ewaluował, ale głównie ma przesłanie, że termin składania wniosków jest do 31 stycznia roku  

za osiągnięcia roku poprzedniego. Wnioski będą na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Poprosiła o śledzenie w/w informacji w zakładce konkursy, w których znajdują się konkursy 

zakończone bądź trwające. Za 2011 r. z Powiatu Raciborskiego 5 osób zostało nagrodzonych, 

w tym były dwie zapaśniczki z Klubu „Dąb” Brzeźnica: Justyna Ratyńska, Sara Jezierzańska, 

Justyna Święty i Pływacy Krzysztof Tokarski z Klubu „Victoria” SMS Racibórz i uczeń 

ZSOMS oraz Mikołaj Machnik zawodnik AZS AWF Katowice – absolwent ZSOMS. Warto 

namawiać młodzież do składania wniosków, gdyż są to nagrody przyznawane jednorazowo. 

Rozdanie nagród odbyło się we wrześniu, ale mają zagwarantowaną kwotę, nie mniejszą niż 

120 zł za punkt, a najmniejszą ilość punktów, którą młodzież otrzymuje to jest 10 punktów 

czyli taka nagroda jest nie mniejsza niż 1200 zł. W bieżącym roku minimalna nagroda 

wyniosła 1400 zł. Nagroda ta sięga w roku olimpijskim kilkunastu tysięcy złotych.  

Podkreśliła, iż w nagrodach Marszałka nie dzieli się sportowców czyli paraolimpijczycy,  

a więc startujący niepełnosprawni. Muszą to być mieszkańcy województwa śląskiego 

reprezentujący stowarzyszenie bądź klub województwa śląskiego i muszą zdobywać sukcesy 
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w sportach olimpijskich. Warto śledzić i korzystać z konkursów edukacyjnych, dlatego  

jest już na stronie informacja, iż do 05.10.br. należy składać wnioski w programie Wydziału 

Europejskiego Funduszu Społecznego o stypendia dla uczniów pt. „Nauka drogą do sukcesu”. 

Jest też program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 

2012 – 2015. Program ten skierowany jest do uczniów różnych poziomów nauczania 

ponadgimnazjalnego, gdzie mając odpowiednią średnią i osiągnięcia (czy to w dziedzinie 

sportu czy muzyki, itp.), można uzyskać stypendium, które w sumie w roku wynosi 3800 zł  

i nie jest przydzielane w 10 ratach.  

 Następnie głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Joanna Kryszczyszyn.  

W imieniu Prezydenta A. Fudalego oraz w swoim przywitała wszystkich radnych.  

Jej obecność na dzisiejszej sesji spowodowana była z inicjatywą Związku Miast Polskich,  

do której przystąpiły również inne organizacje samorządowe, a miasto Rybnik również 

złożyło swój akces i czynnie uczestniczy w akcji tzw. stawka 8 mld zł. Starosta wspomniał 

już o tzw. obywatelskiej zmianie ustawy. To co rząd czyni powoduje pustoszenie kasy miasta. 

Sama zmiana podatku dochodowego, dwie skale podatkowe, ulgi prorodzinne spowodowałz 

odpływ ze wspólnego portfela prawie 6,8 mld zł, a pozostałe rzeczy do tych 8 mld zł to są np. 

badania, które trzeba realizować z ramienia rządu bez gratyfikacji finansowej (są sprawy 

obywatelskie, komisje wojskowe, urzędy stanu cywilnego), ale nie ma pełnego finansowania. 

Wiadomo, że zadania te każdy burmistrz, starosta, prezydent musi wykonać rzetelnie, gdyż 

takie są oczekiwania mieszkańców, ale teoretycznie ta gratyfikacja nie jest na odpowiednim 

poziomie. Wiele zadań dokłada się samorządom tj. piecza zastępcza, stypendia socjalne,  

20 % wkład własny we wszystkie zadania i to światełko, które świeci w tle każdej decyzji, że 

wchodzi się w nowy okres programowania. W nowym okresie programowania, kiedy będzie 

można wziąć kolejne pieniądze z następnego rozdania, trzeba mieć wkład własny, dlatego też 

samorządy doszły do wniosku, że najlepsza jest akcja tzw. projekt obywatelski  

i propozycja zmiany ustawy o wpływach do kasy samorządowej podatku dochodowego  

i podatku z CIT, stąd też akcja zbierania podpisów. Przyniosła ulotki stawka większa  

niż 8 mld zł (załącznik nr 6) , na której znajduje się strona internetowa www.stawka8mld.pl 

na której szczegółowo można znaleźć niezbędne informacje np. od kiedy i do kiedy zbierane  

są podpisy, od kiedy Komitet Obywatelski został zarejestrowany. Do 05.10.br. jest czas  

na zbieranie podpisów. W dniu jutrzejszym osobiście będzie przebywała z wizytą  

w Warszawie. W dniach 26 – 27.09.br. odbędzie się Kongres Oświatowy i jednocześnie  

tzw. czarny przemarsz, na który zostanie przywieziona partia podpisów, Rząd bardzo szybko 

rekompensuje swoje decyzje papierowe tj. wprowadził dwie skale podatku, pomniejszył 
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dochody, które wpływają z budżetu samorządów, ale automatycznie powiększył stawkę VAT 

czy też w bieżącym roku wszyscy byli zmuszeni do płacenia 2 % stawki rentowej.  

Zastępca Prezydenta zachęciła do odwiedzenia strony internetowej i składania podpisów. 

Miasto Rybnik zebrało ponad 9 000 podpisów, które zostaną zawiezione w dniu jutrzejszym 

do Warszawy. Prawie ponad 200 tys. podpisów w całej Polsce zostało zarejestrowanych  

na liczniku, które zostały już zabrane, następne podpisy są do tzw. licznika samorządowego 

wpisywane i wówczas zobaczy się, czy rząd posłucha postulatów i czy spokojne dyskusje  

z rządem nt. zmiany ustawy o podatku dochodowym będą miały wpływ. Dla Miasta Rybnika 

jest to walka o 30 mln zł, a dla Powiatu Raciborskiego również będą to niemałe kwoty.         

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Zastępcy Prezydenta za wspieranie 

słusznej inicjatywy.  

 

Ad6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta nawiązał do poprzedniego punktu stwierdzając, iż informacja o realizacji 

uchwał i wniosków znajduje się w Biurze Rady. Starostwo będzie chciało na parę dni 

stworzyć możliwość składania podpisów i ulotka zostanie rozpropagowana wśród osób.  

 W dniu wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów przekazał, iż jest dobra 

realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2012 r. Wykonanie dochodów i przychodów  

na poziomie 52 % jest dobrym procentem i dochody realizują się dobrze. Wskaźnik udziału  

w podatku dochodowym od osób fizycznych 42 % jest dobrym wskaźnikiem, ale niewiadomo 

jak będzie realizował się w II połowie, ale powinna wpłynąć kwota ponad 8 mld 400 tys. zł. 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych już za I półrocze 2012 r. przekracza  

104 %, wykonano 727 483,21 zł., co nie znaczy, że w II półroczu kwota będzie identyczna. 

Realizacja subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej jest realizowana zgodnie  

z prawem. Subwencję oświatową wykonano w 62 % i wynika to z tego, iż w pierwszym 

miesiącu płacona jest 13 – ta pensja dla nauczycieli, dlatego otrzymuje się podwójną 

subwencję czyli 2/13. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 51 %  

i nie ma zastrzeżeń co do procentów, ale są zastrzeżenia co do wielkości, gdyż rząd  

nie pokrywa już kosztów związanych z realizacją zadań zleconych. Powiat nie ma możliwości 

negocjowania, bo Wojewoda swoją decyzją ustala jaką kwotę przydziela. Szczególnie 

widoczne jest to w przypadku pieniędzy na gospodarowanie mienia Skarbu Państwa.  



10 
 

Przy sprzedaży trzeba sporządzić podział geodezyjny, wycenę, itd., dlatego też pieniędzy  

jest niedużo i stąd też akcja, o której wspomniała Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika.  

 Wydatki w I półroczu nigdy nie osiągają 50 %. Wykonanie wydatków za I półrocze 

2012 r. jest na poziomie 45 % i jest to dobre. Osobiście nie widział zagrożeń, jeśli chodzi o 

realizowanie planowanych wydatków i rozchodów. Wszystkie planowane inwestycyjne 

sprawy zakończą się w bieżącym półroczu, ale są pewne opóźnienia np. do tej pory trwają 

prace na dachu w ZSZ, ale polskie prawo zamówień publicznych nie pozwala na wygrywanie 

najlepszych i najtańszych tylko najgorszych i najdroższych. Firma, która miała w/w zadanie   

zakończyć z końcem sierpnia, do tej pory jeszcze nie wykonała. Firma miała 2,5 miesiąca  

na realizację zadań, co normalna firma potrafi to wykonać w przeciągu 1,5 miesiąca. 

Stwierdził, iż nie ma większych zagrożeń, jeśli chodzi o wydatki.  

 Odnośnie dochodów powiedział, że wszystko będzie zależało od kondycji państwa,  

a ostatni kwartał 2012 r. pokaże jak sytuacja będzie wyglądała, a jeżeli uda się swobodnie 

zrealizować planowane dochody, to przyszły rok będzie o wiele trudniejszy.  

W kwestii wniosku radnej Teresy Frencel dot. uwzględnienia w budżecie środków  

na podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach, w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu  

i Finansów obecne były osoby z Zarządu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, rozpatrzono nawet regulacje płac w podległych 

jednostkach: PCPR, PUP, od dłuższego czasu nie ma regulacji płac w Starostwie, dlatego też 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w wyniku dyskusji i analiz podjął decyzję, iż dopiero można 

cokolwiek powiedzieć po zbilansowaniu się tego roku. Rok ten bilansuje się do końca  

I kwartału czyli na początku II kwartału, Zarząd ponownie tematem zajmie się i zobaczy jakie 

są możliwości i wówczas będzie można zrobić jakiekolwiek zmiany w budżecie.  

Zarząd nie ma możliwości, aby w budżecie, który będzie przygotowywał, uwzględnił  

w/w rzecz. Do w/w tematu Zarząd powróci po podsumowaniu tego roku. Wiąże się to  

ze wskaźnikami, które trzeba porównywać, a które nie można przekroczyć.  

O w/w wskaźnikach na Komisji może powiedzieć Skarbnik. Na początku II kwartału Zarząd 

ponownie powróci do w/w sprawy i w przypadku możliwości zaproponuje korekty  

w budżecie i ewentualne regulacje płac w podległych jednostkach i w  Starostwie. 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż dwie Komisje zajmowały się 

omówieniem budżetu powiatu za I półrocze 2012 r., stąd też poprosił Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu.     



11 
 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur poinformował, iż Komisja 

Rewizyjna zajmowała się przedłożonymi dokumentami, wysłuchała wyjaśnień Skarbnika  

oraz Starosty i w dniu dzisiejszym przyjęła protokół pokontrolny, nie wnosząc żadnych uwag.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, że Komisja 

analizowała wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r., wysłuchała podobnie jak Komisja 

Rewizyjna wyjaśnień szczegółowych Starosty oraz Skarbnika dotyczące planowanych 

dochodów, do których były pytania i nie wniosła uwag.  

 W związku z brakiem uwag pozostałych przewodniczących Komisji oraz radnych  

do w/w punktu, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do realizacji kolejnego punktu.     

    

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

na 2012 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię w sprawie projektu uchwały. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że  

Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się projektami uchwał, które były przedstawione  

już po zmianach przez Zarząd i w większością głosów zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2012 r. jak i w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

 2012 – 2022.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż znana jest już opinia Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym zapytał, czy przewodniczący komisji i radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   
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W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w tej sprawie występował Starosta  

jak również Pani Prezydent Miasta Rybnika. W związku z tym zapytał, czy przewodniczący 

komisji i radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ nie wyrażenia zgody na dokonanie 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej  

na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 5 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu inwestycyjnego pn.:„Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu”. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż była autopoprawka Zarządu, o której 

wspomniał na początku sesji Starosta. Zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. 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 2012 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o otrzymaniu Uchwały nr 5/V/2012 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia  

20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o podziale środków PFRON. 

W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Zapytał, czy przewodniczący 

komisji i radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice  

do projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę 

powiatową S3516 z drogą krajową nr 45". 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały. 
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  Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosił się radny A. Wierzbicki. W związku z wyrażeniem zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego mieszczącego się w budynku radny zapytał o kwotę, która nie jest ujęta  

w projekcie uchwały.   

Starosta stwierdził, iż rada wyraża wolę co do sprzedaży. Lokal będzie sprzedany  

za określoną kwotę przez rzeczoznawcę czyli za 202 tys. zł.    

W związku z brakiem innych uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: L. Fiołka, A. Wierzbicki, M. Klimanek, K. Ciszek,  

L. Malcharczyk i W. Gumieniak. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

 Radny Leon Fiołka złożył w formie pisemnej interpelacje w sprawach: 

1. kolejnej naprawy brukowania na rondzie DW 935 przy centrum handlowym Auchan, 

2. ujęcia w planie budżetu na 2013 r. wykonanie ok. 30 m chodnika obok posesji Państwa 

Stawinoga w Brzeziu przy ul. powiatowej S3512, 

3. wystąpienia do zarządcy drogi o ujęcie w budżecie na 2013 r. likwidacji kolein i naprawy 

nawierzchni drogi DW 935 na odcinku od lasu graniczącego z Gminą Kornowac  

do przejazdu kolejowego na Dębiczu oraz o dokonanie na tym odcinku pomiarów hałasu 

pochodzącego od ruchu kolejowego.  

Powyższe interpelacje stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
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Radny A. Wierzbicki przypomniał, iż niedawno spotkał kolegę ze szkoły 

podstawowej, który powrócił z pracy z Grecji. Powrót spowodowany był niebezpiecznym 

pobytem. Osoba ta z zawodu jest elektrykiem, jednak zamierza wyjechać do Austrii  

ze względu na lepsze zarobki. Radny usłyszał również historię, która dotyczyła Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu. Osoba powróciła z pracy z Anglii, gdyż utraciła pracę.  

Wybór powrotu do Raciborza był trudny. Jako osoba bezrobotna skierowała swoje kroki  

do PUP, gdzie pojawiły się pytania odnośnie dokumentów. Urzędnik przyjmując zgłoszenie 

bezrobotnej z pełną empatią dla tej osoby zapytał, dlaczego wróciła i powiedział jej, iż  

nie powinna liczyć zbytnio na ofertę pracy, ponieważ PUP ma cichy układ z pracodawcami  

i nie podsyła pracowników wracających z zagranicy. W związku z tym zapytał, ilu 

bezrobotnych pracujących za granicą w ciągu ostatniego roku zarejestrowało się  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, ilu dostało ofertę pracy oraz jaka jest rzeczywista pomoc  

dla osób wracających z zagranicy, a rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu?  

Następnie radny podniósł sprawę dotyczącą KPP w Raciborzu. W dniu 03.09.2012 r. 

otrzymał informację od mieszkańca Raciborza, że w śmietniku przy ul. Pomnikowej  

w Raciborzu zamieszkała dwójka bezdomnych, a mieszkańcy boją się schodzić do śmietnika. 

Jak stwierdził, pomoc bezdomnym należy do zadań gminy. Mieszkaniec powiedział radnemu 

o nieskutecznych interwencjach, jakie zgłasza się na policji. Radny postanowił osobiście 

zatelefonować i przy zgłoszeniu usłyszał od policjanta dyżurnego, iż nie może przyjąć 

zgłoszenia, bo jeśli bezdomny nie chce pomocy, to nie pomaga mu się na siłę. Radny powołał 

się na zadania powiatu o charakterze ponadgminnym, ustawę o samorządzie powiatowym  

i należne zadania czyli porządek publiczny i bezpieczeństwo. W świetle tych zadań chciał 

dowiedzieć się ja miało respektować swoje prawa 180 rodzin, korzystających z tego 

śmietnika.  

Radny Marceli Klimanek podniósł sprawę dróg, a konkretnie ul. Bogumińskiej, która 

była już przedmiotem interpelacji w bieżącym roku. Miesiąc po interpelacji, w czasie wakacji 

został wyremontowany odcinek między ul. Bogumińską, a ul. Opawską i ul. Jana Pawła II 

(konkretnie jest to środek skrzyżowania). Radny zwracał uwagę nie na środek skrzyżowania 

tylko na odcinek, który jest kilkadziesiąt metrów, a z którego został wyciśnięty asfalt  

przez tiry i jest niebezpiecznie po deszczu. Są fachowcy w powiecie, którzy potrafią 

sfrezować, lecz jest to zadanie, które przekracza możliwości powiatu. Radny zastosował się 

do zaleceń Starosty, iż radni powinni sami pisać interpelacje, dlatego tez złożył pismo  
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do GDDKiA i otrzymał stosowną odpowiedź informującą, iż nie można liczyć na remont.  

Na stronie 4 „Nowin Raciborskich” w/w sytuacja została opisana.   

Następnie podniósł kwestię dostępu do usług stomatologicznych w godzinach 

nocnych, dni ustawowo wolne od pracy oraz niedziele i święta. Osobiście walczył o dyżury 

stomatologiczne w weekendy, jednak nie udało się tego zrealizować w powiecie z powodu 

braku chętnych i mocy przerobowych. Pojawiła się firma Dentica 24, która przejmie zadanie.  

Na ostatniej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa złożono wniosek, iż Komisja nie może zająć 

stanowiska ze względu na brak wyceny wymienionych w piśmie usług medycznych. W dniu 

03.09.2012 r. otrzymano pismo informujące, iż zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  „wyboru realizatora programu zdrowotnego dokonuje się w drodze konkursu 

ofert”. W związku z powyższym w przypadku realizacji stosownego programu zdrowotnego 

Zarząd Powiatu w ogłoszeniu konkursowym określi wymagania stawiane Zleceniobiorcy,  

w tym kwotę jaką może przeznaczyć na realizację tego zadania. Firma Dentica 24 przesłała 

zakres procedur, jaki zamierzają zrealizować w sprawie umowy.  

Ostatnia sprawa podniesiona przez radnego dotyczyła bezpłatnych badań 

profilaktycznych dla kobiet ciężarnych.  Na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

radny W. Gumieniak zapytał Dyrektora szpitala, co dzieje się z programem badań 

profilaktycznych dla kobiet ciężarnych. Zapytał, czy w związku z przyznanymi w budżecie 

środkami finansowymi w wysokości 15.000 zł zostały uruchomione bezpłatne badania 

profilaktyczne dla kobiet ciężarnych, ponieważ nie był realizowany program toksoplazmozy  

i cytomegalii? Radny poprosił o wyjaśnienie w/w kwestii.  

Radny Krzysztof Ciszek odniósł się do ostatniej interpelacji złożonej w okresie 

międzysesyjnej, a dotyczącej hałasów, jakie emitują psy w Komendzie Powiatowej Policji  

w Raciborzu. Ludzie skarżą się i piszą petycje. Radny otrzymał odpowiedź na interpelację, 

jednak rozmawiał z policjantami, opiekunami psów policyjnych i okazuje się, że rozwiązanie 

jest proste i niezbyt drogie, jednak policja nie potrafi „udźwignąć” kosztu z tym związanego, 

a chodzi o obroże antyszczekowe. Zwrócił się z propozycją, aby zainwestować policji obroże, 

których koszt wynosi 2 000 zł. Do w/w inwestycji może dołożyłoby się miasto Racibórz.         

Radny Leonard Malcharczyk złożył interpelację w sprawie uszkodzenia drogi 

powiatowej DP 3505S Cyprzanów – Pietrowice Wielkie na wysokości ul. Janowskiej 20. 

Mieszkańcy zgłaszali radnemu, iż po stronie Cyprzanów – Pietrowice Wielkie jest rozstęp  
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w asfalcie i powstał duży rów. Samochody, które wpadają, tworzą bardzo duże 

niebezpieczeństwo. Osoba tam mieszkająca zwracała na w/w kwestię wielokrotnie uwagę  

i widziała jak z wielkimi problemami borykają się te samochody.   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił się  

z ponowną prośbą o wycięcie na drodze wojewódzkiej miedzy Nędzą a Kuźnią Raciborską 

suchych konarów drzew (dębów). Suche gałęzie stanowią olbrzymie zagrożenie  

dla uczestników ruchu drogowego. Konary spadają i podczas wiatru stanowią większe 

zagrożenie. Wiceprzewodniczący rady otrzymał odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg, iż 

w/w rzecz będzie możliwa do zrobienia, kiedy drzewa się ulistnią, gdyż w chwili obecnej  

jest niemożliwe ocenić, które drzewa są suche, a które są jeszcze żywe konary. Do dnia 

dzisiejszego nie zostało to wycięte, stąd też powrócił ponownie do tematu.  

Przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do realizacji kolejnego punktu.  

Zgłosił się radny M. Kurpis stwierdzając, iż zgłaszał się do dyskusji, lecz nie został 

wyczytany.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że wyczytał radnych, którzy wyrażali chęć 

zabrania głosu, ale radny nie zgłosił się, iż został pominięty. Poprosił radnego o zabranie 

głosu.   

Radny M. Kurpis podniósł kwestię ul. Piaskowej w Raciborzu (skrzyżowanie  

z ul. Szkolną i ul. Sudecką) i miał świadomość, iż w planie inwestycyjnym na lata  

2010 – 2014  jest zaplanowane, podobnie jak w innych samorządach gminnych kompleksowa 

przebudowa tej drogi na odcinku od mostu, jednak jest problem na wysepce na wysokości 

CARBON – u. Wysepka jest dosyć stara i nie ma sensu jej modernizować. Zwrócił się  

z prośbą o jej zabezpieczenie, aby w czasie słoty można było przejść do parkingu 

znajdującego się po drugiej stronie ulicy. 

 

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do interpelacji: 

1. Leona Fiołki – rondo przy Auchan. Jest to droga wojewódzka i można wystosowywać 

pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby wymuszać na inwestorze przywrócenia 

takiego stanu, który może zostać odebrany przez ZDW. Poza tym zostanie to przekazane 

powiatowi do bieżącego utrzymania.  
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Odnośnie chodnika przy ul. Brzeskiej stwierdził, iż na terenie poza miejskim  

nie wykonuje się chodników po dwóch stronach. Z Państwem, którzy tam mieszkają 

uzgodniono, iż zostanie wysypany frez i ze strony tych osób nie było żadnych uwag, 

dlatego też w tym miejscu nie planuje się wykonania chodnika, a jeżeli chodnik miałby 

zostać zrobiony to na przyjętych zasadach, tzn. jeśli miasto Racibórz zgłosi chęć  

i partycypację w kosztach, to zostanie to zaplanowane. Nie przewiduje się wykonanie 

chodnika, ponieważ chodnik znajduje się po drugiej stronie, zaś osoby chciałyby mieć 

możliwość przejścia i taką możliwość daje wyfrezowany asfalt .       

W kwestii hałasu Starosta powiedział, że w 2012 r. opracowywany został Program 

Ochrony Środowiska dla Powiatu, w którym znajduje się strefa hałasu, gdzie wpisano  

na których odcinkach dróg Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Dróg Krajowych 

powinien zwrócić uwagę na hałas. Odcinki dróg były uzgadniane z gminami, ale  

nie potrafi powiedzieć czy miasto Racibórz zgłosiło ten odcinek. Prawdopodobne, że  

nie, bo budynki te są jednak oddalone od tej drogi, bo są ulice, gdzie budynki znajdują się 

przy samej drodze, tylko dzieli chodnik przy ul. Opawskiej. Zostanie wystosowane pismo 

do Marszałka, Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale trzeba mieć świadomość, że skoro 

Marszałek podejmuje się wielkiego zadania, jakim jest budowa drogi Racibórz – Pszczyna 

i droga ta, o której mówi się może stać się drogą gminną, być może Marszałek nie będzie 

chciał większych środków inwestować w tę drogę. W ramach bieżącego utrzymania 

można  dokonać naprawę nawierzchni tej drogi, natomiast poważniejszych robót na tej 

drodze nie będzie wykonywać się, bo albo zostanie drogą gminną albo będzie to 

szczegółowo to dodane kompleksowo w ramach budowy drogi Racibórz - Pszczyna. 

Jeżeli prace na tej drodze będzie można wykonać w ramach bieżącego utrzymania, to 

zostanie to wykonane w bieżącym roku, jeśli pozwoli na to aura, a jeżeli nie to  

na przyszły rok.  

2. A. Wierzbickiego – Starosta obiecał odpowiedzieć na pytania, ile powróciło z zagranicy, 

ilu dostało pracę i jaką pomoc oferuje PUP.  

Co do bezdomnych Starosta powiedział, że jest to zadanie gminy. Większość 

śmietników jest zamykanych przed bezdomnymi, lecz nie potrafi powiedzieć kto  

jest zarządcą budynku przy ul. Pomnikowej. Jeżeli osoba nie chce pomocy, to nie można  

zmuszać na siłę, gdyż ona i tak ucieknie. Osoba ta powinna dać sobie pomóc.  

Do tego przypadku raczej powinna zostać wezwana Straż Miejska a nie Policja.  

3. M. Klimanka – Starosta przyjął kwestię dot. ul. Bogumińskiej jako reklamację i na tą 

interpelację nie zostanie udzielona odpowiedź. 
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W sprawie dyżurów stomatologicznych Starosta powiedział, że temat ten pojawił się 

w II kadencji rady powiatu. Powiat występował pisemnie do NZOZ – ów, które prowadzą 

usługi stomatologiczne, jednak nie było żadnego zainteresowanego. W związku z tym 

wystąpiono do NFZ, aby kontaktując usługi stomatologiczne, uwzględnił usługi 

całodobowe. Odpowiedź była taka, iż nie ma takiej możliwości, ale jeżeli znajdzie się 

osoba zainteresowana, to konkurs zostanie ogłoszony. Przez wiele lat nie było chętnych. 

Przypomniał, iż mieszkańcy zgłaszali radnym problem w godzinach nocnych  

lub w weekendy. W ramach przyjęć stron pojawiła się osoba, która powiedziała, że  

w Raciborzu funkcjonuje firma Dentica 24 przy ul. Kochanowskiego i byłaby 

zainteresowana całodobową usługą dentystyczną mieszkańców powiatu. Starosta  

ucieszył się, gdyż od dawna szukano takiego rozwiązania. Osoba nie potrafiła na początku 

określić, czego firma oczekiwałaby od powiatu, ale chodziło o wsparcie medialne  

i finansowe. Następnie doprecyzowano, iż oczekiwano by od powiatu finansowanie usług, 

ale byłoby to niekorzystne jak również niemożliwie prawnie, ponieważ by doszło do tego, 

iż powiat finansowałby usługi stomatologiczne i mieszkańcy przychodziliby w godzinach 

nocnych i w weekendy wykonywać usługi stomatologiczne, a za to płaci NFZ.  

Możliwe jest, by powiat mógłby część środków przeznaczyć na to, aby firma pełniła 

dyżury, a za usługę płaciłby albo NFZ albo zainteresowana osoba. W związku z tym 

zapytał Komisje resortową czy widzi potrzebę, aby zająć się w/w tematem. Trudno  

w chwili obecnej rozmawiać o kwotach. Sądził, iż nie będzie po raz kolejny występować 

do Komisji resortowej, a jeżeli radni milczenie wyrażą aprobatę, to zostanie podjęty taki 

kierunek. Zarząd podejmie się napisania programu i wówczas zostanie zaproponowana  

do budżetu jakaś kwota. Zostanie ogłoszony konkurs, mając pewność, że przynajmniej 

wystąpi ta jedna firma, która będzie pełniła dyżury całodobowe. Płacenie za usługę  

jest w gestii osoby, która przyjdzie, chyba, że firma Dentica 24 będzie miała kontrakt  

z NFZ. W związku z tym zapytał radnego, czy wystarczy odpowiedź ustna w tej sprawie  

czy będzie musiał przedstawić to w formie pisemnej.  

Radnemu M. Klimankowi wystarczyła odpowiedź udzielona na sesji.    

Odnośnie badań profilaktycznych dla kobiet ciężarnych, zostanie udzielona odpowiedź 

pisemna.  

4. K. Ciszka – w dniu dzisiejszym rozmawiał z Komendantem KPP i w celu 

wyeliminowania szczekania psów, zostaną zakupione obroże. Ponadto uzgadnia  

z władzami Spółdzielni „Nowoczesna”, aby uniemożliwi ć chodzenia po trawniku wzdłuż 



20 
 

tego płotu osób z małymi pieskami, gdyż powoduje to, iż psy szczekają. Uważał, iż 

problem zostanie zlikwidowany.    

5. L. Malcharczyka – w przypadku uszkodzenia drogi powiedział, że jeżeli uszkodzenia będą 

możliwe do wykonania w ramach bieżącego remontu, to zostanie to wykonane, a jeżeli 

wymaga to głębszych remontów to zasady są znane. Od dłuższego czasu powiat wspólnie 

z gminą ustala temat remontu drogi przez miejscowość Lekartów. Wyliczone kwoty 

sięgają ponad 1 mln zł, a remont tego najbardziej newralgicznego odcinka to jest ponad  

300 tys. zł. Stwierdził, iż trzeba zobaczyć czy jest to naprawa bieżąca czy coś 

poważniejszego i zostanie uzgodnione to z p.o. Dyrektorem, bo z końcem miesiąca Zarząd 

rozstaje się z Dyrektorem A. Sebzdą.   

6. W. Gumieniaka – podobnie temat suchych konarów drzew zostanie uzgodniony.  

7. M. Kurpisa – kwestię wysepki do wykonania obiecał uzgodnić z p.o. Dyrektorem  

w najkrótszym możliwie okresie.  

 

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków T. Frencel o przedstawienie wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel stwierdziła, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.    

 

Ad18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, A. Wierzbicki i przewodniczący rady A. Wajda. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

 Radny L. Malcharczyk zgłosił zapytanie dotyczące Odry. Na dzień dzisiejszy Odra  

w radzie odgrywa istotną rolę. Obserwuje się jak inne województwa starają się Odrę 

użeglownić, przynajmniej zrobić ją turystycznie atrakcyjną i patrzy się z niepokojem na to co 

dzieje się na odcinku od województwa opolskiego, aż do granicy czeskiej. Skierowano 

stosowne zapytanie do Marszałka i Wojewody. Zapytał, co w Sejmiku Województwa 

Śląskiego czy też na Komisjach mówi się nt. Odry w Powiecie Raciborskim  

i czy są podejmowane jakiekolwiek działania, lobbing, starania, łączenie z województwem 
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opolskim i z innymi województwami wzdłuż Odry, które to województwa wiedząc, że środki 

unijne na w/w zadanie raczej nie będą przewidziane, same starają się tworzyć wspólny 

lobbing i starają się jednak tą Odrę zrobić żeglownie turystycznie we własnych 

województwach? W związku z tym zapytał, jakie w tym obszarze na szczeblu Sejmiku 

Województwa Śląskiego prowadzone są działania?  

 W ramach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

która odbyła się w ubiegłym tygodniu zajmowano się sprawą odnawialnych źródeł energii. 

Mówiono o aspektach ekologicznych odnawialnych źródłach energii, nowych technologiach 

czystej energii. Radny powiedział, że kontekście turbin wiatrowych, gmina może coś z tego 

mieć. W momencie, kiedy turbina zostanie wybudowana na szczeblu gminy to gmina  

ma prawo do 2 % wartości fundamentu i masztu. Ostatnio został uruchomiony park turbin 

wiatrowych w Kamienniku k. Nysy. Radnemu wydaje się, iż jest to ciekawy, interesujący 

rynek działania, który należy wspierać na szczeblu Powiatu Raciborskiego, szczególnie tam, 

gdzie plany zagospodarowania przestrzennego gminach, takie coś przewidują i dopuszczają, 

aby energia odnawialna w tej formie mogła zaistnieć. Oprócz tego, że do gminy wpływa 

podatek, to również inne dodatkowe zmiany infrastrukturalne mogą być prowadzone,  

przede wszystkim drogi dojazdowe do turbin, które bardzo często są remontowe, wsparcie 

działalności kulturalnej, dzierżawa dla rolników jak również nowe miejsca pracy.  

 Radny A. Wierzbicki poinformował, iż firma Dentica 24 prowadzi odpłatne usługi 24 

h. Ponadto przekazał, że policja nie jest taka bezsilna, bo w dniu 02.10.br. będzie sprawa 

przeciwko osobie żebrzącej na raciborskim rynku. Jest to zadanie gminy, a jednak policja 

pomaga. Następnie radny poinformował, iż niebawem w telewizji będzie emitowany film  

o Ziemi Raciborskiej i Kraiku Hulczyńskim. Jest to część powiatu, która należała do Powiatu 

Raciborskiego i została odłączona po I wojnie światowej. Film będzie emitowany w sobotę  

o godz. 9.45 w Telewizji Czeskiej (CT 2), a w niedzielę o 17.00 w Telewizji Wrocław 

Regionalnej. Materiały do filmu były zbierane w maju bieżącego roku. Film będzie dostępny 

w dwóch wersjach językowych na stronie www.hranicebezhranic.cz Film poświęcony 

Raciborszczyźnie to jeden z 16-odcinkowej serii o pograniczu polsko - czeskim powstałej  

w ramach współpracy transgranicznej. Autorzy dzieła wyrażają chęć pojawienia się  

w Raciborzu z popremierowym pokazem, trwają również rozmowy, by obraz został 

wyemitowany w ogólnopolskich telewizji oraz w niemieckiej telewizji ogólnokrajowej.  

 Ponadto radny otrzymał prośbę od osób, które były na Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji i interesowały się niepełnosprawnymi osobami – dziećmi. Osobami tymi 

są; Pan Henryk Dobrzycki i Pani Henryka Sapała. Osoby te wystosowali pisma informujące  
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o prowadzonej akcji zbierania podpisów związanych z edukacją dzieci autystycznych  

w szkołach, która ma na celu przeprowadzenie szkoleń nauczycieli pod tym kątem.  

Biorąc pod uwagę przypadki ich synów będzie miło, jeśli osoby przyłączą się do tej akcji.  

Na stronie www.autyzmstop.org znajduje się petycja do Pani Krystyny Szumilas Ministra 

Edukacji Narodowej o darmowe szkolenia dla nauczycieli dotyczące postępowania z dziećmi, 

które mają problemy autystyczne. Jest prośba, aby osoby dobrej woli weszły na w/w stronę  

i w formie elektronicznej czy internetowej poparły ten wniosek. Do tej pory akcję 

zapoczątkowała Fundacja Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia w Łodzi. Do tej pory poparły tę 

akcję 2894 osoby, w tym kilka osób z Raciborza.    

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na wszystkie interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi, które znajdowały się w Biurze Rady i zostały przekazane 

wnioskodawcom. Przekazał także, iż w okresie od ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma: 

1. apel z Biura Poselskiego Marka Plury dot. wsparcia działań służących ochronie  

i rozwojowi śląskiej mowy poprzez nadanie jej statusu języka regionalnego (załącznik  

nr 17 do niniejszego protokołu),  

2. informacja z Ministerstwa Środowiska odnośnie postępu prac nad opracowaniem 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry (załącznik nr 18  

do niniejszego protokołu),  

W/w pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady. 

Następnie poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 

30 października 2012 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji 

będzie: „Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2011/2012”.  

Radny L. Malcharczyk poprosił Radną Sejmiku Województwa Śląskiego o udzielenie 

odpowiedzi dotyczącej Odry.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radna Sejmiku Województwa 

Śląskiego przygotuje się i wszystkie informacje będzie gromadzić, na które udzieli  

w późniejszym terminie odpowiedzi. 

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego E. Lewandowska przekazał, iż na dzień 

dzisiejszy w Sejmiku nie dyskutuje się na temat Odry i wszystkie te informacje musi 

skompletować, jednak obiecała rozeznać temat. W Sejmiku dominują inne tematy takie jak.: 

zadłużanie się szpitali, połączenia kolejowe w świetle tworzonych Kolei Śląskich, Muzeum 

Śląskie.    
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Ad19. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:37. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.  

 
 
Protokołowała:      Przewodniczący rady: 
Jolanta Długosz            Adam Wajda  
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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 września 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.08.2012  

do 13.09.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 14.09.2012  

do 25.09.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.08.2012 do 13.09.2012). 

6. Ulotka stawka większa niż 8 mld zł.      

7. Uchwała Nr XXII / 226 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

8. Uchwała Nr XXII / 227 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022.   

9. Uchwała Nr XXII / 228 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. 

10. Uchwała r XXII / 229 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Uchwała Nr XXII / 230 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego 

pn.: „Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej w Raciborzu”. 

12. Uchwała nr 5/V/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii  

o podziale środków PFRON. 

13. Uchwała Nr XXII / 231 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 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 2012 r. 
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14. Uchwała Nr XXII / 232 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Krzyżanowice do projektu 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Krzyżanowskiej w Tworkowie łączącej drogę 

powiatową S3516 z drogą krajową nr 45". 

15. Uchwała Nr XXII / 233 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 

16. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

17. Apel z Biura Poselskiego Marka Plury dot. wsparcia działań służących ochronie  

i rozwojowi śląskiej mowy poprzez nadanie jej statusu języka regionalnego. 

18. Informacja z Ministerstwa Środowiska odnośnie postępu prac nad opracowaniem 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. 

 


