BR. 0002.3.3.2013
PROTOKÓŁ NR XXVIII/ 2013
z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 26 marca 2013 r. godz. 15ºº
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, sala narad (parter)

Numery podjętych uchwał:
1.

XXVIII / 279 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
na 2013 rok.

2.

XXVIII / 280 / 2013 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Raciborskiego na lata 2013 – 2021.

3.

XXVIII / 281 / 2013 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa
mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2012 rok.

4.

XXVIII / 282 / 2013 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

5.

XXVIII / 283 / 2013 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia
Raciborska.

6.

XXVIII / 284 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu
Raciborskiego.

7.

XXVIII / 285 / 2013 – w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.

8.

XXVIII / 286 / 2013 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013.

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
1. Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

2. Inspektor Wydziału Finansowego

Dominika Budzan

3. Radca Prawny

Maciej Markowicz

4.

Ewa Mekeresz

Kierownik Biura Rady
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Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań
powiatowych służb, inspekcji i straży.
6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał
i wniosków Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego
na lata 2013 – 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu Raciborskiego za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu raciborskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. 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 XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż
na sali obecnych było 21 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad
i podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości,
w

szczególności:

Pana Pawła

Radną

Zająca

Sejmiku

Województwa

Śląskiego

Ewę

Lewandowską,

- Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,

Pana Jana Pawnika - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
Pana Dariusza Forysia – p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Raciborzu, Pana Zbigniewa Mazura - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu,
Pana

Andrzeja Kamińskiego - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Raciborzu,

Pana Waldemara Niemca – Kierownika Biura Terenowego Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Raciborzu oraz Pana Mirosława Marca - Kierownika Zarządu Zlewni
Górnej

Odry

w

Raciborzu,

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
Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2013 r. zostało podane do publicznej
wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu
z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 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.
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

odczytał

pisma

Starosty

Raciborskiego

Nr OR.II.0022.3.3.2013 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu
Raciborskiego w dniu 26 marca 2013 r. następujących projektów uchwał:
• nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu
Raciborskiego na 2013 rok – nowa wersja została wprowadzona 21 głosami za.
Na sesję przybył kolejny radny.
• nowej wersji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 – 21 radnych było za przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący rady A. Wajda przekazał także o otrzymaniu Uchwały nr 7/VII/2013
z dnia 20.03.2013 r. Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały określenia zadań z zakresu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie porządku obrad
sesji wraz z nowymi dwoma zmianami.
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: 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 22 głosami za.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków
o wybór przewodniczącego.
Radny M. Kurpis zaproponował radną T. Frencel na Przewodniczącego Komisji
Uchwał i Wniosków.
Radna T. Fencel wyraziła zgodę.
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Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja
uchwał i wniosków Rady Powiatu.

Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami
od 01.03.2013 do 14.03.2013. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między
sesjami od 15.03.2013 do 26.03.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.03.2013
do 14.03.2013), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Na zakończenie Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków
znajduje się w Biurze Rady.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Radną Sejmiku Województwa Śląskiego
o zabranie głosu w kwestii informacji, które dzieją się w Sejmiku, zmienił się również nowy
Marszałek.
Radna

Sejmiku

Województwa

Śląskiego

Ewa

Lewandowska

podziękowała

za zaproszenie na sesję. Przypomniała, iż na ostatnich spotkaniach zadano pytania odnośnie
połączeń kolejowych. W tym temacie otrzymała odpowiedź na interpelację, która dawno
wpłynęła. Następnie odczytała odpowiedź w sprawie połączeń kolejowych na trasie
Wodzisław Śląski – Chałupki. Na ręce przewodniczącego rady A. Wajdy złożyła
w/w interpelację stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie przekazała, że Koleje Śląskie powstawały po to, aby obsługiwać więcej
połączeń i być tańsze. Tańsze nie są, choć dalekie perspektywy są takie, że będą to dobre
koleje śląskie. Po dniu 09.12.w chwili uruchomień wszystkich połączeń do dymisji podał się
Marszałek Matusiewicz, następnie zarządcy kolei śląskich. Na dzień dzisiejszy Koleje Śląskie
przynoszą około 10 mln strat w ciągu miesiąca. Samorządy lokalne, jeśli będą śledziły stan
aktualnych połączeń i będą nowe zapytania, problemy czy wnioski to poprosiła o ich
przekazanie, gdyż będą one nowelizowane. Ponadto Muzeum Śląskie boryka się
z ustanowieniem scenariusza stałej wystawy w Muzeum Śląskim, a także dokończeniem
inwestycji.
Kolejnym problemem jest Stadion Śląski, który modernizowany jest od 1994 r., ale
przez samorząd województwa według nowego projektu od 2008 r. Nowy projekt
ma spowodować zadaszenie Stadionu. W lipcu 2011 cała inwestycja została z powodu awarii
budowlanej zatrzymana. Radni województwa śląskiego zapoznali się ze wszystkimi
materiałami, które były zlecane. Osobiście została zobowiązana przez Marszałka o zwołanie
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Komisji Sportu, która odbyła się w dwóch turach. Na pierwszą Komisję przybyli eksperci,
którzy tworzyli dwie ekspertyzy dotyczące ewentualnej możliwości kontynuacji tej
modernizacji i byli to eksperci głównie z Politechniki Gdańskiej pod przewodnictwem
Pana prof.

Krzysztofa Żółtowskiego

i

jednoznacznie określili, iż jest

możliwe

przeprojektowanie infrastruktury w taki sposób, aby można było ją dokończyć. Na kolejnej
Komisji, która odbyła się

15.03.2013 r. w gronie radnych, obecny był Premier

prof. Jerzy Buzek – Eurodeputowany. Jego autorytet spowodował, że na pewne sprawy radni
popatrzyli w inny sposób, przygotowana była ekspertyza zlecona przez Zarząd Województwa,
Dyrektora Biura ds. modernizacji Stadionu Śląskiego. Ekspertyza wskazywała trzy warianty:
projektowo – czasowo – finansowe. Pierwszy wariant – dokończenie inwestycji będzie
wymagał szacunkowo kolejnych około 120 mln zł w perspektywie wieloletniej, ale każdy
kolejny wariant czyli zaniechanie inwestycji kosztowałoby około 156 mln zł, ponieważ
konieczne byłoby zwrócenie dotacji z budżetu państwa, która była dotacją celową
na zadaszenie stadionu czyli 110 mln zł i kolejny wariant czyli zatrzymanie budowy.
Ostatni wariant byłby najdroższy na około 196 mln zł., w związku z czym członkowie
Komisji Sportu wystąpili z wnioskiem do Zarządu, do Sejmiku w celu przyjęcia projektu
uchwały, który w dniu wczorajszym został przyjęty, rekomendujący do realizacji wariant
pierwszy. Jeśli chodzi o czynnik czasowy, to nie będzie to wcześniej niż w roku 2015.
W związku z brakiem pytań do radnej Sejmiku przewodniczący rady A. Wajda
przystąpił do realizacji kolejnego punktu. Podziękował radnej za przybycie i przedstawienie
informacji.
Radna Sejmiku E. Lewandowska ponownie podziękowała za zaproszenie na sesję.

Ad6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań
powiatowych służb, inspekcji i straży.

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż na sesji obecni są przedstawiciele
poszczególnych służb. Poza tym stosowne sprawozdania zostały przesłane radnym.
Sprawozdania są przejrzyste, ciekawe, stąd też podziękował za ich przygotowanie.
Nad materiałami pojawiały się dyskusje na połączonej Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób
Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, które odbyły się w dniu wczorajszym.
Poprosił poszczególnych przedstawicieli służb o skrótowe, kilkuminutowe wystąpienia,
nawiązujące do przedstawionych materiałów.
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W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu
Paweł Zając. W roku 2012 w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano ogółem prawie
600 przestępstw mniej, z czego wykrywalność w przestępczości ogólnej wzrosła, prawie
900 przestępstw udało więcej wykryć się i to spowodowało, że bezpieczeństwo na terenie
Powiatu Raciborskiego jest lepsze, większe. Same przestępstwa kryminalne są najbardziej
dolegliwe dla społeczeństwa i w roku 2012 odnotowano o ponad 350 mniej przestępstw,
z czego udało się wykryć o prawie 100 przestępstw więcej. Także wykrywalność przestępstw
kryminalnych znacznie wzrosła, a ilość przestępstw spadała. Na terenie Powiatu
Raciborskiego wzrost czynów karalnych nieletnich wzrosła o prawie 100 czynów, to
na terenie działalności Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej udało się zrobić sprawy
związane z czynami karalnymi nieletnich, jak również na terenie miasta Raciborza to
są głównie przestępstwa, czyny z kategorii zniszczeń, mienia, włamań jak również posiadania
i rozprowadzania narkotyków na terenie miasta Raciborza i powiatu.
W

kwestii

przestępstw narkotykowych

powiedział,

że część postępowań

jest na takim poziomie jak w ubiegłym roku, o jedno postepowanie więcej, natomiast wyniku
pracy Zespołu ds. narkotyku jak również Prokuratury udało się czynów stwierdzonych
odnotować o 20 więcej, a więc nie skoncentrowano się na tzw. osobach, które posiadają te
środki odurzające i substancje psychotropowe. Ustalono dealerów, którzy rozprowadzają
narkotyki na terenie powiatu. W ubiegłym roku sześć osób zostało tymczasowo
aresztowanych, w 2011 r. brak takich osób.
Odnośnie zdarzeń drogowych powiedział, że ilość wypadków spadała o 2,
są 93 wypadki na terenie powiatu, a w 2011 r. było 95 wypadków, osób rannych jest 93, było
96, natomiast o 2 osoby wzrosły osoby śmiertelne. Ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń
drogowych było 13, a w 2011 r. było 11. Ilość osób jeżdżących na tzw. podwójnym gazie
spadła, ponieważ w 2012 r. było ich 346, a w 2011 r. było 568. Uważał, iż działania Wydziału
Ruchu Drogowego są w miarę skuteczne, ponieważ po ostatniej akcji trzeźwość, która była
na terenie Powiatu Raciborskiego w wyniku kontroli prawie 400 użytkowników dróg tylko
jednego użytkownika ujawniono, który był w stanie nietrzeźwym. Interwencji policyjnych
było również o prawie 1000 mniej. KPP w Raciborzu łącznie zatrzymała w 2012 r.
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 1245 osób, z czego 210 osoby to były osoby
zatrzymane na podstawie nakazów i listów gończych, 451 osób zostało zatrzymanych
do wytrzeźwienia, 560 osób do spraw karnych, które znalazły finał w sądzie, natomiast
24 osoby przywieziono do Izby Wytrzeźwień zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miasta.
Sytuacja kadrowa KPP w Raciborzu jest rewelacyjna. Na dzień dzisiejszy są trzy wakaty,
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z czego już dwa raporty o przeniesieniu do Raciborza są na biurku – jest to policjant
z Rybnika, policjantka z Warszawy i z pewnością z dniem 01.05. będzie jeden wakat.
Komisariat w Kuźni Raciborskiej obsadzony jest w 100 %, zaś teren Krzyżanowic
i Krzanowic podjął decyzję, aby z dniem 01.06. przeprowadzić w Komendzie Wojewódzkiej
i wyłączyć cztery etaty z Zespołu Patrolowego KPP w Raciborzu i włączyć cztery etaty
do Komisariatu w Krzyżanowicach, aby ilość osób w Zespole Patrolowym była na poziomie
Komisariatu w Kuźni, żeby było 12 osób w Zespole Patrolowym, co spowoduje, iż
Komendant będzie w stanie wystawić ciągłość służby, jeżeli chodzi o Zespół Patrolowy,
a w sytuacjach najważniejszych tj. w piątek, w soboty i w dniach najbardziej zagrożonych
wystawić po dwa patrole na terenie działania Komisariatu w Krzyżanowicach.
Podziękował za przekazane środki finansowe na wsparcie policji, gdzie dzięki temu
zakupiono dwa nieoznakowane samochody w ubiegłym roku, dwa samochody Opel Astra
jeden został przekazany dla Komisariatu Policji w Kuźni dzięki dofinansowaniu Starosty
i Urzędu Gminy Nędza i Kuźnia, zaś drugi samochód dzięki środkom przekazanym
przez Radę Powiatu został przekazany Komisariatowi w Krzyżanowicach, natomiast trzeci
samochód został sfinansowany przez Urząd Miasta i przekazany Policji w Raciborzu.
Odnośnie przestępczości gospodarczej na terenie Powiatu Raciborskiego powiedział,
że został odnotowany znacząco wzrost przestępczości, ponieważ w 2011 r. i w 2012 r.
i w obecnym roku prowadzone są tzw. sprawy złomowe. Policja przyjrzała się skupom złomu
na terenie Powiatu Raciborskiego, nawiązano kontakt z Naczelnikiem Wydziału Ochrony
Środowiska i działania te przyniosły efekty. Jest mniej zdarzeń kryminalnych, ponieważ
w przypadku braku miejsca na zbyt elementów metalowych takich jak: kratki ściekowe, kratki
kanalizacyjne, także nie cieszą się te elementy popytem i ilość tych zdarzeń jest mniejsza.
Spowodowane to było tym, iż przyjrzano się dokumentacji na terenie punktów skupu złomu
i naprawdę odnotowano wirtualną działalność gospodarczą. W przypadku jakichkolwiek
pytań, udzieli radnym niezbędnych odpowiedzi.
Radna T. Frencel zapytała, czy na terenie miasta wrócą piesze patrole?
Komendant P. Zając odpowiedział, że w przypadku lepszej aury powrócą patrole
piesze, o czym już rozmawiał z Naczelnikiem Wydziału Prewencji i takie patrole pojawią się
w mieście.
W związku z brakiem innych zgłoszeń podziękował Komendantowi Powiatowemu
Policji.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jan Pawnik
przekazał, że KPPSP w Raciborzu jest to 74 strażaków mundurowych i 3 etaty cywilne.
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Z tych 74 – 59 etatów to są strażacy w systemie zmianowym (na co dzień wyjeżdżają do akcji
ratowniczo – gaśniczych). Budżet KPPSP jest mniej więcej w granicach 4 mln 600 tys. zł
i z tego budżetu trzeba utrzymać się. Około 80 % budżetu to są płace i pochodne.
W sprawozdaniu w ubiegłym roku było 999 zdarzeń na terenie powiatu. Rok ubiegły
był bardzo spokojny. Ze wszystkich zdarzeń 382 to były pożary. Mniej więcej 1/3 akcji,
w których uczestniczy straż to są pożary, a pozostałe to są miejscowe zagrożenia (wichury,
podtopienia), których jest znaczna ilość. W 2011 r. było 1133 zdarzenia, a w roku 2010 –
1662, z czego 1307 to były miejscowe zagrożenia, a głównie to sprawy powodziowe
czy podtopienia. Prawie każdy wyjazd alarmowy strażaków to jest ludzkie nieszczęście.
Jeśli chodzi o wyjazdy, to w tych wszystkich działaniach współpracują strażacy
z ochotniczych straży pożarnych, których na terenie powiatu jest 53 jednostki; jedna to
jest zakładowa Henkel, a pozostałe są na poszczególnych gminach 19 jednostek z tych
52 gminnych to są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym – jednostki te są lepiej
wyposażone, co roku dofinansowywane są z budżetu państwa i są w ramach takiej kompanii
obwodowej zdolne do tego, aby pojechać w Polskę czy poza teren kraju w celu udzielania
pomocy. Przypomniał, iż w roku 1992 w czasie pożarów lasów w Kuźni Raciborskiej
zjeżdżały straże zawodowe i ochotnicze, w 1997 r. w czasie powodzi zjeżdżały straże
z Białegostoku i z różnych części kraju. Obecnie straż ma podpisane porozumienia
z Republiką Czeską i w razie potrzeby można pojechać do Niemiec czy do Republiki Czeskiej
w celu udzielenia pomocy w razie pożaru czy innego zagrożenia. Najwięcej zdarzeń
jest w mieście Racibórz i na ogół przyczyną pożarów czy miejscowych zdarzeń, zagrożeń
są ludzie. W ubiegłym roku zdarzeń w Raciborzu było 484, a więc mniej więcej połowa
zdarzeń jest w mieście Racibórz. Najczęściej przyczyną powstawania pożarów są podpalenia,
nieostrożność osób dorosłych, dzieci, nieumiejętne czy nieprawidłowe posługiwanie się
ogniem, wady urządzeń eklektycznych. Straż bardzo często uczestniczy w tragicznych
zdarzeniach typu wypadki samochodowe, w innych zagrożeniach: wichury, podtopienia.
Zakres działań straży jest bardzo szeroki i różny. Inna działalność jest jeśli chodzi o KPPSP
i jest to działalność kontrolno – rozpoznawcza, a więc sprawdzanie czy przestrzegane
są w obiektach, zakładach, terenach przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. KPPSP
ma obowiązek, aby sprawdzać czy na swoim terenie przepisy są przestrzegane, w związku
z tym przeprowadzone są kontrole i takich kontroli w roku 2012 było 122. W wyniku kontroli
wydano 28 decyzji administracyjnych w celu usunięcia nieprawidłowości, najczęściej
są to kontrolowane obiekty użyteczności publicznej, domy kultury, szpitale, szkoły,
przedszkola, itd. Jest jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
9

przemysłowej – Henkel. Ilość środków chemicznych powoduje, że zakład jest w tej kategorii
zaliczany. W/w zakład kontrolowany jest co roku, a nawet 2 razy w ciągu roku. Realizowana
jest działalność kontrolno - rozpoznawcza przy oddawaniu nowo wybudowanych obiektów,
tam gdzie istniałby obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawczą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych pod kątem zgodności z przepisami i strażacy mają
obowiązek przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, sprawdzanie czy obiekt został
wybudowanyzgodnie z dokumentacją projektową. Dzięki życzliwości Starosty Raciborskiego
jest aktualnie w opracowaniu studium wykonalności pod kątem oceny budynków, planów
przebudowy obiektów KPPSP i jest to w planie Komendy Wojewódzkiej. Z pewnością na ten
cel wymagane są bardzo duże środki. W dniu 02.01.2013 r. jedno z aut ratowniczo –
gaśniczych uległo wypadkowi. W chwili obecnej Komendant jest na etapie zbierania
pieniędzy na zakup nowego samochodu. Osobiście uczestniczy na sesjach, Komisjach
w gminach i w/w temat przedstawia. Musi nazbierać 370 tys. zł, aby otrzymać taką samą
kwotę z budżetu państwa. Na chwilą obecną została uzbierana kwota 200 tys. zł.
Od 01.10.2012 r. do chwili obecnej na terenie województwa śląskiego takich zdarzeń było
1746. W tych zdarzeniach 26 osób poniosło śmierć, 594 osoby zostały odtrute i zabrane
do szpitala. Na terenie powiatu od października do dnia dzisiejszego było 17 wyjazdów,
1 osoba śmiertelna, 15 osób zabranych do szpitala z objawami większymi czy mniejszymi
zatrucia. W 14 przypadkach stwierdzono nadmierny poziom tlenku węgla w mieszkaniach,
budynkach. W przypadku jakichkolwiek pytań służy pomocą.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za obszerne przygotowanie materiałów
oraz poprosił następnego gościa o zabranie głosu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Dariusz Foryś podziękował
za zaproszenie oraz przypomniał, iż informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
corocznie jest składana zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym o państwowej
inspekcji sanitarnej. Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje w bardzo szerokim zakresie
zadania, w obszarze tzw. zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki oraz promocji
zdrowia. Działania te głównie sprowadzają się do sprawowania nadzoru nad warunkami
szeroko pojętej higieny, w tym głównie higieny środowiska, a także higieny procesów
nauczania, żywności, żywienia i przedmiotów codziennego użytku, a także przedmiotem
zainteresowania
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m.in. wymagania jakie stawiane są personelowi ale również pomieszczeniom i urządzeniom
aktualnie podmiotów leczniczych. W ubiegłym roku jak i w latach poprzednich
nie odnotowano w ramach zadań, jakie realizuje się niepokojących zjawisk, które
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wymagałyby jakiegoś szczególnego zainteresowania przez administrację publiczną.
Zjawiska, które w ubiegłym roku pojawiły dotyczyły: wprowadzania na rynek tzw. substancji
zastępczych czy też dopalaczy oraz również kwestii dotyczących innych zafałszowań
m.in. alkoholu, co również w ubiegłym roku było w ramach działań nadzorowych
realizowane, jednak nie odnotowano żadnych zjawisk, które pociągałyby większe społecznie
istotne konsekwencje, tym niemniej w skali kraju zjawisko to miało istotne znaczenie.
Tradycyjnie w zakresie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego chorób zakaźnych
podstawowym zjawiskiem jakie dotyczy jest zachorowalność na grypę i jest to w kontekście
szczepień ochronnych temat kontrowersyjny i wielokrotnie trzeba stawiać czoła ruchom
antyszczepionkowym. Zapadalność na grypę przebiega cyklicznie falami wzrostu i spadku.
W dniu wczorajszym na Komisji pojawiło się pytanie o związek pomiędzy doszczepiolnością
czy poziomem zaszczepienia, a zachorowalnością. Przypomniał, iż skala zachorowalności
dotyczy nie tylko przypadków, które stanowią grypę rozpoznaną jako grypę klasyczną ale
również przypadków chorób grypopodobnych. Z ubolewaniem stwierdził, iż społeczeństwo
nie należy do tych społeczeństw, które w zakresie szczepień ochronnych dotyczących grypy
należy do czołówki, wręcz przeciwnie szczepienność plansuje się na najniższych poziomach
w skali UE i sięga kilku procent. Ponadto w pozostałych dziedzinach sytuacja jest sytuacją
bardzo pomyślną ze względu na dokonywane i ukończone sukcesem inwestycje w zakresie
np. zaopatrzenia w wodę. Obecnie woda do spożycia, którą czerpie się z ujęć, jakie
są na terenie powiatu jest uznawana za jedną z lepszych produktów w skali Polski i UE.
Problemem jest kwestia środowiska w zakresie jakości powietrza i przy tak długotrwałym
sezonie grzewczym problem tzw. niskiej emisji jest problemem stale rosnącym i ze strony
władz samorządowym oczekuje się większego zainteresowania w zakresie działań
profilaktycznych, gdyż w ocenie Sanepidu w ostatnich latach temat ten został odstawiony.
W przypadku jakichkolwiek pytań służy pomocą.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za obszerne przygotowanie materiałów
oraz poprosił kolejnego gościa o zabranie głosu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur przekazał, że
Powiatowy Inspektorat Weterynarii realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa
ludności. Są to dwa ogólne zadania: ochrona zdrowia zwierząt i zwalczania chorób
zakaźnych, w tym chorób zakaźnych przenoszących na człowieka, tzw. chorób
odzwierzęcych. W związku z tym przeprowadzono bardzo dużą ilość badań monitoringowych
w zakresie tych chorób na terenie powiatu. W ubiegłym roku nie stwierdzono na terenie
powiatu żadnych chorób zwalczanych z urzędu, w tym chorób odzwierzęcych u człowieka.
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Odnotowuje się znaczną ilość pogryzień. Problem jest w tym, że jest duża ilość psów, które
nie są szczepione przeciw wściekliźnie, a obowiązek taki ciąży na właściciela. Powiatowy
Lekarz Weterynarii jest małą jednostką, a zatrudnionych jest 11 osób, w tym 4 osoby, które
wykonują kontrole. Przy kontrolach i pobieraniu prób Inspektorat posiłkuje się lekarzami
prowadzącymi praktyki weterynaryjne. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje zakłady
produkujące

żywność

pochodzenia

zwierzęcego

czyli

wszystkie

ubojnie,

zakłady

przetwórstwa mięsnego oraz mleczarnie. Na terenie powiatu nie zanotowano żadnych afer
i nie stwierdzono w ubiegłym roku żadnych poważniejszych naruszeń związanych
z produkcją żywności, także zakłady na terenie powiatu są na wysokim poziomie. Przedstawił
pogłowie zwierząt na terenie powiatu na koniec ubiegłego roku: stad bydła jest 523,
w których jest 14 000 zwierząt, owiec jest 21 stad, w których jest 229 sztuk, kóz – 44 stada,
w których jest 91 zwierząt, świń – 563 stada, w których jest 24 000 sztuk, koni – 257 stad,
w których jest 669 sztuk, drobiu rzeźnego jest 23 stada, w których jest około 1 mln ptaków,
kur niosek – 5 stad, około 70 tys. i pszczół 130 pasiek, w których jest około 1400 pni.
Pogłowie zwierząt na terenie powiatu generalnie utrzymuje się na stałym poziomie
przez ostatnie lata, jedynie pogłowie świń spada. W 2012 r. zakończono remont Powiatowego
Inspektoratu siedziby, także są dość dobre warunki pracy. W przypadku jakichkolwiek pytań
służy pomocą.
Zgłosił się radny Artur Wierzbicki pytając, czy rzeczywiście stan zwierząt
w schronisku w Raciborzu jest tak skandaliczny, jak został przedstawiony?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur zaszokowany był informacjami, które
ukazały się w telewizji odnośnie schroniska, gdyż nigdy nie spotkał takich sytuacji
w schronisku. W schronisku przeprowadzane są kontrole co najmniej 2 razy w ciągu roku, ale
Inspektorat przeprowadza je częściej, czasami bez spisywania protokołu. Uważał
w/w sytuację w schronisku jako prowokację. Wszystkie psy, które znajdowały się
w schronisku zostały sfotografowane, opisane. Na 137 psów, 7 psów było wychudzonych.
Schronisko to nie jest hotel, ale to jest szpital, hospicjum, do którego trafiają różne psy
np. wyrzucone przez właścicieli, chore psy i znajdują się w różnym stanie.
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w gospodarstwie rolnym w Gminie Nędza?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur stwierdził, iż wykluczono chorobę
zakaźną, która mogła tam występować, jest podejrzenie zatrucia. Na dzień dzisiejszy
nie spłynęły wszystkie wyniki, które zostały wysłane do różnych laboratoriów.
Lekarz nadzorujący stado stwierdził, że są podejrzenia zatrucia.
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Radna Teresa Frencel wspomniała o kwestii związanej z dodawaniem do mięsa czy
też przetworów padliny. W związku z tym zapytała, czy te krowy poddane były utylizacji?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur odpowiedział, że wszystkie te sztuki
zostały skierowane do zakładu utylizacyjnego. Do uboju nie mogą trafić zwierzęta chore,
ani podejrzane o chorobę. Zwierzę takie powinno zostać poddane leczeniu, ale jeśli
nie nadaje się do leczenia to powinno zostać uśpione na miejscu i przekazane do zakładu
utylizacyjnego. W obrocie zostały zlikwidowane świadectwa zdrowia, a lekarz na dzień
dzisiejszy jest tylko w ubojni i jeśli zostanie powiadomiony to zbada zwierzę. W prasie
są ogłoszenia o kupie zwierząt chorych i po wypadkach, ale jest to przestępstwo.
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący rady A. Wajda podziękował
za obszerne przygotowanie materiałów oraz poprosił kolejnego gościa o zabranie głosu.
Komendant Placówki Straży Granicznej w Raciborzu Andrzej Kamiński przedstawił
zadania, jakie PSG w Raciborzu realizowała w 2012 r. Oczywiście PSG jest jednostką
organizacyjną zdecydowanie mniejszą niż KPP, KPPSP w Raciborzu, a pomimo to realizuje
zadania na 8 powiatach, w tym 2 miastach na prawach powiatu czyli w Gliwicach i Rybniku.
Straż Graniczna jest formacją głównie migracyjną i główny wysiłek polega na zwalczaniu
nielegalnej migracji i realizacji zadań ustawowych o straży granicznej, cudzoziemcach
i udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP czyli legalność pobytu cudzoziemców
na terytorium Polski, legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski, zwalczanie
innej przestępczości będącej we właściwości straży granicznej. W trakcie realizacji zadań
w 2012 r. w Placówce zidentyfikowano następujące zagrożenia: pobyt i posługiwanie się
przez obywateli państw trzecich w trakcie legitymowania wyłudzonymi wizami w polskich
placówkach dyplomatycznych, posługiwanie się przez cudzoziemców podrobionymi,
przerobionymi dokumentami podróży, zezwoleniami na prace, oczywiście przekraczanie
granicy państwowej wbrew obowiązującym przepisom, bez dokumentów uprawniających
do przekroczenia lub pobytu na terytorium Polski przez cudzoziemców przez terytorium
Polski na terytorium innych państw obszaru Schengen, UE, zatrudnianie cudzoziemców
przez pracodawców z naruszeniem obowiązujących przepisów, wystawianie fikcyjnych
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Jednocześnie
stwierdzano również przemyt przez granice środków odurzających i psychotropowych.
W 2012 r. przestępczość terytorialnych w zasięgu Placówki Straży Granicznej w Raciborzu
utrzymywała się na podobnym poziomie do poprzednich lat tj. 2011 i 2010 r. W roku 2012
ogółem funkcjonariusze zatrzymali i ustalili łącznie 155 osób, z tego na terenie Powiatu
Raciborskiego było to 68 osób. Jest to 40 % ogólnej liczby zatrzymanych i ustalonych osób
13

w 2012 r. Zatrzymano 42 obywateli państw trzecich za naruszenie ustawy o cudzoziemcach,
zatrzymano także 3 osoby, w tym 2 w celu aresztowania ekstradycyjnego na podstawie
Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz 1 osobę poszukiwaną listem gończym,
2 cudzoziemców w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy, 2 osoby w związku
z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów i jedno drobniejsze ujęcia zatrzymania obywateli
Polski w związku z wprowadzeniem pojazdów np. pod wpływem alkoholu, jak również
udzielaniem pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Ustalono 12 osób za naruszenie
przepisów w transporcie drogowym, gdzie ukarano przewoźników karami pieniężanami
zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę ponad 12 000 zł., jak również za naruszenie
przepisów ustawy o transporcie drogowym wystawiono mandaty karne na kwotę
ponad 3 600 zł. Ponadto w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej PSG w Raciborzu
realizowała zadania w zakresie dokonywania kontroli granicznej, która na czas Euro była
tymczasowo przywrócona. W głównej mierze kontrola prowadzona była w drogowym
przejściu Nowe Chałupki – Bohumin oraz w kolejowym przejściu granicznym
Chałupki – Bohumin. W trakcie Euro odprawiono i skontrolowano około 9 000 osób, około
2 000 pojazdów różnego typu (tj. osobowych), autokarów, ciężarowych jak również pociągi
z osobami kategorii VIP oraz z czeskimi kibicami. W ramach kontroli granicznej wydano
5 decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Polski, jedno obywatelowi Stanów
Zjednoczonych, który akurat nie posiadał paszportu, jednemu obywatelowi Bangladeszu,
jednemu obywatelowi Wietnamu, dwóch Turcji brak wizy lub innego dokumentu
pobytowego. Ponadto w ramach realizacji zadań z ustawy o cudzoziemcach, funkcjonariusze
w jego imieniu wystawili 22 decyzje administracyjne zobowiązujące cudzoziemców
do opuszczenia terytorium Polski. W głównej mierze byli to obywatele Ukrainy, Rosji,
Gruzji, Wietnamu i pojedyncze przypadki innych państw. Skierowano 3 wnioski
do Wojewody Śląskiego o wydalenie cudzoziemców z terytorium RP. Zgodnie
z uprawnieniami funkcjonariusze też nałożyli na cudzoziemców za naruszenie przepisów
ustawy o cudzoziemcach 15 mandatów karnych, gotówkowych na kwotę 3 400 zł.
Oprócz zadań realizowanych w zakresie ustawy o cudzoziemcach, PSG realizowała zadania
w zakresie ochrony szlaków komunikacyjnych. W 2012 r. w ochronie szlaków
komunikacyjnych zadania realizowało 348 grup mobilnych czyli tzw. patroli, w których
uczestniczyło, służbę pełniło prawie 1 000 funkcjonariuszy. Wylegitymowano prawie 14 000
osób, skontrolowano około 5 000 pojazdów różnego typu i porównywalne to było do roku
poprzedniego, nieznaczny wzrost około 5 %. W zakresie zadań realizowanych na szlakach
komunikacyjnych odnotowano 15 przypadków zatrzymania cudzoziemców, 12 przypadków
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też przekroczenia granicy wbrew przepisom, 1 przypadek dotyczący obywatela Pakistanu,
który również był pomocnikiem przy przerzucie innych cudzoziemców przez granicę
państwową. Funkcjonariusze placówki nałożyli 86 mandatów na kwotę ponad 17,5 tys. zł.
Zastosowali zgodnie z obowiązującymi przepisami również 45 pouczeń za wykroczenia
w ruchu drogowym. W Powiecie Raciborskim nałożono 62 mandaty karne na kwotę
ponad 12 tys. zł., 11 mandatów karnych na sumę 2 850 zł dotyczyło to obywateli Polski,
51 mandatów karnych gotówkowych na sumę ponad 9 000 zł dla obywateli innych państw
czyli tzw. cudzoziemców.
Odnośnie transportu drogowego stwierdzono 12 przypadków naruszenia przepisów
nakładając na przewoźników kary na łączną kwotę ponad 12 tys. zł. Na rzecz bezpieczeństwa
i porządku publicznego realizowano wspólnie zadania z Policją i Inspekcją Transportu
Drogowego. Uczestniczyli funkcjonariusze w akcjach GAMBIT „TRUCKT” jak również
w związku z przypadkami śmiertelnymi stwierdzonymi po stronie czeskiej, w związku
z zatruciem alkoholem niewiadomego pochodzenia też prowadzono wspólnie 2 akcje, które
nie przyniosły wymiernego efektu, nie ujawniono alkoholu. Ponadto z Inspektorami
Transportu Drogowego przeprowadzono 6 wspólnych kontroli, gdzie wylegitymowano
około 300 osób, skontrolowano 71 pojazdów, sporządzono 11 protokołów z kontroli
Międzynarodowego Transportu Drogowego i mimo wspólnych akcji zatrzymano 1 obywatela
Korei Południowej i 1 obywatela Wietnamu za naruszenie ustawy o cudzoziemcach.
Funkcjonariusze straży granicznej biorą udział w akacjach „Bezpieczny weekend’”,
nieuchronnie uczestniczą w ruchu drogowym „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga
do szlaku” oraz „Blaskiem chronieni”. Większość akcji odbywało się na spotkaniach,
w szkołach, z uczniami klas I – III na których funkcjonariusze przedstawili prezentacje
dotyczące bezpiecznej podróży do szkoły, omawiali przepisy, a jednocześnie w formie
przystępnej dla dzieci m.in. wspominali o zadaniach Straży Granicznej i o uprawnieniach.
W przypadku jakichkolwiek pytań służy pomocą.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wyczerpujące informacje.
Przygotowane przez przedstawicieli służb, inspekcji i straży sprawozdania stanowią
załączniki do niniejszego protokołu:
1. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (załącznik nr 7);
2. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
(załącznik nr 8);
3. Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu (załącznik nr 9);
4. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu (załącznik nr 10);
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5. Sprawozdanie Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (załącznik nr 11);
6. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu
(załącznik nr 12);
7. Sprawozdanie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu (załącznik nr 13).
Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne pytania?
W związku z brakiem innych pytań przystąpił do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad Komisji.

Ad7. 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 połączonych Komisjach nie wniesiono uwag do nowego projektu uchwały, podobnie jak
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 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.
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców
Powiatu Raciborskiego za 2012 rok.

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego
o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego
protokołu.

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska.

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu. 3

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w dniu dzisiejszym otrzymano
Uchwałę nr 7 / VII / 2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Raciborzu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały
Rady Powiatu Raciborskiego, stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym 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.
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu. 3

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.
Zgłosili się radni: T. Frencel, L. Malcharczyk, M. Klimanek, A. Wierzbicki,
K. Ciszek, A. Plura i W. Gumieniak.
Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.
Radna T. Frencel zgłosiła interpelację w sprawie funkcji i przeznaczenia mającego
powstać Środowiskowego Domu Samopomocy. Treść pisemnej interpelacji stanowi załącznik
nr 23 do niniejszego protokołu.
Radny Leonard Malcharczyk przedstawił interpelacje, które zgłosili mieszkańcy
na zebraniach wiejskich w sołectwach Gminy Pietrowice Wielkie. Przypomniał, iż dużo pytań
w sołectwie Samborowice dotyczyło chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916
przy ul. Opawskiej. Od dłuższego czasu mieszkańcy starają się o remont chodnika.
Osobiście kontaktował się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który przekazał informacje, iż
nie są kompetentni w tej sprawie, gdyż leży to w gestii Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też
zwrócił się z prośbą o wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego zapytaniem, jaki jest stan
i perspektywy remontu w/w chodnika.
Następnie radny podniósł temat drogi 3548 S powiatową Ocice – Żerdziny.
Coraz więcej osób ma problemy z wyjazdem w godzinach szczytu na wysokości Mleczarni
w kierunku na Kietrz – Pietrowice – Baborów, itd. Należy ustosunkować się, czy w/w droga
zostanie przekazana miastu, czy pozostaje po stronie powiatu. W związku z tym zapytał, czy
można byłoby w najbliższym czasie podjąć wiążącą decyzję odnośnie przekazania,
zamknięcia czy też remontu tej drogi, w celu odciążenia wyjazdu z Raciborza w kierunku
na część Powiatu Raciborskiego. Pozostałe interpelacje przedstawione przez radnego
stanowią załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Radny Marceli Klimanek zwrócił się z prośbą o remont ul. Bogumińskiej w Raciborzu
(sfrezowanie i wyremontowanie kilkadziesiąt metrów powierzchni od świateł w kierunku
Studziennej).
Radny A. Wierzbicki poprosił o szczegółową odpowiedź na pytanie z ostatniej sesji
dotyczące czystości na działce u zbiegu ulic Łąkowa i Kościuszki. Wówczas zapytał o koszt
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wykoszenia terenu i Starosta odpowiedział, że koszt jest znaczny stąd też poprosił
o pisemną wycenę (w złotówkach) kosztu wykoszenia w/w terenu.
Następnie radny poparł wniosek radnej T. Frencel nt. ŚDS typu B. Kwestia utworzenia
ŚDS przeciąga się i zapytał, czy zostanie utworzony ŚDS typu B?
Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iż przejazd kolejowy na Dębiczu – Rybnik
wymaga natychmiastowego remontu. Zapytał, czy nie kolej powinna partycypować
w remontach przejazdów i jak wykonany był poprzedni remont. W połowie poprzedniego
roku etap kolarski przebiegał przez miasto Racibórz i przejazd został ładnie wyremontowany,
a po zimie został zniszczony.
Następnie radny zasygnalizował problem z zakupem biletu w kasie biletowej
na nie wszystkie pociągi oraz zasugerował wystąpienie z pismem do Dyrekcji Kolei.
Ponadto radny wyraził zadowolenie z rzetelnego przygotowania sprawozdania
z działalności Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Od kilku lat pytał się
o cyberprzemoc, w którym zostały wykazane trzy postępowania w sprawie cyberprzemocy.
Zasugerował wprowadzenia profilaktyki, działania uświadamiającego mieszkańcom, gdzie
mogą zgłaszać przejawy cyberprzemocy. Przejawy cyberprzemocy dotykają głównie
młodzieży, w szkole podnosi się w/w temat, ale szerzej go rozpowszechnić w mediach, aby
nie bali się zgłaszać, że taką sprawę też można załatwić i tym zajmie się policja.
Radny Adrian Plura przestawił następujące interpelacje, z którymi zgłosili się do niego
mieszkańcy:
1. Odnośnie drogi 920 Rybnik – Rudy. Jest to droga w granicach miasta Rybnika drogą
miejską, zaś tam gdzie jest drogą wojewódzką jest zarządzana przez Powiat Rybnicki.
Poprosił, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wystąpił do Powiatu Rybnickiego,
Powiatowego Zarządu Dróg w Rybniku z zapytaniem, co jest przyczyną, iż jakość drogi,
zwłaszcza w zimowym utrzymaniu, w porównaniu do tego, jaka jest w granicach Rybnika
jest naprawdę rażąco inna. Ponadto zapytał, co jest przyczyną, że w granicach miasta
Rybnika (nie tylko miasta ale i na terenach leśnych) jest w miarę odśnieżone,
jest przygotowane, a jeżeli wjeżdża się na teren Powiatu Raciborskiego droga
jest oblodzona? W związku z tym pojawia się pytanie o rozwiązania logistyczne, jakie
stosuje Powiat Rybnicki, gdzie stacjonuje sprzęt i jaką otrzymuje kwotę z Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach na utrzymanie tejże drogi. Zapytał także, jakie inicjatywy
były podejmowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rybniku w kierunku naprawy
i poprawy jakości tej drogi oraz czy były podejmowane inicjatywy odnośnie

20

wyremontowania drogi, aby nie zagrażała ona bezpieczeństwu? Obiecał przekazać
w/w interpelację w wersji pisemnej.
2. Przypomniał, iż droga DW 919 w granicach miasta Rybnika ma być poddana remontowi.
W związku z tym zapytał, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie byłby
zainteresowany takim rozwiązaniem, aby pozostały kawałek drogi również poddać
remontowi w tym samym czasie i czy w/w rzecz brana jest pod uwagę?
3. Poprosił Zarząd Powiatu Raciborskiego o wsparcie merytoryczne w rozeznaniu
widu – czyli programu współfinansowania inwestycji drogowych z propozycją, iż
do niego ma przystąpić Powiat Raciborski, jeśli chodzi o kwestię budowy chodnika
w Jankowicach i Kolonii Renerowskiej. Zapytał, czy taka odpowiedź, którą otrzymał
i taki program jest zgodny z prawem?
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak nawiązał
do wystąpienia radnego A. Plury odnośnie drogi 919 – droga ta nie kończy się na odcinku
Rudy – Kuźnia Raciborska ale przebiega jeszcze od Kuźni Raciborskiej aż do granicy
województwa opolskiego, gdzie można porównać stan drogi w województwie śląskim
a w województwie opolskim.
W dniu wczorajszym w posiedzeniu Komisji uczestniczył przedstawiciel ŚZMiUW
W. Niemiec, który w dniu dzisiejszym jest nieobecny, podobnie brak przedstawiciela RZGW,
Wiceprzewodniczący rady powrócił do sprawy bezpieczeństwa, a mianowicie zagrożeń
powodziowych dla mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Odpowiedzi, które otrzymał
nie zadawalają radnego ani mieszkańców. W związku z tym poprosił o wystąpienie
do ŚZMiUW w Katowicach z następującymi pytaniami, w związku z istniejącym bardzo
dużym zagrożeniem powodziowym mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska:
• Kiedy nastąpi kontynuacja „Prawostronnego obwałowania rzeki Odry od miejscowości
Turze do granicy z woj. opolskim na dł. 4,7 km”?
• Czy został już złożony wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji na realizację
w/w inwestycji?
• Z jakich środków będzie finansowana powyższa inwestycja?
• Czy są zabezpieczone środki finansowe na regulację stanu prawnego nieruchomości
pod inwestycję?
• Kiedy rozpocznie się „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Ruda
w Kuźni Raciborskiej?
• Czy są zabezpieczone i z jakich środków finansowych będzie realizowany w/w zbiornik?
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Następnie poprosił także o wystąpienie do RZGW w Gliwicach z następującymi
pytaniami, w związku z istniejącym zagrożeniem powodziowym mieszkańców Gminy Kuźni
Raciborskiej:
• Czy RZGW monitoruje zrzuty wody ze zbiornika „Rybnik”, a szczególnie przy wysokich
stanach wody i jakie istnieje zagrożenie powodziowe dla miejscowości położonych poniżej
zbiornika, wzdłuż rzeki Ruda?
• Jakie działania przeciwpowodziowe podjęło, czy też zamierza podjąć RZGW, aby chronić
w/w miejscowości przed skutkami powodzi w przyszłości?
W/w interpelacje zostały przedstawione w formie pisemnej.

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.
Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:
L. Malcharczyka odnośnie drogi Ocice – Żerdziny – jest to droga powiatowa, która
nie spełnia żadnych standardów drogi powiatowej z uwagi na profit, szerokość drogi, itd.
Przy drodze tej znajdują się budynki i Gmina Racibórz jak i mieszkańcy tej części
Raciborza protestują przeciwko ruchowi, jaki tam znajduje się, stąd też droga ta będzie
utrzymywana w stanie przejezdności i nie zamierza się wykonywać żadnych poważnych
remontów. Droga ta ma w najbliższym czasie stać się drogą tranzytową, bo w przypadku
przejęcia przez Gminę Racibórz, to całkowicie zostanie wyłączony ruch do Żerdzin
i Pietrowic Wielkich. Gmina Racibórz była przeciwna przeprowadzania remontu tejże
drogi. Protestują także właściciele pól przy tej drodze. Droga ma być przejezdna
a standard nie ma być wysoki.
M. Klimanka - Starosta powiedział, że można kolejne pismo wystosować, ale wiadomo
jaki będzie z tego skutek. Ponownie obiecał wystosować pismo do Zarządu Dróg
Krajowych.
A. Wierzbickiego – powiedział, że jest to teren nierówny i nie można wpuścić żadnego
sprzętu i trzeba byłoby iść z kosą i niektóre fragmenty wycinać, dlatego nikt nie wyliczy
kosztów. Teren zostanie wyceniony, przekazany do sprzedaży, zaś nowy właściciel będzie
teren utrzymywał. Koszenie byłoby z pieniędzy, jakie przekazuje państwo na utrzymanie
nieruchomości Skarbu Państwa, ale są to niewielkie pieniądze, że trzeba byłoby wszystkie
wydać, aby teren ten porządnie wykosić kosą. Planowane jest jak najszybsze zbycie
terenu.
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K. Ciszka – w kwestii przejazdu na Dębiczu powiedział, że jest to teren kolei i powiat
nie może wykonać żadnych działań tylko kolej. Zostało to zgłoszone jak również
do Marszałka i Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby w tym temacie internowali, żeby kolej
poczyniła jakiekolwiek działania na swoim odcinku.
W sprawie problemu kupna biletów poprosił radnego, aby opisał w/w problem.
W/w sprawa zostanie przekazana Posłowi H. Siedlaczkowi.
A. Plury – w czwartek spotka się z Dyrektorem PZD Rybnik i osobiście przedstawi mu
ten problem. W Rudach most również musiałby zostać zrobiony.
Radny A. Plura stwierdził, że kiedy zdecydowano na początku przy powstawaniu
powiatów, że cześć dróg leżących na terenie powiatu będzie przy Powiecie Rybnickim i jeżeli
to wynikało z tego, że Powiat Rybnicki ma za mało dróg, to w chwili obecnej są tego owoce.
Starosta przypomniał, iż w I kadencji występowano z inicjatywy Dyrektora PZD
J. Szydłowskiego o przekazanie tejże drogi, ale nie było takiej woli, przejęcie drogi, naprawa
byłaby kosztem innych dróg wojewódzkich, to też od tego odstąpiono.
Na pozostałe informacje zgłoszone przez radnego A. Plury Starosta obiecał udzielić
pisemnej odpowiedzi.
W. Gumieniaka – obiecał udzielić pisemnej odpowiedzi na wszystkie interpelacje
zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego Rady W. Gumieniaka.

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał
i Wniosków o przedstawienie wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel przekazała, iż nie zostały
zgłoszone żadne wnioski.

Ad18. Wolne wnioski i informacje.

Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta i przewodniczący rady A. Wajda.
Starosta złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na wszystkie interpelacje zostały
udzielone odpowiedzi i przekazane zainteresowanym radnym. Przekazał, iż do Biura Rady
wpłynęło pismo dot. lokalizacji pomnika Arki Bożka.
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Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja
odbędzie się 30.04.2013 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Omówienie zabezpieczeń
świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego”.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi złożył wszystkim obecnym
na sesji życzenia świąteczne.

Ad19. Zakończenie sesji.

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący
rady A. Wajda o godz. 16:42 zamknął obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.

Protokołowała:
Jolanta Długosz

Przewodniczący rady:
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
26 marca 2013 r.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 21.03.2013
do 14.03.2013.
5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 15.03.2013
do 26.03.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.03.2013 do 14.03.2013).
6. Odpowiedź w sprawie połączeń kolejowych na trasie Wodzisław Śląski – Chałupki.
7. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
8. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.
9. Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu.
10. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu.
11. Sprawozdanie Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
12. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu.
13. Sprawozdanie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.
14. Uchwała Nr XXVIII / 279 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.
15. Uchwała nr XXVIII / 280 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.
16. Uchwała Nr XXVIII / 281 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Raciborskiego za 2012 rok.
17. Uchwała Nr XXVIII / 282 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy
Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym
w zakresie edukacji ekologicznej.
18. Uchwała Nr XXVIII / 283 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska.
19. Uchwała Nr XXVIII / 284 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej
w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
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20. Uchwała Nr XXVIII / 285 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
raciborskiego.
21. Uchwała nr 7 / VII / 2013 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na
temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.
22. Uchwała Nr XXVIII / 286 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na realizację tych zadań w roku 2013
23. Interpelacja radnej T. Frencel w sprawie funkcji i przeznaczenia mającego powstać
Środowiskowego Domu Samopomocy.
24. Interpelacje radnego Leonarda Malcharczyka.
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