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BR. 0002.3.10.2012 
PROTOKÓŁ  NR  XXIV/ 2012 

z  XXIV  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 listopada 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXIV / 244 / 2012 – w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. 

2. XXIV / 245 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

3. XXIV / 246 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.   

4. XXIV / 247 / 2012 – w sprawie wyboru  podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. 

5. XXIV / 248 / 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. 

ze zmianami. 

6. XXIV / 249 / 2012 – w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

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

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

na 2013 rok.   

7. XXIV / 250 / 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.   

8. XXIV / 251 / 2012 – w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

9. XXIV / 252 / 2012 – w sprawie  przyjęcia Raportu z II ewaluacji okresowej „Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015” za okres od 01.04.2010 r.  

do 30.06.2012 r.   
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10. XXIV / 253 / 2012 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu         Beata Bańczyk  

2. Inspektor Wydziału Finansowego               Dominika Budzan  

3. Radca Prawny                 Grzegorz Granieczny  

4. Kierownik Powiatowego Centrum  

      Zarządzania Kryzysowego                              Krzysztof Szydłowski 

5. Inspektor Powiatowego Centrum Zarządzania  

      Kryzysowego w Raciborzu                                                          Stanisław Wojciechowski 

6. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,   

      Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                                                   Krzysztof Sporny 

7. Inspektor Referatu Ochrony Środowiska,   

      Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                                                   Barbara Kostka  

8. Kierownik Biura Rady        Ewa Mekeresz   

9. Podinspektor ds. współpracy z mediami                                     Karolina Kunicka   

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIII 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. Informacja nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” – wystąpienie Zastępcy Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gliwicach Tomasza Cywińskiego.    

7. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego: 

- „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata     

2010 – 2011”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2015 – 2019”. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  sprawie podmiotu, który dokona badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 

31.12.2012 r. 

12. 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. ze zmianami. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

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

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

  na 2013 rok.   

14. Podjęcie 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.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z II ewaluacji okresowej „Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015” za okres od 01.04.2010 r.  

do 30.06.2012 r.   

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

21. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 22 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał zaproszonych gości, w osobach: 

Pana T. Cywińskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Gliwicach, Panią Ritę Serafin – Burmistrza Gminy i Miasta Kuźnia Raciborska,   

Pana Stanisława Wojciechowskiego – pracownika Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, przedstawicieli mediów i przybyłych mieszkańców.   

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 27 listopada 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 
Ad2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 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 22 głosami za. 
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

OR.II.0022.3.10.2012 z dn. 27.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 listopada 2012  r. nowej wersji projektów uchwał: 

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

wersja projektu uchwały została wprowadzona 22 głosami za, 

2.  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata  2012 – 2021 – nowa wersja projektu uchwały została wprowadzona  

22 głosami za. 

Ponadto w piśmie znalazła się również informacja o Uchwałe nr 6/VI/2012 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia  

22 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego 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. ze zmianami.  

Jak przekazał przewodniczący rady A. Wajda do porządku obrad sesji zostanie 

wprowadzony nowy projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. W/w wersja projektu uchwały została 

wprowadzona do porządku obrad sesji 22 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

zmodyfikowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 22 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 22 głosami za.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis 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.   

W imieniu Wojewody Śląskiego Starosta wspólnie z przewodniczącym rady  

oraz wiceprzewodniczącym rady wręczył brązowe medale za Zasługi dla obronności kraju 

Pani Burmistrz Miasta Kuźni Raciborska R. Serafin oraz pracownikowi tut. Starostwa  

S. Wojciechowskiemu.      

Następnie  stwierdził, iż informacja Starosty o pracach Zarządu radni otrzymali drogą 

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

sesjami od 31.10.2012 do 15.11.2012. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

W dalszej kolejności omówił informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 16.11.2012 do 27.11.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 31.10.2012  

do 15.11.2012), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował także, iż w dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim 

Wojewoda podpisał decyzję na budowę zbiornika Racibórz. Decyzja zawiera pięć decyzji  

i wchodzi w życie z dniem podpisania. Od dnia dzisiejszego wszystkie formalności  

są spełnione i można byłoby rozpocząć budowę. Po wielkiej powodzi zaczęto poważnie 

myśleć o konieczności wybudowania na rzece Odrze zbiornika, który chroniłby miejscowości 

nadodrzańskie przed powodziami. Starosta złożył słowa podziękowania dla wszystkich służb, 

szczególnie dla pracowników RZGW, jak również pracownikom Wojewody, którzy  

w ostatnim czasie wykonali bardzo duży zakres prac w tym temacie. Poprosił, aby  

Pan T. Cywiński po jego wystąpieniu przybliżył te tematy.      

Na zakończenie stwierdził, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się 

w Biurze Rady.                  
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Ad6. Informacja nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” – wystąpienie Zastępcy Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gliwicach Tomasza Cywińskiego.    

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Pana T. Cywińskiego – Zastępcy Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gliwicach o przedstawienie 

informacji nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. 

 Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Gliwicach Tomasz Cywiński powiedział, że w dniu wczorajszym decyzją zamknięto jedną 

z najtrudniejszych, ale jednak dosyć z  trudnych etapów, jakim jest przygotowanie inwestycji 

do realizacji. Jak stwierdził, to Starosta zwrócił uwagę na bardzo skomplikowany proces 

inwestycyjny w Polsce i dzięki z inicjatywy Prezydenta powstała specustawa dotycząca 

wykonywania obiektów hydrotechnicznych, ktora pozwoliła przyśpieszyć cały proces 

przygotowania tej inwestycji i otrzymać pozwolenie. Biorąc pod uwagę 4,5 tys. działek, jakie 

musiały zostać przeanalizowane, byłby to proces bardzo skomplikowany i trudno byłoby 

określić datę, kiedy można byłoby wydać taką decyzję. Następnie w wersji multimedialnej 

przedstawił informację nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. Podkreślił, że Zbiornik Racibórz jest ważną inwestycją, ale jest to jeden  

z elementów szerszego, kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza 

Odry (odcinek od Raciborza aż po Wrocław), dlatego też wykonanie całego kompleksowego 

programu ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry pozwoli ograniczyć skutki powodzi.    

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zadawanie pytań.  

 W pierwszej kolejności zgłosił się radny Łukasz Kocur. Zapytał, czy jest budowana 

przez RZGW sieć dróg poruszających się ciężkiego sprzętu (wywozu z placu budowy  

 i w wozu na plac budowy zbiornika)? Drogi po części zostały już wyremontowane. Radny 

obawiał się, że w momencie rozpoczęcia budowy pojawi się duży problem (będą ciężarówki, 

spychacze). Ponadto zapytał, czy kolej jest również w to zaangażowana? Ostatnio przeglądał 

mapki budowy zbiornika (dwie linie od strony wschodniej zbiornika: linia jednotorowa  

nr 158 – Racibórz – Markowice - Olza i od strony zachodniej linia dwutorowa nr 151 – 

Kędzierzyn - Chałupki). Mieszkańcy obawiają się w/w rzeczy. Przy odkrywce kopalń piasku, 

żwiru, tiry coraz częściej podążają po drogach i nie można nadążyć z remontem dróg.             
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 Zastępca Dyrektora T. Cywiński odpowiedział, że w projekcie nie przewidywano 

remontu dróg wszystkich okolicznych miejscowości po których potencjalnie może  

poruszać się wykonawca. Nie można narzucać też wykonawcy, którymi trasami  

ma poruszać się, bo nie wiadomo skąd weźmie poszczególne elementy (materiały 

budowlane). Jeśli chodzi o poruszanie się wewnątrz zbiornika (znajdują się tam drogi 

publiczne), rozwiązano to w ten sposób, iż  do dokumentów przetargowych wpisano zapis, że 

wykonawca powinien uwzględnić w swoich kosztach, ofercie na wykonanie zbiornika 

również budowy własnych dróg. W przypadku ciężkiego transportu (70 ton) będzie musiał 

wybudować własne drogi technologiczne do poruszania się po czaszy zbiornika i rozwożenia 

konkretnego materiału. Problem dróg sygnalizowany były już przez Starostę i samorządy 

gminne, jednak zastanawiano się jak to ująć i zmusić do tego wykonawcę. RZMiUW nie jest 

w stanie wyznaczyć którymi drogami ma jeździć ciężki sprzęt. Jest to w interesie wykonawcy, 

w związku z tym wykonawca będzie miał świadomość, ponieważ został wprowadzony zapis 

do specyfikacji, że powinien wszystkie sprawy związane z transportem (dostarczenie 

wszystkich materiałów budowlanych, kruszywa) powinien robić zgodnie z polskimi 

przepisami oraz wszystkie sprawy związane z wyznaczeniem dróg powinien uzgodnić  

z administratorami dróg. Oznacza to, że ciężkie pojazdy będą poruszać się drogami 

publicznymi, a w razie ich zniszczenia wykonawca zbiornika będzie musiał usunąć szkody, 

które dokonał. Są elementy dróg, które trzeba przebudować, w związku z realizacją zbiornika 

i jest to ujęte w robotach budowlanych, co powinien wszystko oszacować wykonawca.  

 Radny Ł. Kocur zasygnalizował tę rzecz już w chwili obecnej, ponieważ mogą 

pojawić się protesty mieszkańców, co trzeba wziąć pod uwagę. Obecnie są już protesty 

mieszkańców, że jest za głośno, niebezpiecznie na drogach, itd. Budowa zbiornika to  

nie jest budowa autostrady. W związku z powyższym radny zaapelował, aby w/w kwestię 

wziąć w chwili obecnej pod rozwagę i wykorzystać wszystkie możliwe środki, żeby wywożąc  

z placu budowy i wożąc na teren budowy jak najmniej skorzystać z dróg.  

 Zastępca Dyrektora T. Cywiński stwierdził, iż będzie to bardzo trudne, gdyż  

nie będzie budować się specjalnych dróg, aby wykonawca jeździł z towarem. Wykonawca 

może jeździć z Wodzisławia, Wrocławia i nie można mu zarzucić skąd ma brać materiały 

budowlane.  

 Starosta przekonywał, że większość prac będzie prowadzona wewnątrz czasy.  

Radny Ł. Kocur dodał, że w związku z tym zwiększy się ilość samochodów na drogach.  

Zastępca Dyrektora T. Cywiński ponownie przypomniał, iż w dokumentach 

przetargowych wykonawca będzie miał jasno i wyraźnie powiedziane, że będzie musiał 



9 
 

dostosować swój transport budowlany do polskich przepisów (czyli też do klasy dróg). 

Wykonawca będzie musiał zorganizować podróż (uzgodnić np. z władzami gminy, bo  

z pewnością w pewnych momentach konieczne będzie wykonanie objazdów czy ograniczenia 

w ruchu).  Inwestor daje wykonawcy wszystkie dokumenty przetargowe, dokumentację i musi 

to wykonać, czyli po jego stronie jest całe logistyczne przygotowanie operacji.  

Radny Leon Fiołka zapytał, jakie kryteria będą obowiązywały przy wybraniu 

wykonawcy i czy podstawowym kryterium będzie cena czy też będą inne kryteria? Należy  

pamiętać o czasie, który też będzie, albo czy nie będzie tak, że podstawowym będzie cena,  

w związku z czym oferty będą zaniżane po to, aby zmieścić się, a dopiero potem okaże się 

problem?  

Zastępca Dyrektora T. Cywiński odpowiedział, że wszędzie i na świecie jest tak, że 

kryterią jest cena, ale nie tylko. Cała procedura Banku Światowego polega na ocenie 

punktowej i cena jest jedną z najważniejszych elementów, ale do końcowej oceny punktowej 

są też brane różnego rodzaju inne elementy (sprawy związane z zabezpieczeniem 

finansowym, z historią firmy, jakie realizowała ona inwestycje, itp.). Procedura  

jest opracowana tak, że pozwoli komisji przetargowej ocenić, czy konsorcjum jest zdolne  

do wykonania tak dużej inwestycji. Cena jest jedną z podstawowych kryterium wyboru, ale 

nie tylko. Na własnym doświadczeniu zgodnie z procedurami Banku Światowego wygrała 

firma, która dała wyższą cenę niż drugi w kolejności, ponieważ całe spektrum wszystkich 

dodatkowych elementów w sumie dało większą ilość punktów.  

Radny Marceli Klimanek przypomniał, jak długo trwa inicjacja tego projektu.  

Temat ten przewija się już III kadencję. Wszystkim znane są opory, bariery, w związku  

z budową zbiornika. Przenoszona jest cała infrastruktura. W związku z tym zapytał, dlaczego 

jest to nowa wieś, a nie można nazwać Nieboczowy?  

Zastępca Dyrektora T. Cywiński powiedział, że nowa wieś będzie nazywała się nowe 

Nieboczowy.  

Wicestarosta Andrzej Chroboczek nawiązał do wypowiedzi Zastępcy Dyrektora, który 

wspomniał nt. prac, które mają praktycznie rozpoczynać się – chodzi o rzecz jaką  

jest wycinka drzew. Poprosił o odpowiedź, jaka szacunkowa wartość kar z tego tytułu zasili 

budżety gmin.  

Zastępca Dyrektora T. Cywiński powiedział, że sprawę wycinki załatwiła decyzja  

o realizacji inwestycji w dniu wczorajszym podpisana przez Wojewodę. Zastępuje to kilka 

innych decyzji, o czym już wspomniał Starosta, m.in. decyzję dotyczącą wycinki drzew.  
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Będą wycinane te zasoby w oparciu o decyzje, którą w dniu wczorajszym podpisał 

Wojewoda.   

 W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda podziękował 

przedmówcy za wyczerpującą dyskusję rzeczową i  merytoryczną.  

 

Ad7. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego: 

- „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata     

2010 – 2011”. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż materiał został omówiony na komisjach, 

szczególnie na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

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 

materiału.  

Materiał pt. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2010 – 2011” został przyjęty 23 głosami za i stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2015 – 2019”. 

 

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 23 głosami i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 
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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 nową wersją projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie na 2012 r. oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 i zaopiniowała pozytywnie 

w/w projekty uchwał.   

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż opinia Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów nt. projektu uchwały jest pozytywna. 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Zarząd proponuje, aby badanie 

sprawozdania za rok 2012 wykonała firma SIMAR LTD Sp. z o.o. z Rybnika.  Następnie 

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 wraz z wpisaniem firmy SIMAR LTD Sp. z o.o. z Rybnika.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami 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.  

ze zmianami. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda wspomniał o uchwale nr 6 / VI /2012 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 listopada  

2012 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań  

w roku 2012 ze zmianami, który został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę. 

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 23 głosami i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego   

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2013 rok.   

 

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 23 głosami i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie 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.   

 

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 19 głosami, 4 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi  

i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze 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 23 głosami i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z II ewaluacji okresowej „Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015” za okres od 01.04.2010 r.  

do 30.06.2012 r.   

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

  Starosta stwierdził, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wypracowała 

uwagi, które zostały uzupełnione w następujących punktach:  

1. strona 8 – punkt I.2.5.: Wszechstronne warunki do edukacji na poziomie wyższym  

dla mieszkańców powiatu raciborskiego nie była podana liczba absolwentów PWSZ, 

liczba nowych wydziałów i kierunków kształcenia na PWSZ w Raciborzu oraz liczba 
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przyjmowanych studentów na PWSZ. W dniu wczorajszym z PWSZ dane zostały 

ściągnięte i uzupełnione.  

2. strona 8 – punkt 1.2.9 – Zapewnienie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży 

wiejskiej i młodzieży z grup zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wzrost 

dostępności do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich – zostały wpisane 

informacje, które referat uzyskał i uzupełnił.  

3. strona 12 – punkt 4.3.: Popularyzacja dobrych praktyk działalności samorządu w zakresie 

promocji – zostały uzupełnione informacje nt. liczby zorganizowanych wizyt studyjnych, 

liczba uczestników zorganizowanych wizyt studyjnych, liczba inicjatyw 

popularyzujących i promujących ideę wizyt studyjnych.  

4. strona 13 – w tabeli – źródło weryfikacji wpisano PZPR, a powinno być PCPR.  

5. strona 15 –  gdzie było „program pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Raciborskiego” – 

powinno być tak lub nie, ale po dyskusji odstąpiono od tak lub nie i zostanie wpisane   

jest w trakcie realizacji.  

6. strona 15 - punkt III.3.3.: Rozwój inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej – uzupełniono  

o liczbę podjętych działań i inicjatyw o charakterze wspierającym, ich zakres. 

7. Z Referatu Edukacji, Kultury i Sportu uzyskano informacje odnośnie kosztów 

kształcenia. 

Starosta odpowiedział, że materiał, który będzie dostępny w Biurze Rady będzie 

obejmował już te wszystkie dane. Radnym zostanie przesłany już materiał uzupełniony  

(łącznie z danymi z Referatu Edukacji, Kultury i Sportu). 

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

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosił się radny A. Wierzbicki pytając, czy radni będą głosowali materiał  

z poprawkami czy bez? 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radni będą głosowali materiał  

z poprawkami, o których mówił Starosta. Radni otrzymają później materiał już w jednolitej 

formie. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawkami, które słownie zostały naniesione.   

Uchwała została przyjęta 22 głosami, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

 nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: L. Fiołka, L. Malcharczyk, M. Klimanek, N. Mika i Ł. Kocur. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 Radny L. Fiołka złożył pisemną interpelację w sprawie przebudowy ul. Bosackiej  

w Raciborzu, stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.    

Radny Leonard Malcharczyk stwierdził, iż wielu mieszkańcom zależy na Odrze.  

W polskim parlamencie zrodziła się grupa osob, która mocna zaangażowana  

jest w/w tematem. Pięć województw połączyło się wspólnie, aby na odcinku od województwa 

opolskiego do Szczecina działać w tym obszarze. Przewodniczącym Parlamentarnego 

Zespołu Przyjaciół Odry jest Poseł Ryszard Galla z Opola, z którym jest w kontakcie.  

W związku z powyższym zapytał, czy jest możliwe zaproszenie Przewodniczącego 

Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry Posła na Sejm RP Ryszarda Gallę z Opola na jedną 

z następnych sesji? 

Radny Marceli Klimanek powiedział, że na stronie internetowej szpitala widnieje 

jeszcze jego nazwisko pomimo tego, że już od roku nie pracuje w szpitalu. Podobnie widnieje 

nazwisko jego koleżanki, która również w szpitalu już nie pracuje. W związku z powyższym 

poprosił o zobligowanie odpowiedzialne osoby w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu  

o uaktualnianie raz na rok strony internetowej szpitala. 

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Norbert Mika. Przypomniał, iż powoli 

kończy się transza środków unijnych, która była przeznaczona na kraj. Wiadomo, że środki 

pomocowe są w zasięgu, ale nie będą w takiej ilości. Radny zapytał, o jakie środki powiat 

aplikuje, a jakie otrzymuje, jest skala porównawcza oraz o jakie środki aplikują powiaty 
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sąsiednie a jakie otrzymują?  Pozwoli to na zdiagnozowanie potrzeby przy kolejnej transzy 

środków unijnych.  

Radny Łukasz Kocur w imieniu mieszkańców powiatu zapytał, czy Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu planuje w roku bieżącym ustawienie płotków, siatek na najbardziej 

niebezpiecznych zakrętach, łukach w Gminie Krzyżanowice. Nie zauważył na dzień 

dzisiejszy żadnych siatek, płotek w tej gminie, w przeciwieństwie do Zarządu Dróg 

Krajowych, który bardzo dobrze przygotował się do akcji zimy.  

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

  Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:  

1. L. Fiołki – Starosta stwierdził, iż ul. Bosacka jest drogą wojewódzką i wszystkie rzeczy, 

które wykonywane są na tej drodze, robione są z inicjatywy Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Wszystko co będzie działo się na ul. Bosackiej jest robione z inicjatywy 

policji. Policja dysponuje nową siedzibą i musi mieć do tego dojazd. ZDW zlecił 

dokumentację, właściwe oznakowanie drogi. PZD na zlecenie ZDW wykona te 

oznakowanie. Można mieć wątpliwości czy dwa pasy, ale będzie jeden pas.  

W/w oznakowanie wprowadza bezpieczniejsze poruszanie się po drodze.  

W związku z powyższym zapytał radnego, czy oczekuje ze strony Starostwa interwencji 

u Marszałka czy ZDW?  

 Radny L. Fiołka powiedział, że osoby z ZDW mówią, że robią to na zlecenie PZD. 

 Starosta stwierdził, iż ZDW nie może robić na zlecenie PZD, ale może być odwrotnie. 

PZD nie jest właścicielem. Policja musi mieć dojazd do swojej siedziby. Niedobrze  

stało się, że na etapie budowy czyli projektant robił  to na zlecenie Policji Wojewódzkiej  

nie wszedł również w dojazdy, ponieważ wyklonuje się to na etapie inwestycji. Powinien 

zostać wykonany projekt dojazdu i jest to uzupełnione. Nie ma żadnej inicjatywy 

powiatu, PZD, tylko jest to inicjatywa właściciela, którym jest ZDW. Oznakowanie 

wykonuje rzeczywiście PZD, gdyż takie zlecenie otrzymał od ZDW. Powiat  

ma podpisaną umowę z Marszałkiem na bieżące utrzymanie. Można interweniować, ale 

trzeba mieć argumenty. Trzeba byłoby oznakować, jeździć bezpiecznie, a na wiosnę 

przystąpić do remontu i to jest najwłaściwsza droga. Z tego co orientuje się, to taki 

remont jest przewidywany. Jeżeli radny uważa za konieczne, aby interweniować, to 
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można, ale osobiście nie widzi powodów, nie ma nawet argumentów, z którymi mógłby 

wystąpić do Marszałka.         

 Radny L. Fiołka powiedział, że w jego piśmie zostało napisane, kto  

jest pomysłodawcą przebudowy ul. Bosackiej i kiedy były robione pomiary natężenia 

ruchu będące podstawą do prac projektowych.  

 Starosta obiecał sprawdzić, kiedy były robione pomiary i radny otrzyma taką 

odpowiedź.     

2. L. Malcharczyka – Starosta nie widział przeszkód, aby zaprosić na sesje Pana R. Gallę.    

 Radny L. Macharczyk powiedział, że Poseł może przyjechać na sesję 18.12.br. 

3. M. Klimanka – odnośnie obecności Pana M. Klimanka na stronach szpitala stwierdził, że 

z pewnością Dyrektor szpitala zweryfikuje wszystkie te informacje. Dyrektor obecny  

jest w dniu dzisiejszym na sesji i słyszał wszystkie te rzeczy.   

4. N. Miki – odnośnie środków unijnych – powiat o to, co aplikował, otrzymywał, 

wyjątkiem jest wiosek na drogę w kierunku Łubowic (na Miedonię), co nie udało się,  

a powiat znalazł się na liście rezerwowej. Powiat Raciborski w rankingu zadań strickto 

powiatowych znajduje się bardzo wysoko. Kilkakrotnie na sesji były informacje o ilości 

środków wykorzystanych. Zapytał radnego, czy pragnie, aby powiat uzyskał te 

informacje i dokonał porównania? 

 Radny N. Mika stwierdził, żeby w perspektywie transzy, która czeka powiat, samorząd 

wiedział na jakim jest etapie. 

 Starosta stwierdził, iż wielką niewiadomą jest to, co czeka powiat. Do tej pory  

nie wiadomo, jakie będą zasady przyznawania środków czyli: czy VAT będzie 

kwalifikowany, czy będzie to 85 % maksymalnie by mówić też o mniejszym 

dofinansowaniu (w sumie 60 %, 50 %). Nie są przygotowane Regionalne Programy 

Operacyjne (korzysta z nich powiat), na co i ile będzie środków. Powiat wie, co zamierza 

np. realizować w przyszłej perspektywie unijnej i takie informacje przekazywane  

są do Marszałka. Wiadomo, iż nie będzie środków: na drogi gminne i powiatowe,  

służbę zdrowia (szpitale, przychodnie), turystykę i kulturę (środki jakie przeznaczono  

np. na Zamek), natomiast powiat nastawia się na poprawę jakości kształcenia w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski i dotyczy to zarówno nowych 

pracowni, modernizacji obecnych pracowni, na finansowanie zajęć dodatkowych.  

Z informacji przekazanych na dzień dzisiejszy wynika, że zadania te mają być 

finansowane. W przypadku uzyskania większej ilości informacji, radni powinny  

spotkać się w celu porozmawiania już o konkretach. Należy także spotkać się  
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i porozmawiać nt. obligacji oraz tych zadań, które powiat chciałby finansować  

z przyszłorocznego budżetu unijnego.       

5. Ł. Kocura – odnośnie płotek i siatek Starosta powiedział, że nie można w PZD tak cały 

czas uderzać, ponieważ płotków poustawianych jest bardzo dużo (np. w kierunku 

Żerdzin, w kierunku Samborowic i Pietraszyna). Jest operat utrzymania zimowego, który 

wskazuje, w których miejscach płotki będą stawiane, a w których nie będą  

znajdowały się. W/w operat dostępny jest do wglądu w Biurze Rady. Stwierdził, iż  

w nie każdym miejscu opłaca się stawiać płotki, gdyż trzeba mieć zgodę właściciela pola, 

trzeba mu zapłacić odszkodowanie. Czasami lepiej jest wysłać fadromę i śnieg zgarnąć, 

aniżeli postawiać płotki. Koszt ustawienia i odszkodowania jest bardzo duży. Osobiście 

nie ma zastrzeżeń do działalności PZD i to co robi, to robi dobrze na tle innych powiatów 

sąsiednich. Ogłoszony jest konkurs na Dyrektora PZD i w najbliższych tygodniach 

dokona się wyboru Dyrektora. Nie potrafi powiedzieć, w jakim miejscu ustawiać płotki  

w Gminie Krzyżanowice, gdyż wynika to z operatu.   

 Radny Ł. Kocur stwierdził, iż są takie miejsca, gdzie trzeba pomyśleć o ustawieniu 

płotek.  

 Starosta powiedział, że w Gminie Krzyżanowice jest podmiot, który świadczy usługi.  

 Na zakończenie Starosta poinformował o wystawie fotografii 3 D, która znajduje się 

na sali i została wykonana przez radnego Krzysztofa Ciszka. Po sesji można wystawę 

pooglądać w okularach.   

         

Ad20. 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 M. Kurpis stwierdził, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.    

 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Do dyskusji zgłosili się: Wicestarosta, Starosta, radny L. Malcharczyk  

oraz przewodniczący rady A. Wajda. 
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  Wicestarosta przypomniał, iż w dniach 11 – 15.11.2012 r. grupa radnych odwiedziła 

Brukselę i zwiedziła Europarlament. Podziękował Europosłowi Bogdanowi 

Marcinkiewiczowi za znaczące wsparcie oraz radnemu Łukaszowi Kocurowi za inicjatywę. 

Była to bardzo ciekawa podróż do Belgii. Poznanie prac Parlamentu i bezpośrednia styczność 

to całkiem nowe doświadczenie.   

  Radny L. Malcharczyk podzielił się z radnymi z spostrzeżeniami po dwóch 

posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Przypomniał, iż w spotkaniach udział wzięła młodzież ostatnich klas maturalnych miasta 

Raciborza. Wypowiedzi uczniów wskazywały na to, że orientacja zawodowa w raciborskich 

szkołach nie przebiega optymalnie. Były również pytania dotyczące zagadnienia 

przedsiębiorczości, prowadzenia ewentualnej działalności, co w perspektywie pokazywało  

na to, że młodzież jest zagubiona w gąszczu różnych przepisów, wymogów i nie ma kogo, kto 

by mógł ewentualnie im to przyswoić. W ostatnim czasie radny miał możliwość poznania 

systemu orientacji zawodowej w dwóch krajach związkowych: w Gutenbergi i na Północnej 

Westfalii. Generalnie system niemiecki tzw. orientacji zawodowej kładzie wielki nacisk na to, 

aby obszar ten od wczesnych lat edukacji przysposobić uczniom, ale żeby im ułatwić decyzje 

o przyszłej drodze zawodowej, uzmysłowić ich słabe, silne strony np. w Gutenbergi wygląda 

tak, że pierwsze działania w obszarze orientacji zawodowej ucznia prowadzone są już  

w I klasie edukacji gimnazjalnej, gdzie młodzież wysyłana jest i to wszystkie klasy  

do największego Centrum Kształcenia Zawodowego, najczęściej działającego przy Izbie 

Rzemieślniczej po to, aby w trakcie 1,5 h pobytu zapoznać się z rynkiem pracy danego 

regionu, ale podać przede wszystkim kierunki praktycznej edukacji zawodowej w tym CKU. 

Następnie daje się uczniowi rok przerwy i za rok w II klasie edukacji gimnazjalnej ponownie 

się go zaprasza, tym razem uczeń skoncentrować się w kierunku zawodowym, które by go 

inspirowały i interesowały. Uczniowi temu daje się możliwość 3 razy 1,5 dnia spędzić czas  

w tym Centrum Edukacji w tych obszarach, zagadnieniach, które go interesują. W ten sposób 

stara się uczniowi uzmysłowić, czy on rzeczywiście wykazuje zainteresowanie tym 

kierunkiem w swojej dalszej edukacji. Coraz częściej zastanawia się nad tym czy jednak 

rzeczywiście tu jest tylko właściwa droga, a może edukacja na uczelni wyższej. W czasie tego 

3 * 1,5 dnia pobytu, uczeń ma możliwość wykonywania już prostych czynności.  

Inaczej wygląda to w Północnej Nadrenii Westfalii.  

 Następnie radny przedstawił kilka słów nt. pobytu ze Starostą ostatnio w Powiecie 

Mӓrkischer. Zainteresowanie mechaniką, techniką, fizyką czy też innymi obszarami  

zaczyna się tam  już w szkole podstawowej. Służy ku temu budynek, który nazywa się 
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felomenta – zespół wszystkich obszarów tematycznych, które np. takie zagadnienia  

pokazuje się jak funkcjonowanie prądu, powstanie pioruna, przepływ dźwięku, toczenie się 

koła, łączenie metali czyli powoli się wprowadza w szkole podstawowej zakres nauki, 

techniki widząc nim zainteresowanie otoczeniem i światem. Stało się to podstawą to tego, aby 

jeszcze bardziej zacisnąć zainteresowanie młodzieżą i rozszerzyć możliwość kontaktu  

z techniką poprzez budowanie tak małej fabryki myśli – jest to budynek, w którym 

gimnazjalista spotyka się z przedstawicielami firm, z kierownikami działów, poznając  

przy tym specyfikę produkcji w danym zakładzie, ciągi technologiczne. Nie tylko elementy 

produkcyjne są pokazywane, ale również aspekty robienia prostych kosztorysów, analizy 

kosztów. Jest biznes plan, który tworzony jest w szkole, potem jest oceniany jako konkurs  

w obszarze tego działania. Ma to przełożenie również na dalsze działanie, a szczególnie  

na obszar realizowanych przedsięwzięć w szkołach. Bardzo często poznane techniki stosują  

u siebie w szkołach, wytwarzają produkty, który następnie są sprzedawane w sklepikach  

np. uczniowie branży piekarniczej wytwarzają własne produkty z tego obszaru  

i je sprzedawają. Organizuje się również konkursy między firmami w ramach danej klasy  

np. klasę dzieli się na małą firmę, jest kierownik firmy i porównuje się, która grupa, firma 

danej klasy jest lepsza. Wczesne wzbudzanie zainteresowanie światem, otoczeniem, 

zagadnieniami przedsiębiorczości, stwarzaniem szans, by byli samodzielni i odpowiedzialni 

za swoją przyszłość zawodowo. Wydaje się, że w wielu obszarach, rzeczywiście pewnych 

istniejących sytuacji „nie jesteśmy” w stanie zmienić  np. wskazanych przez studentów,  

jak również problemów uczni w zakładaniu działalności gospodarczej, jeżeli chodzi  

o przejrzystość gąszczu przepisów. W tej materii może pomóc Powiatowy Urząd Pracy, który 

wykazuje bardzo duże zainteresowanie. Osobiście jest przekonany, że jest duża możliwość 

działania radnych i społeczeństwa odpowiedzialnego za kształcenie na rzecz uatrakcyjnienia 

kształcenia. Powinno tak kształcić się młodzież i stwarzać jej takie warunki edukacji  

w raciborskich szkołach w najbliższym czasie, by mogli łączyć ze sobą zainteresowania 

techniczne, ekonomiczne. Starostwo będzie starać się myśleć, w jaki sposób uatrakcyjnić  

tą edukację poprzez stwarzanie właściwych warsztatów i właściwego wyposażenia.  

  Radny N. Mika stwierdził, iż w raciborskich gimnazjach funkcjonuje przedmiot  

o nazwie przedsiębiorczość, a jeżeli Rektor PWSZ nie wie, to informację tę osobiście 

przekazuje. Uczniowie uczą się tworzyć biznes plany, budżety, zakładać firmy. Osobiście 

uczy tego przedmiotu. Trudno, aby pomieszczenia, o których była tutaj mowa funkcjonowały 

w raciborskich szkołach, ale jest to jakiś cel, kierunek. Pomysły, jakie mają gimnazjaliści  

na tworzenie różnego rodzaju firm, zakładów, jak zmyślnie tworzą plany pracy, umiejętnie 
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tworzą budżety, to daje ogromne możliwości zobaczenia, że w powiecie jest młodzież bardzo 

zdolna.    

  Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego L. Fiołki. Konsorcjum jest firma chyba  

z Tuchowa i Tarnowa, natomiast jest tam zakres prac, który będzie wykonywał PZD.  

Następnie nawiązał do wypowiedzi radnych L. Malcharczyka i N. Mika stwierdzając, iż część 

radnych miała możliwość być w dużej szkole zawodowej w Powiecie Mӓrkischer. Szkoła ta 

mieści się w kilku obiektach, nawet i w innym mieście. W szkole tej uczą młodzieży 

prowadzić firmę. Są tam przedmioty ekonomiczne, zawodowe i usługowe. Grupa młodzieży 

prowadzi nawet sklepik, grupa osób dokonuje zamówień w sklepiku, ktoś  

jest dyrektorem, prezesem, ktoś inny prowadzi księgowość, a inna grupa, która uczy się 

faktycznie np. zawodu cukiernika ma pracownię cukierniczą, gdzie wypiekają ciasta,  

i je sprzedają w tym sklepiku. W powiecie jest szansa stworzenia coś takiego, tylko 

wymagałoby to, aby w jednej szkole było wiele różnych kierunków, o czym będą 

podejmowane rozmowy.  

  Poinformował także, iż raciborski PKS jest jednym z nielicznych PKS – ów w Polsce, 

który ma wynik dodatni. Są cztery PKS – y, które mają wynik dodatni za 2011 r. 

Spowodowane jest to tym, że Zarząd dba o to, aby rozszerzyć rynek. PKS wszedł na rynek 

wodzisławski. Otrzymał kilka pism (z Powiatu Wodzisławskiego i od Zarządu spółki,  

od Związku Zawodowego PKS – u), aby podjąć pewne działania, żeby PKS nie musiał 

startować w przetargach, a mógłby być podmiotem wewnętrznym innych samorządów.  

Jest taka inicjatywa, aby powiaty zgodziły się udostępnić akcje PKS Raciborza –  

jest tu wstępny wniosek z Powiatu Wodzisławskiego, że Powiat Wodzisławski mógł  

bez przetargu zlecić te usługi PKS w Raciborzu, ponieważ jest zadowolony  

z dotychczasowych usług, a wie że w przetargu nie zawsze wygrywa najlepszy i najtańszy. 

Zarząd ma taką możliwość, bo jest uchwała rady o udostępnianiu mienia, że Zarząd zamierza 

zaproponować na wniosek powiatu, że jest skłonny taką część udziałów podarować.  

Powiat nie może sprzedawać, ponieważ otrzymał to za darmo od Ministra Skarbu. Kwestia 

dotyczy tylko 10 udziałów. Powiat Wodzisławski może PKS w Raciborzu traktować jako 

podmiot własny i zlecać im te usługi bez przetargu. Jeżeli inne samorządy będą również 

chciały zlecać PKS – owi w Raciborzu usługi bez przetargu, to również można byłoby im 

taką niewielką ilość 10 akcji udostępnić. Jest to taki kierunek, aby PKS mógł utrzymać dobrą 

kondycję finansową i przez to na takim przynajmniej poziomie jak do tej pory świadczyć 

usługi w powiecie, ale musi mieć również wpływy z sąsiednich samorządów. W razie 

pojawienia się jakichkolwiek pytań, udzieli niezbędnych odpowiedzi. W dniu jutrzejszym 
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pragnie do Starosty Wodzisławskiego przekazać informację, iż Powiat Raciborski  

jest skłonny udostępnić  im część udziałów. Starosta Wodzisławski musi w/w rzecz 

przedyskutować, podjąć ewentualnie uchwałę o przejęciu udziałów i może to trwać kilka 

miesięcy. 

Przewodniczący rady A. Wajda uznał, iż każde działanie ze strony powiatu, które 

umożliwi dalsze właściwe funkcjonowanie PKS - u, który od wielu lat dużo inwestuje  

w tabor autobusowy, w utrzymanie miejsc pracy, które na dzień dzisiejszy PKS stwarza, 

bardzo dobrą inicjatywą jest wspomóc dalszy rozwój firmy, zaangażowanie żadnych sporów 

środków ze strony Starostwa, a jedynie możliwości przekazania pewnych udziałów 

gwarantując jakby w przyszłości dalszy właściwy rozwój i funkcjonowanie PKS – u.  

Tabor autobusowy w chwili obecnej jest trudny do utrzymania tym bardziej, że prowadząc 

szkoły ponadgimnazjalne jako powiat dojazd do szkół z różnych części, często uczniów  

poza powiatem jest bardzo ważnym elementem ich funkcjonowania. Taka inicjatywa  

jest godna poparcia i przyniesie dobre efekty przy niedużym udziale finansowym powiatu.    

Następnie poinformował, iż na wszystkie interpelacje zostały udzielone odpowiedzi, 

które znajdowały się w Biurze Rady i zostały przekazane wnioskodawcom.  

Ponadto do wglądu w Biurze Rady jest: 

1. operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013 w Powiecie Raciborskim. 

Zaprosił radnych do zapoznania się z dokumentem i złożenia ewentualnych uwag  

co do zapisów w tym operacie.  

2. plan organizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych otrzymany z Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kędzierzynie – Koźlu. W/w dokument znajduje się w Biurze Rady,  

z którym można zapoznać się.   

3. zaproszenie na Adwentowe Dni Skupienia w dniu 15 grudnia 2012r. w Gliwicach 

(załącznik nr 20 do niniejszego protokołu), 

4. zaproszenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” na spotkanie 

informacyjne „Korzyści z wiatru i biomasy w zasięgu ręki”, które odbędzie się w dniach 

10 – 11.12.2012 r. na terenie gminy Pietrowice Wielkie (załącznik nr 21).  

 

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja Rady 

Powiatu Raciborskiego odbędzie się 18 grudnia 2012 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „ Budżet Powiatu Raciborskiego  

na 2013 r.”.  
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Ad22. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:51 zamknął obrady XXIV 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  

27 listopada 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 31.10.2012  

do 15.11.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 16.11.2012  

do 27.11.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 31.10.2012 do 15.11.2012). 

6. Prezentacja multimedialna nt. postępu prac inwestycyjnych związanych z budową 

zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. 

7. Materiał pt. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata     2010 – 2011”. 

8. Uchwała Nr XXIV / 244 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.   

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. 

9. Uchwała Nr XXIV / 245 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.   

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

10. Uchwała Nr XXIV / 246 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.    

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2021.   

11. Uchwała Nr XXIV / 247 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.    

w sprawie wyboru  sprawie podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. 

12. Uchwała nr 6 / VI /2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań w roku 2012  

ze zmianami.  
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13. Uchwała Nr XXIV / 248 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 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. ze zmianami. 

14. Uchwała Nr XXIV / 249 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.    

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

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

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.  

15.  Uchwała Nr XXIV / 250 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 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.   

16. Uchwała Nr XXIV / 251 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.    

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów  

w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

17. Uchwała Nr XXIV / 252 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.    

w sprawie  przyjęcia Raportu z II ewaluacji okresowej „Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2008 – 2015” za okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2012 r.   

18. Uchwała Nr XXIV / 253 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r.     

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

19. Interpelacja radnego Leona Fiołki w sprawie przebudowy ul. Bosackiej w Raciborzu.   

20. Zaproszenie na Adwentowe Dni Skupienia w dniu 15 grudnia 2012r. w Gliwicach. 

21. Zaproszenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” na spotkanie 

informacyjne „Korzyści z wiatru i biomasy w zasięgu ręki”, które odbędzie się w dniach 

10 – 11.12.2012 r. na terenie gminy Pietrowice Wielkie. 

 

 

 


