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BR. 0002.3.2.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXVII/ 2013 

z  XXVII  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 lutego 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXVII / 271 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXVII / 272 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

3. XXVII / 273 / 2013 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci  

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

4. XXVII / 274 / 2013 – w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha  

von Eichendorffa”. 

5. XXVII / 275 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10,  

w związku z odwołaniem darowizny. 

6. XXVII / 276 / 2013 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Olkuszu. 

7. XXVII / 277 / 2013 – w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat  

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

8. XXVII / 278 / 2013 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu         Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu         Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                 Marta Topór – Piórko  

4. Kierownik Biura Rady                    Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja nt. prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry – wystąpienie:   

- Poseł Ryszard Galla – Przewodniczący Zespołu, 

- Poseł Henryk Siedlaczek – Wiceprzewodniczący Zespołu. 

6. Środki zewnętrzne wspomagające realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskane  

w latach 2007 – 2012 r. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

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

na 2013 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci  

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia  roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha  

von Eichendorffa”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku  

z odwołaniem darowizny. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Olkuszu. 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

15. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

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

na sali obecnych było 20 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 radnych, zaproszonych gości,  

w szczególności: Posła Ziemi Raciborskiej Henryka Siedlaczka, Posła Ziemi Opolskiej 

Ryszarda Gallę, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego.   

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 



 4

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 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 21 głosami za. 

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.2.2013 z dnia 19.02.2013 r. i 26.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2013  r.: 

• nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok – autopoprawka została wprowadzona, 

• w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021 – autopoprawka została wprowadzona, 

• nowego projektu uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat  

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

Starosta Raciborski Adam Hajduk wyjaśnił, iż powyższa uchwała pozwoli Zarządowi  

na ustalenie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

powiatu lub zasad (np. jeżeli zamierza się zwolnić instytucję, która wspólnie z powiatem 

organizuje imprezę, powiat ma patronat nad imprezą albo są to imprezy, które wpisano  

w program wnioskując o środki unijne, dlatego też konieczne było wpisanie imprez  

na stałe i trzeba mieć możliwość zwolnienia. Uchwała ta pozwoli oprócz cennika opłat, 

zwalnianie i dawanie zniżek przy korzystaniu z nieruchomości. Projekt uchwały dotyczy 

głównie Zamku Piastowskiego.     

     Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad sesji 21 głosami za.  
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• nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o wyjaśnienie kwestii związanej  

z koniecznością wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji.   

 Starosta wyjaśnił, iż zmiana uchwały stała się konieczna ze względu na potrzebę 

doprecyzowania opisu przedmiotowego lokalu, który zlokalizowany jest na trzech 

kondygnacjach: parterze oraz na części poddasza i części przyziemia budynku 2A. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad sesji 21 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie zmienionego 

porządku obrad sesji  

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 
Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie zaproponował do składu Komisji Uchwał  

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

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

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie proponowanego 

składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

Radna T. Frencel zaproponowała radnego A. Wierzbickiego na Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.  

 
Ad5.  Informacja nt. prac Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry – wystąpienie:   

        - Poseł Ryszard Galla – Przewodniczący Zespołu, 

        - Poseł Henryk Siedlaczek – Wiceprzewodniczący Zespołu. 
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 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił gości o kilka zdań nt. prac grupy 

parlamentarnej i zespołu.  

 W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

Przyjaciół Odry Ryszard Galla, dziękując w swoim imieniu oraz Posła H. Siedlaczka  

za zaproszenie na sesję. Od wielu miesięcy, szczególnie radny L. Malcharczyk zgłaszał 

podjęcie tematu związanego z pracami powołanego w polskim sejmie Zespołu Przyjaciół 

Odry. Najważniejszą rzeczą jest porozmawianie co dzieje się na Odrze. W tej kadencji  

przy ogromnej ilości zespołów, z inicjatywy posłów został powołany Zespół Przyjaciół Odry. 

W momencie zaproponowania Zespołu, niektórzy mówili, że Odra – Opole, w Opolu  

już nie funkcjonuje, bo jest w III czy IV lidze. Z pewnością temat, który związany jest z Odrą 

czyli zabezpieczenia powodziowe i gospodarcze, transportowe, turystyczne wykorzystanie 

Odry jest tematem bardzo ważnym. Powiat Raciborski intensywnie współpracuje z Powiatem 

Kędzierzyńskim. Spotkanie w Kędzierzynie potwierdziło, że zbyt mocno zaangażowano się, 

jeśli chodzi o Odrę sprawy bezpieczeństwa, a jeśli chodzi o sprawy gospodarczego 

wykorzystania Odry odłożono  na późniejszy okres. Przed kilkoma miesiącami uczestniczył  

w konferencji w woj. lubuskim, poświęconej gospodarczemu wykorzystaniu Odry.  

Poseł doszedł do wniosku, że  województwa na północ od Wrocławia w dolnej części Odry  

są o wiele dalej w problematyce gospodarczej, transportowej w przeciwieństwie do naszego 

rejonu. Powodem tego jest to, że jest inna skala problemów na Odrze Dolnej, szczególnie ta, 

która jest graniczną między Polską i Niemcami i partner niemiecki bardzo aktywnie działa  

na rzecz poprawy żeglowności. Z inicjatywy Pani Marszałek woj. lubuskiego doszło  

do porozumienia pomiędzy Marszałkami ściany zachodniej czyli woj. opolskie, dolnośląskie, 

lubuskie, zachodnio – pomorskie, gdzie w zadaniach, które postawili Marszałkowie jednym  

z bardzo ważnych elementów jest rzeka Odra. Powinno włączyć się bardziej aktywnie 

samorządy do prac na rzecz gospodarczej poprawy żeglowności wykorzystania Odry. 

Obecnie w 10 – osobowym Zespole są posłowie z różnych opcji politycznych, ale łączy ich 

jeden temat jakim jest Odra. W ubiegłym tygodniu było przyjęcie sprawozdania z 2011 r.  

z realizacji programu dla Odry 2006. Sprawozdanie jest takim bardzo pozytywnym sygnałem 

pokazującym, że 2011 r. wskazuje przyśpieszenie realizacji zadania. Na posiedzeniu Sejmu 

Pełnomocnik ds. Odry Wojewoda Dolnośląski Skorupa poinformował, iż w 2011 r. złożył  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt aktualizacji Programu dla Odry 

2006. Osobiście zadał pytanie, na ile program jest zaktualizowany i czy ujmuje elementy 

powodziowe roku 2010. Wojewoda przekazał, iż nie ujmuje, ponieważ wszystkie sprawy, 

które były wnoszone do aktualizacji dotyczyły roku 2008. Zdaniem jego jest wiele rzeczy  
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na które należałoby zwrócić uwagę i które należałoby wprowadzić w ramach aktualizacji  

do programu. Przed posiedzeniem rozmawiał ze Starostą i na terenie województwa 

opolskiego i powiatu raciborskiego planuje się zorganizować w najbliższym czasie naradę 

roboczą, gdzie można byłoby pochylić się nad programem dla Odry i przeanalizować, czy 

rzeczywiście aktualizacja jest na tyle aktualna i czy są ewentualnie pewne rzeczy, które 

musiałyby być ujęte w tym programie. Warto byłoby pozbierać wszystkie kwestie, które 

dotyczą Odry, a mogłyby ewentualnie nie pojawić się, żeby zadbano o to, aby program ten 

był jak najbardziej aktualny. Kwestie związane z powodzią czyli zabezpieczeniami 

przeciwpowodziowymi będą miały swój bieg, natomiast intencją Zespołu jest w tej chwili 

praca nad tymi, aby zaczęto zmieniać priorytety w zakresie Odry. W chwili obecnej toczą się 

spory nad tym, czy trzeba zabiegać o III, IV, V klasę żeglowności. Są fachowcy, którzy 

mówią, aby odtworzyć kondycje Odry z okresu międzywojennego, a inni chcą iść dalej, gdyż 

korytarz Północ – Południe będzie bardzo ważnym układem komunikacyjnym  

Południe – Północ Europy. Na jednym z Zespołów zaproszono przedstawicieli  

do Europarlamentu, goszczono także przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki  

Panią Wiceminister A. Wypych - Namiotko. Osoby te uczestniczyły w posiedzeniu Zespołu. 

Poproszono, aby Zespół Parlamentarny był tworem spinającym pewne poglądy  

i wypracowującym jeden kierunek działania. Jest kilka rzeczy, które na poziomie krajowym 

realizuje się. Na ręce Przewodniczącego Rady przedłożył materiał informacyjny z 2012 r. 

W zadaniach poprawności żeglowności Odry jest on jak najbardziej aktualny. Poseł pragnął,  

aby samorządy odwróciły się w swojej polityce do rzeki, żeby korzystać gospodarczo  

i turystyczne z tego co daje rzeka Odra, ale i włączyli się w realizację różnych zadań.  

Jest porozumienie Marszałków, ale brakuje województwa śląskiego z poziomu Marszałka. 

Poprawa żeglowności poprzez system Kanału spowoduje, że wiele podmiotów gospodarczych 

z terenu województwa śląskiego z tego też będzie korzystać. Nie udało się utworzyć 

specjalnego Programu dla Odry, ale Minister Bieńkowska zwróciła uwagę, że jeśli nie ma 

takiej możliwości, to należy spróbować wpisywać w swoje regionalne programy kwestie 

związane z Odrą. Prawdopodobnie będzie prosił Posła H. Siedlaczka, aby umówić się  

na spotkanie u nowego Marszałka, aby województwo śląskie zwróciło uwagę na powyższą 

kwestię. Zespól namawia lokalne samorządy do podejmowania wspólnych działań.  

Warto byłoby wesprzeć wspólne działania na rzecz Górnej Odry. Aktywny udział może 

spowodować, że będzie traktować się Odrę jako jeden wspólny Program. Wszyscy partnerzy, 

którzy branżowo funkcjonują w obszarze Odry pomogą wypracować wspólne stanowisko co 
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do celów, jakie zamierza się osiągnąć na poziomie Odry. W najbliższym czasie pragnie  

w ramach Zespołu zorganizować dwie rzeczy:  

1. naradę, spotkanie na które zostanie dokonane podsumowanie realizacji Programu dla Odry 

2006 i pochylili się nad jej aktualizacją,  

2. pragnie powrócić do projektu, który przygotowywano w ubiegłym roku czyli wizytację 

Zespołu i pragnie, aby część Posłów miała okazję przyjechać i naocznie zobaczyć, jaka 

 jest sytuacja z Odrą w okolicach Raciborza, Wrocławia, Opolu, w dolnej części Odry  

i porozmawiać z lokalnym środowiskiem nt. Odry.  

Drugą osobą, która zabrała głos był Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek 

stwierdzając, iż Poseł R. Galla przekazał radzie intencję powołania Zespołu. Powołanie 

Zespołu w Sejmie RP było potrzebą czasu i należało to zrobić. Zrobiono wspólnie  

przy udziale dużego gremium, opartym o pracę z osobami merytorycznie zaangażowanymi  

m.in. w samą Odrę. Od 1998 r. kiedy po raz pierwszy spotkano się na sesji Rady Powiatu  

w I kadencji na ul. Klasztornej, pierwszym tematem był Zbiornik „Racibórz Dolny”. 

Zabezpieczenie powodziowe i kwestia ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gmin 

Powiatu Raciborskiego determinowało pracę związaną z hasłem Odra 2006. Osobiście  

współpracuje mocno z wieloma radnymi: W. Gumieniakiem, L. Malcharczykiem,  

Ł. Kocurem ze Starostą. Są problemy z prawą stroną rzeki Odry, ze zbiornikami małej 

retencji, z pewnymi projektami i pracami projektowymi. Jest to związane z aktualizacją 

programu dla Odry, o czym wspomniał Poseł R. Galla. W ubiegłym tygodniu w czwartek 

podczas posiedzenia Sejmu zwracano uwagę, iż w aktualizacji Programu dla Odry  

są określone problemy, gdzie niewidoczne jest na dzień dzisiejszy, iż sprawy związane  

z obwałowaniem lewostronnym, z kwestiami przepompowni, związane z małą retencją,  

z pracami projektowymi nad małą retencją, z tej aktualizacji uciekły. Na dzień dzisiejszy 

Wrocławski Węzeł Wodny jak i Zbiornik Raciborski mają finasowanie, natomiast trzeba 

wejść w następny obszar działania w obszarze Programu dla Odry związanym z jej 

bezpośrednim wykorzystaniem. To jest dobry kierunek myślenia. O roli odcinka Odry 

Wrocław, Szczecin mówił Poseł R. Galla, natomiast powiedział kilka słów nt. odcinka  

Koźle – Wrocław. Bardzo ładnie ruszył Kanał Gliwicki, natomiast na dzień dzisiejszy 

myślenie to jest wzbogacane o  odcinek Racibórz – Koźle. Chodzi o przywrócenie Odry 

przynajmniej już w trakcie rewitalizacji odcinka od Koźla, przywrócenie przynajmniej tych 

walorów bezpiecznych turystycznie dla tego odcinka rzeki Odry z docelowym kierunkiem 

myślenia o roli miasta Racibórz i tego odcinka rzeki Odry na całym jej odcinku od Raciborza 

do Szczecina. Zespół ten realizuje się i na dzień dzisiejszy przyszedł czas, aby samorządy 
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wsparły działanie w kontekście wizyty u Marszałka Województwa Śląskiego. W tym temacie 

jest potrzebny wspólny głos, jeżeli chodzi o działanie kierunkowe. Do dnia dzisiejszego 

umowy zawarte z rolnikami na terenie Gminy Rudnik związane z wydzieleniem gruntów  

pod wały nie są zrealizowane i osoby te do dnia dzisiejszego zapłaty za grunty nie otrzymały.  

Odpowiedź Marszałka jest taka, że dopełni wszelkich starań. Do dnia dzisiejszego w sposób 

extra ordynaryjny nie udało się dotrzeć pomimo 2 – krotnej wizyty Ministra Rolnictwa  

w Powiecie Raciborskim, chociaż wypracowano z Agencją i z przedstawicielami Gminy 

Kuźnia Raciborska i rozwiązanie, jednakże utknęło to na poziomie pewnych agend 

raciborskich, ale problem ten zostanie rozwiązany. Zapewnienie jest, że prawa strona Odry 

(wały) zostaną sfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obwałowanie  idzie 

z dwóch funduszy – lewy z Odry 2006, drugi z PROW. Prawa strona Odry jest nieszczęśliwa, 

gdyż specustawa rozwiązała problem. Były środki, ale nie było zgody i rolnik siedział  

na gruncie. Specustawa doprowadziła do wyegzekwowania gruntu. Na dzień dzisiejszy  

ma nadzieję, iż otrzymane zapewnienia są aktualne. Jest przygotowywany projekt 

rozporządzenia do transeuropejskich sieci transportowych oraz do instrumentu finansowanego 

w ramach którego projekty mają być finansowane poprzez instrument łączący Europę. 

Informacja ta doszła z Biura Posła B. Marcinkiewicza. Na dzień dzisiejszy uzgodniono w ten 

sposób, iż kwestia ta zostanie omówiona na Zespole w Warszawie w najbliższym czasie. 

Kwestia związana z siecią transportową, jej obszaru transeuropejskiego jest istotna, ale 

działania ze strony powiatu oraz parlamentarzystów są bardzo ważne. Na działania 

parlamentarzystów liczy się w wylobbowaniu zmiany stanowiska rządu niemieckiego co  

do roli rzeki Odry w ich sieci dróg wodnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec, gdyż 

rzeka Odra przeszła do grupy z II priorytetem ważności, w związku z tym są problemy 

związane z klasą żeglowności, itd. Dlatego jest potrzebne działanie w Parlamencie 

Europejskim. Jest to duży konglomerat problemów. Problem ten do 2015 r. zostanie 

rozwiązany, a pozostanie już później inna kwestia.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos? 

Zgłosił się radny Leonard Malcharczyk dziękując posłom za udział w dzisiejszym 

spotkaniu.  

Poseł R. Galla powiedział, że Wojewoda Dolnośląski jest Pełnomocnikiem Rządu  

ds. Programu dla Odry 2006.  

Poseł H. Siedlaczek uważał, iż dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne. Rada 

rozpoczęła dyskusję związaną z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym związanym  

z Programem Odra 2006. Powiat Raciborski jest bardzo istotnym ogniwem na całym tym 
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szlaku, gdyż rozpoczyna się rozmowę od pierwszego zasadniczego zabezpieczenia urządzenia 

jakim jest Wrocławski Węzeł Wodny i Zbiornik Racibórz.  

Wicestarosta uważał, iż dobrą rzeczą jest zachęcenie poprzez odpowiednie prawo  

do transportu wodnego.  

Poseł R. Galla powiedział, że w Koźlu jest Stocznia, która dla armatora wybudowała 

platformę. Był to super interes do momentu, dopóki nie trzeba było to budować, 

wyprowadzić. Prace stanęły, jak zaczęto liczyć jakie kary czekają, bo Odra była nieżeglowna. 

Porozumiewano się z partnerem, że ta część prac, która miała być przez partnera wykonana 

była wykonywana w tej Stoczni, natomiast proponowano hotel, mieszkanie, itd. W ten sposób 

obniżono stratę i nie została naliczona kara. Zauważył, iż jest potężny kapitał fachowców, 

którzy mogliby podjąć pewne starania i zacząć przygotowywać strategię wykorzystania 

transportu wodnego na przykładzie regionu. Prezydent Kędzierzyna – Koźla podjął decyzję  

o odbudowywaniu Stoczni, wyłożył środki, które może wystarczą na zrobienie 

inwentaryzacji, ale nie wiadomo, czy na tyle ma przetarte ścieżki, że będzie tez miał sposób 

finansowania inwestycji. Jest to ważna rzecz, gdyż należałoby poprawić infrastrukturę portu  

i już byłby interes. 

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował gościom za przybycie, przyjęcie 

zaproszenia i zarządził 7 – minutową przerwę.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji i przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

Na sali obecnych było 22 radnych.   

 

Ad6. Środki zewnętrzne wspomagające realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskane  

w latach 2007 – 2012 r. 

      

 Starosta Raciborski Adam Hajduk przypomniał, iż w dniu dzisiejszym na sesję została 

przygotowana przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju informacja  

nt. środków, jakie Powiat Raciborski pozyskał w latach 2007 - 2012 na zadania, które  

realizował w tym okresie. Pojawia się bardzo duża kwota przez ten okres czasu – 160 mln zł. 

Patrząc na budżet powiatu można powiedzieć, iż są to prawie dwa budżety powiatu. 

Konstrukcja budżetów samorządów powiatowych, szczególnie powiatów ziemskich  

jest dosyć skomplikowana. Jest niewiele dochodów własnych i to że udaje się wiele rzeczy 

realizować przez ostatnie lata, to dzięki dużemu zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. W budżecie końcowym 2004 – 2006 środków było niewiele. Jest tu również 



 11

wiele zadań na szkolenia, itd., natomiast gro środków  są to środki, które zostały 

zainwestowane w Powiecie Raciborskim np. w drogi, w szpital, w Zamek, w szkoły.  

Bez tych środków infrastruktura Powiatu Raciborskiego byłaby w takim stanie, jaki przyjęto 

na początku powstania powiatu i dzięki tym środkom można było doprowadzić do stanu, jaki 

jest w chwili obecnej. Nowy budżet unijny, jeśli chodzi o wielkość środków, jest większy niż 

na ten okres, ale będzie trudniej dla samorządów z niego skorzystać. To są środki na duże 

zadania np. na zadanie marszałkowskie, państwa. Poza tym nie będzie środków na drogi 

powiatowe, gminne, infrastrukturę turystyczną czy historyczną jak na Zamek Raciborski,  

na służbę zdrowia. Powiat zamierza skupić się na zadaniach, o których wielokrotnie mówił  

i będzie okazja spotkać się w sprawie nowej Strategii dla Powiatu Raciborskiego, zadań 

strategicznych i priorytetach. Dobrze, iż udało się w okresie minionym bardzo potrzebne 

zadania zrealizować, gdyż na ten cel zostały przeznaczone środki. Z Komisji Budżetu  

i Finansów była prośba o dokładne podsumowanie, ile środków poszło na zadania 

inwestycyjne, ile na szkolenia i zostanie to przygotowane na kolejne posiedzenie Komisji. 

Jeżeli były wykonywana wspólna inwestycja, remont czy przedsięwzięcie dotyczące chodnika 

przy drodze, pojawiają się środki z gmin, ale jest to niewielki procent. Duże kwoty –  

to są środki z budżetu państwa związane z budową szpitala, na Program Odbudowy Dróg 

Lokalnych z tzw. Schetynówki albo środki unijne np. drogi, Zamek, itd. Pozyskiwanie 

środków na w/w cele wymagało zabiegu wielu osób. Od początku postawiono na osoby, które 

potrafią wiele zdziałać. W Starostwie zmienił się 3 – krotnie skład osób, które pracowały  

w Referacie Strategii, podkupiono pracowników. W chwili obecnej w Referacie jest kolejny 

dobry skład pracowników, ale jest duże zainteresowanie osób, którzy potrafią się w tej sferze 

obracać. Pomimo dużej rotacji w Referacie, nadal są bardzo dobrzy pracownicy i dobrze mieć 

przygotowanych osób, żeby to właściwie porozliczać.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Nikt z obecnych radnych nie pragnął zabrać głosu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał jest obszerny. 

 Starosta obiecał uzupełnić materiał za rok, w momencie zamknięcia budżetu.  

Informacja o wykorzystaniu środków zewnętrznych wspomagających realizację zadań 

Powiatu Raciborskiego pozyskanych w latach 2007 – 2012 stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.   
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Ad7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 
Starosta stwierdził, iż radni informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

otrzymali drogą elektroniczną, dlatego też odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały 

miejsce między sesjami od 29.01.2013 do 15.02.2013. W/w informacja stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 16.02.2013 do 28.02.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.01.2013  

do 15.02.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał kilka słów nt. prac związanych z budową Zbiornika „Racibórz 

Dolny”. Poinformował, iż zmienił się kierownik Biura Wdrażania projektu w Raciborzu, 

którym został Pan dr. Augustyn Bąbała. Pracownik Biura Koordynacji z Wrocławia Pan 

Witold Krochmal  - były Wojewoda Wrocławski zwrócił się do Starosty z prośbą, aby 

wprowadził Pana A. Bąbały w temat. Poza tym odbyło się spotkanie w Starostwie dotyczące 

wykorzystania dróg na etapie budowy Zbiornika „Racibórz”. W spotkaniu uczestniczyły 

wszystkie zainteresowane gminy, byli wójtowie Kornowaca, Lubomii, Wicestarosta 

Wodzisławski, przedstawiciel Prezydenta Raciborza, przedstawiciel Wójta Krzyżanowic, 

gdzie już na tym etapie jest możliwość rozmawiania na ten temat. Wszystkie samorządy 

obawiają się jak będą wyglądały drogi po zakończeniu budowy.  

Ponadto na spotkaniu uzyskano informacje nt. Zbiornika Racibórz. Pierwsza część prac  

na Zbiornika już zaczęła się, trwa wycinanie drzew w czasy przyszłego Zbiornika. Udało się 

RZGW za bardzo niską cenę znaleźć wykonawcy chyba za 142 zł, drewno jest później jego 

własnością. Cały czas była mowa, że na przełomie I i II kwartału nastąpi podpisanie umowy  

z nowym wykonawcą. Proces ten opóźnia się, gdyż na dzień dzisiejszy jest 13 wykonawców 

dopuszczonych do ostatniej rundy rozstrzygnięć. Podpisanie umowy przewiduje się, że 

nastąpi do końca kwietnia. Zwracano uwagę na problemy, jakie mogą wystąpić.   

We Wrocławiu realizowany jest Wrocławski Węzeł Wodny mają 8 kontraktów i realizuje to 

kilka firm. Mają również firmy chińskie. Osoby zajmujące się wyłanianiem drżą jaka firma 

wygra przetarg na budowę Zbiornika. Na dzień dzisiejszy wybór wykonawcy jest wielkim 

problemem. Mimo, że przetarg nie odbywa się na prawach polskiego prawa zamówień 

publicznych tylko na wytycznych Banku Światowego. Został przedstawiony termin budowy 

Zbiornika i jest to 1274 dni czyli około 4 lat. Planuje się, że budowa Zbiornika rozpocznie się 

01.07.2013 r. i zakończy się 30.06.2017 r. Koszt budowy Zbiornika szacowany 
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 jest na 1 mld 200 mln zł. Była taka informacja przekazana, ile ziemi należy przemieścić  

w ramach budowy. Jeżeli chodzi o samą zaporę czołową to trzeba na 7 ha zrobić wykop  

na średnią głębokość 12 metrów. Po wybraniu wykonawcy będzie chciał, aby na sesji  

Pan dr. A. Bąbała przedstawił szczegółowo informację. W przypadku jakichkolwiek zmian  

do sesji marcowej, na której zostaną przedstawione sprawy przeciwpowodziowe, to zostałby 

poproszony, celem zreferowania tematu.  

 Następnie Starosta poinformował, iż zakończyła się kolejna tura programu promocji 

żywnościowej dla najuboższych 2012. W roku minionym dla potrzebujących w Powiecie 

Raciborskim rozdysponowano 140 ton żywności o wartości 1 mln zł (wartości rynkowej).   

Za aktywny udział powiatu Dyrektor przekazał na ręce kamienny węgiel „Śląski Bank 

Żywności”. Powiat zaangażował się w program i mając partnerów w kilku gminach można tę 

żywność dystrybuować. Został powołany pełnomocnik Starosty do w/w spraw, który 

zatrudniony jest w PCPR – Pan K. Niewrzoł.  

              

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że  

na wspólnym posiedzeniu Komisji z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji   

nie wniesiono uwag do nowego projektu uchwały, podobnie jak do projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali 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 7 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów wyraził już opinię w imieniu Komisji nt. projektu uchwały. W związku z tym 

zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie 

porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób 

pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o zabranie głosu.  

 Wicestarosta Andrzej Chroboczek w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosił 

poprawkę dotyczącą przede wszystkim podstawy prawnej, gdyż jest już tekst jednolity ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W uzasadnieniu też zmieniono podstawę 

prawną. W § 1 ust. 4 pkt 10 zgłosił poprawkę dotyczącą słowa „udokumentowanych”.   

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 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia  roku 2013 „Rokiem Pamięci Josepha  

von Eichendorffa”. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu 

swoich komisji pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?  
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Zgłosił się radny Leonard Malcharczyk przypominając, iż temat Roku Eichendorffa  

był tematem posiedzenia Komisji z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na Komisji 

obecny był Pan dr J. Gonschior, który przedstawił ideę, cały plan imprez. Radny zapytał, czy 

nie można by poszerzyć kalendarz o bardzo cenne inicjatywy, które mają miejsce na szczeblu 

Powiatu Raciborskiego tj. VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. J. von 

Eichendorffa, która jest wspaniałą imprezą i odbywa się w Gminie Krzanowice.  

Starosta dodał, że w programie imprez w sprawie ogłoszenia roku 2013 "Rokiem 

pamięci Josepha von Eichendorffa dla Ziemi Raciborskiej” zostaną dopisane następujące 

imprezy: V Rocznicę poświęcenia Młyna w Brzeźnicy oraz VII Międzynarodowy Konkurs 

Plastyczny im. Josepha von Eichendorffa w Krzanowicach.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż została przedstawiona propozycja  

wniesienia autopoprawki dotycząca poszerzenia o dwie imprezy. Następnie zapytał, czy 

pozostali 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 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku  

z odwołaniem darowizny. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu?  

  Zgłosił się Członek Zarządu Józef Stukator informując iż w uzasadnieniu projektu 

uchwały Zarząd Powiatu Raciborskiego dodał w akapicie 3 w ostatnim zdaniu następujące 

słowa: …. „przy czym wskutek nowego pomiaru geodezyjnego nastąpił przybytek 

powierzchni wynoszący 0,0007 ha”. Nastąpiło to w związku z podziałem działki na 2 działki. 

Przy nowym pomiarze geodezyjnym nastąpił przybycie powierzchni o 7 m2, stąd też  

2 powierzchnie: 0,1581 ha, druga 0,1588 ha. Jest to związane z nowym pomiarem 

geodezyjnym.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

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

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

protokołu.  

 
 
Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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 w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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.  

 
Ad14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad sesji?   

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

sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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 

przyjęcia sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat  

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Starosta w ramach programu sesji 

wyjaśnił konieczność podjęcia projektu uchwały. 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 

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 
Ad17. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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 większością głosów za (17 głosami za), 1 głosem 

wstrzymującym, 4 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, R. Lazar, L. Fiołka, i A. Wierzbicki.    

Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.   
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Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iż w dniu 26.02.2013 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, gdzie 

m.in. mówiono o promocji Powiatu Raciborskiego w kontekście gospodarczym. Przed kilku 

laty była możliwość promowania Powiatu Raciborskiego w ramach współpracy Radia 

Mittendrin i radia MK w Powiecie Märkischer. O sile radia przekonał się Starosta. W związku 

z tym zapytał, czy jest możliwość, żeby Powiat Raciborski wspierał audycję, która czasami 

byłaby przekazywana na potrzeby radia MK w Powiecie Märkischer, organizowana  

i redagowana przez radio Mittendrin kwotą, która pozwoliłaby promować Powiat Raciborski 

poza granicami kraju?   

Radny przekazał także, iż w dniu dzisiejszym w Pietrowicach Wielkich odbył się 

Zjazd Śląskich Kobiet Wiejskich. Jest to organizacja o prawie 20 – letniej tradycji, która 

powstała w województwie opolskim. Przed 4 laty udało się przekonać Panie ze Związku 

Kobiet, aby rozszerzyły swoją współpracę i połączyły z Gminą Pietrowice Wielkie.  

W ramach przedstawionego sprawozdania (na sali zasiadało 84 kobiety i 4 mężczyźni) została 

pokazana promocja Gmin i Powiatów w województwie opolskim i jej realizacja. W spotkaniu 

udział wzięli: Wójt A. Wawrzynek i przewodniczący rady A. Wajda. Radny poprosił  

o rozpatrzenie możliwości, aby w ramach następnego Konwentu Wójtów i Starostów 

przedstawiono niektóre aspekty promowania, w związku ze Zjazdem Śląskich Kobiet 

Wiejskich, które odbyło się w Pietrowicach Wielkich. 

Na zakończenie radny zapytał, ile Gmin Powiatu Raciborskiego do chwili obecnej 

zgłosiło akces do współfinansowania działań na drogach powiatowych w roku 2013?  

Na jednej Komisji Starosta wskazał, iż te działania będą w pierwszej kolejności finansowane 

na drogach powiatowych, które również będą w obszarze zainteresowania, finansowania  

ze strony Gmin Powiatu Raciborskiego. Wobec powyższego radny zapytał, czy  

jest zainteresowanie w dalszym ciągu i które gminy ewentualnie wykazały zainteresowanie 

współfinansowaniem działań na drogach powiatowych w roku 2013.    

Radny Rafał Lazar zabrał głos odnośnie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

(tj. Jak wygląda faktycznie rejestracja w PUP?” Ile osób dziennie może zarejestrować się?  

Czy jest prawdą, że rejestracja on – line jest tak odległą datą? Ile w powiecie  

jest obecnie zarejestrowanych bezrobotnych oraz ile realnych ofert na nich czeka? 

Jak wygląda skala bezrobocia z podziałem na wiek czy płeć? Jaka jest skuteczność urzędu? 

Jak obecnie wygląda oferta kursów kwalifikacyjnych dla bezrobotnych i jaka  

jest możliwość zakwalifikowania się na nie? Czy nadal i dla kogo jest możliwość odbycia 

stażu pracy?). Powyższa interpelacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Radny Leonard Fiołka zgłosił następujące interpelacje:  

1. zwrócił się z ponowną prośbą w sprawie zainteresowania się wyrwaną kostką na rondzie 

przy centrum handlowym Auchan w Raciborzu, 

2. wnioskował, aby wspólnie z gminą rozpocząć działanie w zakresie czyszczenia dróg  

i chodników w powiecie, 

3. wnioskował o szybkie, chociażby tymczasowo usunięcie wyrw na drodze 935  

w sąsiedztwie przejazdu kolejowego na Dębiczu. Powyższa interpelacja stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Ostatni głos zabrał radny Artur Wierzbicki wracając do tematu łąki dawnych 

ogródków działkowych u zbiegu ulic Łąkowa i Kościuszki. Radny otrzymał już odpowiedź  

w powyższym temacie. Wstrzymane działania związane z uporządkowaniem działki.  

W związku z tym zapytał, jakie są plany odnośnie tej działki, czy teren ten zostanie 

uporządkowany oraz jaki jest koszt jego uporządkowania?  

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych: 

1. L. Malcharczyka – stwierdził, iż współpraca z radiem Mittendrin była bardzo dobra,  

a nawet bardzo aktywnie władze w/w radia nawet przychodzili z pomysłami.  

Nie przekazuje się pieniędzy mediom, tylko realizuje się wspólnie pomysł. W tym 

temacie zostanie zorganizowane spotkanie. Trzeba informować mieszkańców – tych 

młodych w Powiecie Märkischer, co dzieje się w Powiecie Raciborskim. Jak stwierdził, 

radio jest dobrym środkiem, tylko musi to być ciekawy pomysł. W przypadku 

wypracowania wspólnego pomysłu, to nie ma problemu.   

  Starosta dopytał się radnego L. Malcharczyka o naświetlenie drugiej złożonej  

przez niego interpelacji.  

  Radny L. Malcharczyk powiedział, że jego propozycją jest to, aby ewentualnie  

na Konwencie Wójtów m.in. Wójt A. Wawrzynek przedstawił temat, celem pokazania  

jak różnymi metodami można bardzo efektywnie realizować promocję powiatu.  

  Na najbliższym Konwencie Wójtów w poniedziałek Starosta zobowiązał się poprosić 

Wójta A. Wawrzynka o przybliżenie tematu.  

  W kwestii ostatniej interpelacji Starosta powiedział, że jest oferta współpracy, wiele 

gmin już odpowiedziało. Wszyscy gminy w jakiś sposób będą współpracowały, także  
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nie ma gminy, która nie zadeklarowałby chęci współpracy. Wszystkie informacje już  

po ustaleniach z gminami zostaną przekazane radnym.  

2. R. Lazara – Starosta stwierdził, iż temat jest ważki, tylko należy oczekiwać  

na odpowiedź. Na każde pytanie zgłoszone przez radnego zostanie udzielona pisemna 

odpowiedź. PUP zatrudnia odpowiednią ilość osób. Funkcjonowanie PUP (tj. miejsce 

pracy, media, płaca itp.) płaci Starostwa, stąd też Starostwo dba o to, aby zatrudnienie 

było optymalne. Dyrektor przesuwa osoby do rejestracji. Procedura rejestracji jest bardzo 

skomplikowana, trwa to długo, a ludzie są niecierpliwi. Zarząd Powiatu Raciborskiego 

ocenił pracę Dyrektora za 6 miesięcy bardzo wysoko. W dniu dzisiejszym osobiście 

wręczył Dyrektorowi angaż na czas bezterminowy na kolejne lata, z podwyżką pensji, bo 

na to zasługuje. Bezrobocie w Powiecie Raciborskim jest na poziomie 8,5 %. Wiąże się to 

głównie z tego, iż jest okres zimowy, wiele osób nie rejestruje się i pracuje na zachodzie 

czy wróciło. Starosta przekazał, iż na wszystkie pytania zgłoszone przez radnego zostanie 

udzielona odpowiedź pisemna. Jeżeli radni życzą sobie, to można Dyrektora PUP 

poprosić na Komisję i przedstawi dokładną informację w tym temacie. Zarząd ocenił 

bardzo wysoko pracę Dyrektora.  

3. L. Fiołki – w kwestii ronda przy Auchan Starosta przekazał, że inwestor, który budował 

centrum przy Auchan musiał mieć wjazdy na drogę wojewódzką. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich do dnia dzisiejszego nie odebrał tego, nie jest to na stanie ZDW czyli 

również nie przekazał powiatowi do administrowania. Póki pomiędzy ZDW a Inwestorem 

nie dojdzie do rozstrzygnięć, to nic nowego nie będzie. Ponownie zostanie skierowane 

pismo do ZDW w sprawie wyrwanej kostki przy Auchan, ale powiat nie ma na to 

wpływu, gdyż jest to na stanie Inwestora całego centrum. Jeżeli ZDW nie przejął tego, to 

też nie przekazał powiatowi.  

Radny L. Fiołka zapytał, ile pieniędzy ZDW przekazuje do PZD na utrzymanie dróg 

wojewódzkich, bo droga ta była zmieniona. Osobiście radny przyjrzał się w/w drodze.   

 Starosta odpowiedział, że droga jest zmieniona, natomiast odcinek, gdzie jest rondo 

nie jest w utrzymaniu powiatu, ponieważ od Inwestora ronda nie przejął ZDW.  

Zobowiązał się wystosować pismo z zapytaniem, na jakim etapie jest sprawa odebrania  

i przekazania.  

Odnośnie drugiej interpelacji Starosta stwierdził, iż zima musi zakończyć się, aby 

można było wydawać pieniądze. Po zakończeniu zimy, służby PZD mają za zadanie   

2 miesiące po ustaniu zimy doprowadzić drogi do odpowiedniego stanu. Łata się dziury, 
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które mogą spowodować uszkodzenia samochodów. W chwili obecnej nie będzie 

sprzątania ulic, chodników, gdyż trwa jeszcze zima.   

Starosta odniósł się również do przejazdu kolejowego. Kwestia organizacji ruchu,  

oznakowanie, nie jest w gestii powiatu. Wszystkie znaki, które pojawiają się przy drogach 

wojewódzkich należy do ZDW. ZDW postawił znaki. Dziury zostaną połatane, zaś znaki 

nie stawia powiat. Powiat mając podpisaną umowę z Marszałkiem wykonuje na drogach 

wojewódzkich bieżące rzeczy: połatanie dziur, wykoszenie poboczy, odnowienie pasów, 

odśnieżanie, zaś wszystkie sprawy nowych oznakowań, inwestycji, generalnych 

remontów, modernizacji, wszystko jest poza zadaniami powiatu.   

4. A. Wierzbickiego – Starosta przypomniał, iż teren, w momencie jak został przejęty jako 

Skarb Państwa, wygaszono służbie więziennej, przygotowano go do sprzedaży. Prezydent 

Miasta Racibórz wystąpił z prośbą o podjęcie próby przejęcia terenu od Wojewody, prosił 

o wstrzymanie ze sprzedażą i jednocześnie deklarował na spotkaniu, iż teren ogrodzi  

i posprząta. Stan jest taki, jaki jest aktualnie. Przez kilkanaście miesięcy nie udało się 

Prezydentowi. Powiat przygotuje teren do sprzedaży i będzie chciał go sprzedaż jak 

najszybciej. Powiat nie będzie sprzątał terenu, ponieważ koszt byłby znaczny.  

Radny A. Wierzbicki zauważył, iż jest to miejsce przy bardzo ruchliwej drodze. 

Zapytał, jakie prawo sprzątania miałoby Gmina Racibórz? 

Starosta odpowiedział, że spotkanie odbyło się i Prezydent mówił, aby to pozostawić. 

Starosta wówczas zapytał się Prezydenta, kto będzie utrzymywał teren, go ogrodzi  

i posprząta. Gdyby miasto nie zabiegało o to, to by zapomniano o tej nieruchomości.  

Był nawet okres taki, iż powiat mógł nieruchomość sprzedać. Powiat nie był zmuszony  

i zobowiązany wyjść miastu naprzeciw, ale stara się wychodzić innym samorządom. 

Miasto planowało teren przekształcić pod teren budowlany, stąd też powiat wstrzymał się 

od sprzedaży.  

 

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

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

zgłoszone żadne wnioski.   
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Ad21. Wolne wnioski i informacje. 

 

  Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta, J. Staroń i przewodniczący rady A. Wajda.  

  Starosta poprosił radnych o pozostanie po sesji 2 minuty. 

  Radny Jerzy Staroń przypomniał, iż 1,5 roku jako rada wspólnie oglądano Zamek 

Piastowski w Raciborzu. Podczas zwiedzania przechodząc przez bulwary odrzańskie 

powiedział Staroście, iż marzy mu się kładka, żeby można było przechodzić bezpośrednio  

z rynku (spod Pomnika Matki Polki) aż pod Zamek. W chwili obecnej pojawiła się 

informacja, iż Gmina Racibórz otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego na bulwary. W związku z tym zasugerował pomysł połączenia projekty Zamek, 

jego funkcjonowanie, bulwary i rozpocząć rozmowy z Gminą Racibórz. Zapytał, czy  

nie jest to pomysł na promocję Zamku i Odry? 

  Następnie radny przypomniał, iż Benedykt XVI był kilkakrotnie na Opolszczyźnie czy 

też w Krowiarkach jako Kardynał, dlatego też zaproponował wystosowanie listu w imieniu 

przedstawicieli Ziemi Raciborskiej z życzeniami, w związku z rezygnacją jego Pontyfikatu.  

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

udzielone odpowiedzi i przekazane zainteresowanym radnym. Zaprosił wszystkich  

na konferencję pn. „Formy wsparcia dla pracodawców oferowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu”, która odbędzie się 20.03.2013 r. (środa) na Zamku Piastowskim   

w Raciborzu. Na konferencji zostaną poruszane ciekawe tematy, jeśli chodzi o realia kryzysu 

czyli możliwości finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania 

i tworzenia miejsc pracy. Poprosił radnych o zainteresowanie innych osób do uczestnictwa  

w konferencji.  

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

odbędzie się 26.03.2013 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych służb, 

inspekcji i straży”. 
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Ad22. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 17:12 zamknął obrady XXVII 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  

28 lutego 2013 r. 

4. Informacja o wykorzystaniu środków zewnętrznych wspomagających realizację zadań 

Powiatu Raciborskiego pozyskanych w latach 2007 – 2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.01.2013  

do 15.02.2013. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 16.02.2013  

do 28.02.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.01.2013 do 15.02.2013). 

7. Uchwała Nr XXVII / 271 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

8. Uchwała Nr XXVII / 272 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021.   

9. Uchwała Nr XXVII / 273 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.   

w sprawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

 z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

10. Uchwała Nr XXVII / 274 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.   

w sprawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 

„Rokiem Pamięci Josepha von Eichendorffa”. 

11. Uchwała Nr XXVII / 275 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

 w sprawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku z odwołaniem darowizny. 
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12. Uchwała Nr XXVII / 276 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

 w sprawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej 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 w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

13. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

15. Uchwała Nr XXVII / 277 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwała Nr XXVII / 278 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r.  

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3  

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

17. Interpelacja radnego Rafała Lazara.   

18. Interpelacja radnego Leona Fiołki.  

 


