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BR. 0002.3.9.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XXIII/ 2012 

z  XXIII  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 października 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XXIII / 234 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

2. XXIII / 235 / 2012 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2021.   

3. XXIII / 236 / 2012 – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

4. XXIII / 237 / 2012 – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

5. XXIII / 238 / 2012 – w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

6. XXIII / 239 / 2012 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Olkuskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek 

Oświatowych Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

7. XXIII / 240 / 2012 – w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

8. XXIII / 241 / 2012 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

9. XXIII / 242 / 2012 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4. 

10. XXIII / 243 / 2012 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 
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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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXII 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. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego  

oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

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 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Olkuskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim 

 jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek 

Oświatowych Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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15. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

20. Zakończenie sesji. 

 
Streszczenie przebiegu obrad: 

 
Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  

na sali obecnych było 21 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  

oraz przedstawicieli  media.  

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 30 października 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

  

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.9.2012 z dnia 30.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 października 2012  r. nowych wersji projektów uchwał: 

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

autopoprawka została przyjęta 21 głosami za, 

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

na lata  2012 – 2022 – autopoprawka została wprowadzona 21 głosami za. 

W związku z propozycją wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk przypomniał, iż w poprzedniej wersji WPF były 

pieniądze na pomoc dla Gminy Racibórz jako partnera przy realizacji remontu drogi  

ul. Fabryczna w Raciborzu. Miasto Racibórz składało wniosek do Programu Odbudowy Dróg 

Lokalnych. Było to w tym samym czasie, co powiat składał wniosek na drogę przez Miedonię  

do Brzeźnicy. W/w wnioski znalazły się na liście rezerwowej. Z oszczędności na liście  

dla gmin, Racibórz otrzymał dofinansowanie i należy wnieść swój udział tj. 351 tys. zł.   

W zamian za to miasto przekaże identyczną kwotę na prace na Zamku.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowej wersji projektu 

uchwały do porządku obrad sesji.  

 Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

zmodyfikowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa, Teresę Frencel 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 jednogłośnie. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Radny M. Kurpis zaproponował radnego A. Wierzbickiego na Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radny A. Wierzbicki wyraził 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 26.09.2012 do 18.10.2012. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 19.10.2012 do 30.10.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 26.09.2012 do 18.10.2012), stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, iż od 01.07.2013 r. zmieni się sposób odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina wyznaczy opłaty. W chwili obecnej 

gminy zastanawiają się nad ustaleniem opłaty na osobę czy na ilość zużytej wody, itp.  

Temat jest trudny i gminy są zobligowane do przeprowadzenia przetargów, niektóre nawet 

mają swoje przedsiębiorstwa.  

W dalszej kolejności przypomniał, iż raz w roku jest podsumowanie pracy Komisji  

i po sesji odbywa się konferencja prasowa na której dziennikarze pytają o prace Komisji, mają 

dylematy, czy potrzebna jest taka ilość Komisji i czy radni angażują się w prace rady.  
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Osobiście pokazuje mediom odmienność pracy Komisji w powiecie od tego co  

jest w gminach, gdzie najczęściej omawiają tylko materiały na sesję. Komisje w powiecie 

pracują trochę szerzej. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wcieliła się w Komisje 

Regulaminową i przeanalizowała regulamin, który budził wiele wątpliwości. Dużo rzeczy 

dzieje się na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dzięki Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą odbyło się spotkanie na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, które miało oddźwięk  w mediach, w najbliższym czasie odbędzie się drugie 

spotkanie w tym temacie. Z kolei Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przybliżyła 

sprawy scalania i będzie potrzeba kolejnych spotkań, ponieważ gminy zobaczą jaka będzie  

z tego korzyść. Podziękował Komisjom za zainteresowanie się tymi tematami.     

Na zakończenie Starosta stwierdził, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.                                                                                                                                                        

 

Ad6. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego  

oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że materiał był szeroko omawiany  

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz na innych Komisjach. W związku z tym 

zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

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

materiału.  

Materiał został przyjęty 22 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  

   

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 pozytywnie zaopiniowała wraz ze zmianami przedłożone 

projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 r. oraz w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   
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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 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 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?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

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 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

 

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 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Olkuskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

  

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o podanie propozycji osoby do składu rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu.   

  Starosta przekazał, iż zmarł śp. były Starosta Jerzy Wziontek, który był w Radzie 

Społecznej Szpitala. Osoba ta była spoza rady, dlatego też zostanie wybrana osoba spoza 

rady, która wniosłaby cokolwiek merytorycznego do pracy Rady Społecznej.  
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Po konsultacjach zgłosił Panią Marię Smyczek – Dyrektora Cechu Rzemiosł Różnych  

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 wraz z wpisaniem kandydatury, którą przedstawił Starosta. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

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 zgodnie wpisaniem osoby, która była przegłosowana w poprzedniej 

uchwale. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Ludwika 4. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 
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Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Starosta uzasadnił konieczność 

wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. 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 20 głosami za, 1 głosem wstrzymującym, 1 głosem przeciw 

 i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: W. Gumieniak i N. Mika. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak powrócił 

do bezpieczeństwa użytkowników dróg. Radni, którzy byli radnymi w III kadencji pamiętają 

z pewnością, iż złożył interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg  

tj. na skrzyżowaniu drogi 919 i 915 – zjazd na Ciechowice. Zarząd Dróg Wojewódzkich 

obiecał poprawić bezpieczeństwo w/w skrzyżowania poprzez oświetlenie,. Jest to zadanie 

Miasta Racibórz i zostało to wykonane, natomiast wysepki te miały mieć montaż elementów 

odblaskowych. Do dnia dzisiejszego brakuje elementów odblaskowych. W związku z tym 

zwrócił się z prośbą o ponowne wystąpienie do ZDW o montaż elementów odblaskowych.  

Radny Norbert Mika podziękował Staroście za zwrócenie uwagi na promocję książki, 

jaka odbyła się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Liczna rzesza osób, która pojawiła się 

na promocji nie była w stanie zaparkować samochodów w obrębie jak i w pobliżu Zamku. 

Interpelacja była już podnoszona. W związku z tym należałoby zastanowić się  

nad rozwiązaniem docelowym, gdyż samochody nie mogą gdzie zaparkować. Zamek 

Piastowski jest perełką na historycznej mapie Raciborza. W zasadzie jest to miejsce  

jako pierwsze z miejsc wartościowych. Wiele osób przyjeżdża na Zamek Piastowski  

do Raciborza. W przypadku organizowania konkretnej imprezy czy też większego 

przedsięwzięcia, to nie ma możliwości zaparkowania.  

 Następnie radny zadowolony był z faktu, iż ściągamy uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Uczniowie 

„ ściągani” są z różnych rejonów, ościennych powiatów, natomiast sąsiednie powiaty 

prowadzą również działania w celu przytrzymania uczniów na terenie swojego powiatu w 
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swoich szkołach, ponieważ niż demograficzny wkracza w szkolnictwo gimnazjalne  

i ponadgimnazjalne. Pojawią się konkretne problemy, bo rozwiązania, które są na chwilę 

obecną zapewniają pewien procent uczniów z sąsiednich powiatów. Tendencja ta  

nie utrzyma się w roku następnym za 2, 3 lata, gdyż samorządy walczą o ucznia. Za uczniem 

idzie subwencja oświatowa i pieniądz. Jeśli nie zostanie stworzony program, który pozwoli 

uczniów przetrzymać na terenie szkół Powiatu Raciborskiego, to powiat zetknie się  

z konkretnymi programami. Nie zamierza mówić, iż powiat stanie przed groźbą zwalniania 

pracowników, ale otrzyma tylko mniej pieniędzy, gdyż za każdym uczniem idzie pieniądz. 

Zapytał, czy nie byłoby pochylić nad tego typu działaniami, powołać zespół, którego celem 

byłoby zadbanieo nabory w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych? 

 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych?   

 Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych:  

1. Wiceprzewodniczącego rady W. Gumieniaka – Starosta stwierdził, iż jest defekt  

przy projektowaniu drogi, bo w słoneczny dzień trzeba uważać, aby nie wjechać  

na wysepkę, a w czasie mgły czy wieczorem nie zawsze dwie lampy zamontowane  

przez miasto świecą, ponieważ przez jakiś czas była awaria jednej lampy, które zasilane  

są światłem dziennym. Starosta obiecał wystąpić z tą sprawą.  

2. N. Miki – Starosta przypomniał, iż temat parkingu zgłaszany był wielokrotnie przez wile 

osób. W tym celu podjęto nawet rozmowy z miastem Racibórz. Sytuacja może trochę 

poprawić się, w przypadku Aquaparku, ponieważ planowana tam jest duża ilość miejsc. 

Rozmawiano także, aby nie podjąć rozmów z Browarem, gdyż Browar ma teren, który 

przylega do ul. Zamkowej. W tej chwili teren ten wynajmuje firma, która uczy nauki 

jazdy. Prezydent powiedział, że były podejmowane rozmowy z Prezesem, który raczej 

nie był zainteresowany udostepnieniem. Obiecał ponownie podjąć rozmowy, bo  

nie chodzi o zakup terenu od Browaru, ale o jego użyczenie, utwardzenie i wówczas 

można byłoby utworzyć większą ilość miejsc parkingowych.  

 W kwestii zabiegania o ucznia powiedział, że wypracowane metody pozwalają  

na ściągnięciu co roku bardzo dużej ilości uczniów spoza powiatu. Procentowo  

utrzymuje się to na tym samym poziomie, bo maleje ilość uczniów, ale powiaty czynią 

wszelkiego rodzaju działania, aby zatrzymać uczniów. Uczniowie przyjdą do szkół, jeśli 
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będą w szkołach właściwe zawody. Drugą rzeczą jest dobra baza do nauczenia  

w szkołach, o co dba powiat i nadal będzie dbał. Szkoły przez ostatnie lata zmieniły swój 

wygląd zewnętrzny. Z nowego budżetu unijnego powiat zamierza przez najbliższe 7 lat 

jak najwięcej skorzystać w celu zmodernizowania bazy oświatowej (np. pracownie  

w szkołach, dodatkowe zajęcia płatne z pieniędzy unijnych). Jest to kolejna rzecz, którą 

trzeba zrobić, gdyż będzie to służyło większemu naborowi. Powiat zastanawia się nad 

formułą dodatkowych zajęć (rozmawiano też nad zrobieniem prawa jazdy dla uczniów, 

aby uczniowie szkół zawodoweych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski mogli robić za darmo, opłaciliby jedynie opłatę egzaminacyjną).  

Trzeba wykonać jeszcze wiele rzeczy, ale będzie to temat do zespołu, który trzeba 

powołać). Na dzień dzisiejszy do bieżących kosztów funkcjonowania szkoły powiat  

nie dopłaci, gdyż są dwie szkoły, gdzie subwencja na te szkoły jest większa niż koszty 

tych szkół i można z tego pokrywać „deficyt” w innych szkołach. Trzeba dbać  

o właściwe nabory w szkołach, aby szkoły mogły ze swoich subwencji pokrywać bieżące 

funkcjonowanie. Nie mówię o żadnych modernizacjach, inwestycjach, bo zawsze będzie 

to robione z budżetu, ponieważ subwencja jest niewystarczająca. Są szkoły niepubliczne, 

które wyciągają uczniów i dużą subwencję. Jeżeli jedna ze szkół niepublicznych w celu 

robienia kosztów kupuje nowy model audi, to którą szkołę stać na nowe auto.  

Uczeń musi otrzymać taką ofertę i takie warunki nauczania, z których będzie 

zadowolony. Nie jest wykluczone, że będą klasy, gdzie przedmiotów ogólnych będzie 

uczyło się 32 uczniów, a potem będą trzy grupy: logistyk, hotelarz i spedytor.  

Dla 32 osób nie będzie miejsca pracy na rynku raciborskim, ale dla 10 osób będzie.     

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków A. Wierzbickiego o przedstawienie wniosków.  

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki stwierdził, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.    

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zaprosił listę mówców.  
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   Zgłosili się następujący radni: T. Frencel. A. Wierzbicki, M. Klimanek  

i Przewodniczący rady A. Wajda.  

  Radna T. Frencel zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej 

sesji punktu dotyczącego udzielenia informacji, opinii publicznej przez uprawnioną osobę  

nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową Zbiornika przeciwpowodziowego 

„Racibórz Dolny”. Ponadto zwróciła się także z prośbą o poinformowanie radnych  

oraz zainteresowane osoby, jakie zostały podjęte działania i kiedy zostaną podjęte ostateczne 

decyzje dotyczące utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.   

Radny Artur Wierzbicki przekazał, iż 26.10.2012 r. uczestniczył w seminarium 

zorganizowanym przez miasto Kędzierzyn – Koźle i Kędzierzyńsko – Kozielskie  

Towarzystwo Historyczne pt. „Potencjał Turystyczno – Rekreacyjny rzeki Odry”.  

W seminarium uczestniczył  Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle, Wicestarosta, Dyrektor 

Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Jan Pyś i wielu szacownych prelegentów, 

profesorów i działaczy społecznych. Generalnie na seminarium poruszano szeroko pojęty 

temat z transportową, turystyczną i rekreacyjną funkcją Odry. Zogniskowano na działania, 

które dzieją się w województwie opolskim oraz w samym Kędzierzynie – Koźlu.  

Część wniosków, jakie dotyczyły wykorzystania Odry zostanie uwzględniona podczas 

wpisania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Głównie skupiały się one  

na rzece Odrze i ciekach wodnych, jakie tam występują. Szef Stowarzyszenia podziękował 

przedstawicielowi Sejmiku za pomoc w zakupie i remoncie statku rejsowego Silesia i dzięki 

temu Kędzierzyn – Koźle ma miejsce, gdzie mieszkańcy mogą uczyć się i spędzać czas.  

Pan Profesor Andrzej Jankowski zwrócił uwagę, aby do Krajowej Strategii Gospodarki 

Wodnej wpisać drogi wodne, które są w gestii Ministerstwa Środowiska, a powinny być  

w gestii Ministerstwa Gospodarki jako narzędzie czy miejsce pracy. Pan Bronisław Piróg 

przedstawił informację nt. Pływadła oraz wspomniał nt. dobrej współpracy pomiędzy 

Starostwem Powiatowym w Raciborzu i Starostwem Kędzierzyńsko – Kozielskim. Ciekawą 

informacją była informacja przedstawiona przez Marka Litińskiego nt. „Formy organizacji 

ruchu turystycznego, kajakowego na rzece Odrze”. Pan M. Litiński jest też autorem 

przewodników kajakowych na trasie Kędzierzyn – Koźle – Wrocław oraz Górna Odra.  

W/w informację można rozpropagować na terenie Powiatu Raciborskiego. Wskazał też  

na proste rzeczy, które można byłoby wykorzystać na rzece Odrze, pomosty pływające, które 

pomagają kajakarzom wyjść i wejść z wody. Cena pływającego pomostu jest z rzędu 3 000 zł.  

Czesi opowiadali o identycznych problemach, jakie mają koledzy po stronie polskiej.  

Głos zabrał także Pan Józef Pobola, który mówił o Odrze nie jako miejscu turystyczno – 
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rekreacyjnym ale jako o narzędziu do pracy i transportu. Osoba ta uczestniczy także  

w pracach nad projektem Kanał Odra – Dunaj – Łaba. W najbliższym czasie odbędzie się 

dyskusja w Strasburgu o finansowaniu tej trasy i Odry przez Unię Europejską. Jeżeli Polska 

wybuduje 40 km odcinek trasy czy tego Kanału, to będzie uzasadnione powstanie  

w Gorzyczkach Europejskiego Centrum Logistycznego, który będzie sródlądowym portem, 

gdzie będą się łączyły drogi, szlaki kolejowe: kolei szerokotorowej, wąskotorowej, drogowej  

i wodnej. Prelegent z Czech wskazał wykorzystanie funduszy spójności na  modernizację 

Odry tylko należy tę drogę, Odrę wpisać do sieci bazowej Transeuropejskiej  

Sieci Transportowej. Dzięki temu będzie można modernizować Odrę. Nad w/w rzeczą pracuje 

Pan Profesor Legutko razem z Eurodeputowanym Bogdanem Marcinkiewiczem. Z polskiej 

strony są planowane działania w Parlamencie Europejskim. W dniu 05.11. zostaną odczytane 

te poprawki, zaś 27.11. będzie głosowanie w Komisji Transportu. Konferencja dotyczyła 

wykorzystania Odry na odcinku aż do Kędzierzyna – Koźla. W posiedzeniu konferencji 

uczestniczył Profesor Janowski, który poinformował, iż podobna konferencja dotycząca 

potencjału turystycznego Bramy Morawskiej z wykorzystaniem Odry miała miejsce już też  

w Raciborzu 02.09.1996 r. Kwestia powodzi przerwała i powstało opracowanie naukowe  

na ten temat, gdzie wytyczono kierunki, wskazano możliwości. Pan Profesor zaproponował 

powrót do samego tego tematu i powiedział, że Powiat Raciborska i cała Brama Morawska to 

zwarty kompleks przyrodniczy, geograficzny jak i tektoniczny i na tej podstawie można 

zbudować niezły produkt turystyczny. W dniach 16 – 18.10.2012 r. odbyła się konferencja 

naukowa Szlaki Kulturowe na polsko – czeskim pograniczu Gluchołazy – Ołomuniec.  

Powiat Raciborski reprezentowany był przez troje radnych, Wiceprzewodniczącą  

Brygidę Abrahamczyk, Wiceprzewodniczącego Władysława Gumieniaka i radnego Artura 

Wierzbickiego. Celem spotkania było zintegrowanie wspólnot samorządowych i religijnych 

wokół idei ożywienia ruchu pielgrzymkowego, turystycznego na istniejących już 

albo mających powstać na pograniczu polsko – czeskim drogach Jakubowych.  

Droga Jakubowa jest drogą pątniczą. Drogi Św. Jakuba, które zwane są  też Camino  

de Santiago – to szlaki pielgrzymkowe do Katedry Santiago de Compostela w Galicji, gdzie 

według przekonań pielgrzymów znajduje się ciało Św. Jakuba większego Apostoła.  

Kościół mocno nalega, aby odnowić te szlaki, bo pielgrzymi idą w grupach maksymalnie  

3 – osobowych. Jest to zorganizowany ruch, ponieważ należy się zarejestrować na stronie 

Przyjaciele Dróg Św. Jakuba. Szlak Św. Jakuba czy kult Św. Jakuba jest na równi uznane  

w chrześcijaństwie jak pielgrzymki do Rzymu czy Jerozolimy. Od IX wieku chrześcijanie 

podążali w tym kierunku. Powrót do korzeni chrześcijaństwa był zapoczątkowany odezwą 
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Jana Pawła II w 1982 r. Drogi te powstały na terenie Polski. Jest już trasa Północna, która 

prowadzi od Suwałek w kierunku zachodnim,  na wysokości Gniezna rozwidla się Masłowice 

lub Zgorzelec i pielgrzym ma prawo wyboru, natomiast Wia Regia prowadzi ze Skorczowej 

do Zgorzelca. Są dwie koncepcje, aby droga ta była poprowadzona przez Racibórz.  

Opole chce dookoła województwa opolskiego i podjęte były już w tym temacie rozmowy, 

natomiast jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg Św. Jakuba i Paneuropy, które chce 

uczestniczyć w połączeniu tras z Warszawy przez Częstochowę do Raciborza, Opavy i dalej. 

Do chwili obecnej droga ta nie powstała, ponieważ Racibórz nie ma bezpośredniego kontaktu 

jako Powiat Raciborski ani z Wia Regia ani z trasą w Czechach.   

Radny Marceli Klimanek osobiście wziął udział w zamknięciu sezonu motorowego  

w Gminie Krzyżanowice, gdzie jest ekipa zapaleńców w Zabełkowie – Chałupkach, którzy 

współdziałają z czeskimi przyjaciółmi. Spływ Meandrami organizowany jest na początku  

i na końcu sezonu. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Raciborszczyzny. Wiadome jest, 

że Białystok wykorzystuje umiejętności urbanistów holenderskich, zaś Wrocław przeznaczył 

52 mln zł na rekonstrukcję odnowienie, upiększenie swoich terenów nadodrzańskich.  

Dużym plusem będzie wybudowanie niewielkiej Mariny koło Zamku. Racibórz  

był żeglowny, co zostało udokumentowane publikacjami historycznymi na sali przez dwie 

osoby.  

Ponadto przypomniał, iż radni w poprzedniej kadencji pamiętają, jak walczył  

o pobieranie w raciborskim Oddziale Położnictwa komórek macierzystych. Odpowiedź  

była żenująca. Komitet Noblowski w miesiącu październiku przyznał dwom Profesorom 

medycyny: R. J. Lefkowitz i B. K. Kobilka Nagrodę Nobla za pracę nad komórkami 

macierzystymi. Praktycznie, w życiu codziennym, klinicznym trzy ośrodki wykorzystują 

komórki macierzyste (chodzi o białaczkę, implantację bliźnie po zawale serca i leczenie 

ubytków kości wykorzystywanych na klinikach ortopedycznych). W jego opinii innowacyjne 

systemowe myślenie przyszłościowe miało sens.  

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

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

wnioskodawcom.  

Następnie przekazał, iż stosownie do przepisów prawnych, do końca października  

jest udzielana informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

Przewodniczącemu Radzie Powiatu Raciborskiego przez radnych za rok 2011. Odczytał  

w/w informację, stanowiącą załącznik nr 17 niniejszego protokołu.  
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W dalszej kolejności odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 

za 2011 r. złożonych przez podległych pracowników na ręce Starosty Raciborskiego, 

stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Na zakończenie poinformował, iż kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego  

odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Stan środowiska i rolnictwa w Powiecie Raciborskim”. Pod rozwagę 

zaproponował radnym, aby sesja w miesiącu grudniu, z uwagi na Święta Bożego Narodzenia,   

odbyła się 18.12.2012 r., a w przypadku jakichkolwiek uwag, poprosił o sygnalizację tego 

faktu w Biurze Rady.   

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:08 zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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  

30 października 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 26.09.2012  

do 18.10.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 19.10.2012  

do 30.10.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.09.2012 do 18.10.2012). 

6. Materiał dotyczący analizy funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie 

Powiatu Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2011/2012. 

7. Uchwała Nr XXIII / 234 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

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

8. Uchwała Nr XXIII / 235 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

 2012 – 2021.   

9. Uchwała Nr XXIII / 236 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

10. Uchwała Nr XXIII / 237 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

11. Uchwała Nr XXIII / 238 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Nr XXIII / 239 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Olkuskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów 

klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

13. Uchwała Nr XXIII / 240 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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14. Uchwała Nr XXIII / 241 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. Uchwała Nr XXIII / 242 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Ludwika 4. 

16. Uchwała Nr XXIII / 243 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października  

2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu 

Radzie Powiatu Raciborskiego przez radnych za rok 2011. 

18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2011 r. złożonych  

przez podległych pracowników na ręce Starosty Raciborskiego.  

 

 

 

 


