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BR. 0002.3.4.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXIX/ 2013 

z  XXIX  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 kwietnia 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXIX / 287 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok.  

2. XXIX / 288 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

3. XXIX / 289 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Ocickiej. 

4. XXIX / 290 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

5. XXIX / 291 / 2013 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

6. XXIX / 292 / 2013 – w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń  

oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu         Beata Bańczyk  

2. Inspektor Wydziału Finansowego       Dominika Budzan 

3. Radca Prawny                 Michał Gebel  

4. Kierownik Biura Rady                    Ewa Mekeresz  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Zabezpieczenie świadczeń medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Ocickiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXIX 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.  
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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, 

przedstawicieli mediów oraz wszystkich przybyłych na obrady sesji.   

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 30 kwietnia 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż na sali obecne są młode osoby, 

opiekunowie, aby ich uhonorować. Jest to ogromny sukces Budowlanki – I miejsce  

w Turnieju Złota Kielnia i Puchar Ministra. Był to konkurs ogólnopolski. Szkoła okazała się 

najlepszą szkołą w w/w Turnieju. W związku z tym poprosił Starostę do mikrofonu  

o omówieniu wszystkich szczegółów.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iż wielki sukces uczniów szkoły  

jest warty ich pokazania i nagrodzenia. XLII Edycja Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, 

która odbyła się w Grudziądzu w dniach 18 – 20 kwietnia 2013 r. dała wspaniały rezultat  

uczniom Budowlanki. Z pewnością Dyrektor szkoły przybliży uczniów, opiekunów, opowie  

o Turnieju. Podziękował Dyrektorowi za sympatyczną dobrą pracę i za to, że Budowlanka 

wraca do dawnej świetności. Ucieszył się, że szkoła, która dawniej była jedną z ważniejszych 

szkół zawodowych na terenie Ziemi Raciborskiej wraca na dawne miejsce.  

Poprosił Dyrektora o przedstawienie uczniów, w celu ich nagrodzenia oraz wspomniał także  

o opiekunach.  

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Jacek Kąsek 

podziękował za zaproszenie oraz ucieszył się za telefonicznie gratulacje, które otrzymał  

od Starosty Raciborskiego. W dniu dzisiejszym na sesji obecni są najważniejsi uczniowie 

wraz z opiekunami. W ubiegłym roku otrzymano 300 litrów farby i czek, który jest tytułem 

„Młodego Malarza Roku”, w tym roku także również otrzymano 300 litrów farby + inne 

nagrody.  Do przygotowania uczniów do historycznego sukcesu Budowlanki, jeśli chodzi  

o Turniej „Złota Kielnia” przygotowywały nauczycielki: Krystyna Parna, Joanna Depta – 

Ładak, Danuta Pawlas – Lokaj (nieobecna na sesji) i Renata Wochnik. Trzeba pamiętać  

o części praktycznej, ponieważ sam Turniej – to Turniej II etapowy. Okręgowe eliminacje  

do Finału odbywały się w Gliwicach. Dwóch uczniów w zawodzie malarz – tapeciarz, dwóch 

uczniów w zawodzie monter i dwóch uczniów w zawodzie murarz i posadzkarz otrzymało 
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kwalifikacje do finału centralnego, który odbył się w Grudziądzu. Swój sukces powtórzył, 

zdobywając w 2013 r. tytuł najlepszego Finalisty i Praktyka w zawodzie posadzkarz uczeń 

Kamil Ciołek, a w ubiegłym roku jako malarz – tapeciarz. Tytuł Najlepszego Finalisty  

i Praktyka zdobył Tobiasz Fira w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych –  

I miejsce, a na III miejscu wylansował się Marek Kostka (nieobecny na sesji).  

I miejsce i tytuł najlepszego Finalisty zdobył Dariusz Mika w zawodzie malarz – tapeciarz 

(zdobył 300 litrów farby i aparat natryskowy do malowania ciśnieniowego). Na II miejscu  

był Damian Kałuża. W Turnieju „Złota Kielnai” III miejsce zajął oraz zdobył tytuł 

Najlepszego Praktyka uczeń Artur Skowronek. W związku z nieobecnością na sesji  

A. Skowronka poprosił K. Parmę o odebranie nagrody. Otrzymano dwa bardzo cenne 

puchary: I miejsce: Puchar Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  

a drugi Puchar dla Najlepszego Finalisty Puchar Ministra Edukacji Narodowej. Przekazał, że 

do części praktycznej ucznia Kamila Ciołka wykształcił pracownik Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu Pan Paweł Ładak.  

Starosta podziękował opiekunom, nauczycielom i wręczył im drobny upominek.  

Dyrektor J. Kąsek wymienił nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do turnieju  

oraz poprosił ich o odebranie upominków.   

Starosta ponownie podziękował Dyrektorowi za prawidłowy sposób prowadzenia 

szkoły i odnoszenie sukcesów.  

Przewodniczący rady A. Wajda ponownie pogratulował uczniom wielkich sukcesów.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 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 22 głosami za.  
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.4.2013 z dnia 24.04.2013 r. i 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2013  r. następujących projektów uchwał: 

• w  sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu – projekt uchwały został przyjęty 

22 głosami za, 

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

Raciborskiego na 2013 rok – nowa wersja została wprowadzona 22 głosami za,  

• nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 – nowa wersja została 

wprowadzona 22 głosami.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie porządku obrad 

sesji wraz z nowymi 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 spośród swego grona.  

Radny M. Kurpis zaproponował radnego A. Wierzbickiego na Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.  
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Ad5. Zabezpieczenie świadczeń medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż obszerny materiał omawiany  

był na Komisjach. Do dyskusji zgłosił się Starosta do zabrania głosu. 

  Starosta wyjaśnił wątpliwości, które pojawiły się na niektórych Komisjach dotyczące 

informacji zamieszczonej w materiale informujące o  ilości zgonów noworodków. Dane  

do materiałów uzyskano z Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Wydziału Nadzoru  

nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

W raciborskim szpitalu wygląda to tak, że ilość ta wynika z tego, że zlicza się również 

poronienia. Każde poronienie zgłasza się do Urzędu Stanu Cywilnego i widnieje to później  

w statystykach, to też jest ze względu na zasiłki pogrzebowe. Bez względu na to ile tygodni, 

dni, miesięcy ma płód, to jest to zgłaszane. Nie jest to informacja, która mówi o ilości zgonu 

dzieci narodzonych w raciborskim szpitalu. W roku 2012 na Oddziale Ginekologiczno – 

Położniczym Szpitala Rejonowego w Raciborzu odnotowano 9 poronień od 8 tygodnia  

do 22 tygodnia, natomiast w bieżącym roku odnotowano 46 poronień od 6 do 15 tygodnia.  

W roku ubiegłym urodziło się 791 noworodków żywych i 1 zmarłe. W bieżącym roku  

jest 222 noworodków, w tym 1 zmarłe. Niepokojące jest, dlaczego taka duża ilość poronień 

występuje na terenie powiatu. Jak będzie możliwe pozyskanie takich informacji, to zostaną 

przekazane radnym.   

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne osoby chętne do zabrania głosu.  

  Radny Leonard Malcharczyk zauważył, iż w ostatnim czasie wzrosła ilość chorób 

nowotworowych i powiat jest ponad średnią nawet na województwo, dlatego też musi być 

przyczyna tego stanu rzeczy. 

   Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie informacji w sprawie 

zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

  Powyższa informacja została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń jakie miały miejsce między sesjami  

od 27.03.2013 do 18.04.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną.  
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W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

W trakcie omawiania informacji o pracach Zarządu Starosta poinformował, iż Powiat 

Raciborski rozważa wystąpienie ze Związku Powiatów Polskich, z uwagi na płacenie  

około 13.000 zł składek, a korzyści są niewielkie. Władze centralne nie liczą się  

z korporacjami samorządowymi. Na XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 

rozmawiano o ograniczeniu rozwoju powiatów. Rozmawiano o ustawie finansów 

publicznych, która blokuje możliwość wydatków bieżących, ale Minister zapomniał, że  

od czasu uzgodnień rząd narzucił ustawami kolejne obowiązki na powiaty nie rekompensując 

tego (np. ustawa o pieczy zastępczej, wzrost kosztów wynagrodzeń o 2 % składki).  

W przypadku Powiatu Raciborskiego jest to kwota około 3 mln zł. Obiecał przedyskutować 

w/w rzecz na Zarządzie i ewentualnie na sesji majowej przygotować projekt uchwały  

o wystąpieniu ze Związku Powiatów Polskich.    

Następnie Starosta poinformował, iż kolejne spotkanie dotyczące opracowania 

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego odbędzie się 20 maja 2013 r. w godz. od 14:00  

do 20:00 w Rudach na które zaproszeni zostaną radni oraz osoby spoza rady  

tj. przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów Ziemi Raciborskiej, dlatego też poprosił 

radnych o aktywne uczestnictwo w w/w konferencji. Będzie to jedno z ważniejszych spotkań. 

Odbędą się jeszcze trzy spotkania w sprawie Strategii.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 19.04.2013 do 30.04.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.03.2013  

do 18.04.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Starosta przypomniał, iż w dniu wczorajszym przebywał z wizytą na Zamku 

Marszałek. Tematem spotkania, którego audytorem był Subregion Zachodni oraz Senator 

Minister Ździebło i Poseł H. Siedlaczek, była nowa perspektywa unijna ze szczególnym 

uwzględnieniem dwóch bardzo ważnych inwestycji dla Subregionu tj. drogi Regionalnej 

Racibórz – Pszczyna i drogi południowej. Powód był taki, że najnowszy ranking, który  

ukazał się w województwie śląskim przesunął w/w drogi na listę rezerwową. Po wizycie 

zapadły następujące wnioski – czy drogi te będą remontowane nie zdecydują żadne względy 

merytoryczne, tylko polityczne. To co przez kilkanaście ostatnich lat było wypracowane  

i honorowane przez wszystkie ekipy rządzące województwem śląskim, zostało w ostatnich 

tygodniach przewrócone. Po powołaniu nowych województw i powiatów rozpoczęły się 

rozmowy na temat właściwego skomunikowania miejscowości w subregionie jak również 

skomunikowania tego subregionu ze stolicą województwa i z dalszą częścią Polski. Spotkania 

odbywały się w obecności ówczesnych posłów. W wyniku spotkań uznano jako 
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samorządowcy, że należy zidentyfikować działania i w jakiś sposób je sformalizować, stąd 

też  powołano Związek Mini Powiatów ze Subregionu Zachodniego. Głównym zadaniem 

było zabieganie, lobbowanie i wszelkie prace na rzecz powstania, wybudowania drogi 

Racibórz – Pszczyna, później do drogi tej dołączyła droga Południowa. Wspólne działania 

doprowadziły do tego, że droga ta została opisana bardzo wysoko w Strategii Województwa 

Śląskiego zaraz po autostradach, trasy średnicowej i połączeniu w kierunku Bielsko – Żywiec, 

a zaraz po tym była droga Racibórz – Pszczyna i droga południowa. W planie 

zagospodarowania również na IV, V pozycji były ujęte te drogi. Ostatnie sporządzone 

rankingi odwróciły sytuację. Rankingi tworzą ludzie, a dane do tego  przygotowują 

pracownicy czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wydział Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego. Nie względy merytoryczne zdecydują, czy droga ta będzie robiona, ale 

względy polityczne. Dla Marszałka nie jest ważne na której pozycji w rankingu  

znajduje się droga, ponieważ będzie decydowało czy będzie ta inwestycja przygotowana,  

dokumentacja gotowa, pozwolenie na budowę, itp. Zarząd będzie czynił starania w kierunku 

podjęcia petycji, uchwał, rezolucji, jeżeli będzie taka potrzeba. Droga Racibórz – Pszczyna 

budowana jest od lat, bo odcinek Żory – Pszczyna jest wykonany. W tym roku zostanie  

ma zostać wykonane bezkolizyjne skrzyżowanie w Pszczynie, obwodnica Żor, pewne odcinki 

drogi w Rybniki i jest to zrobione.  

W dniu dzisiejszym o godz. 19:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbędzie się 

koncert od Bacha do Gwiezdnych Wojen. Jest to cykl koncertu, który co roku wspólnie  

z Miastem Racibórz i innymi sponsorami jest to finansowane. Przeważnie koncerty 

odbywają się w kościołach, ale ze względu na repertuar odbędzie się to w tym roku  

w RCK.  

Na zakończenie Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.  

  

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  

połączone Komisje: Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej,  

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 
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zaopiniowały jednogłośnie zarówno zmiany w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie jak i w sprawie dokonania zmian w 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.  

 

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.  

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

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Ocickiej. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz 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.  
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji 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 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta przypomniał, iż pojawiło się pytanie odnośnie nieznaczonej części drogi. 

Stwierdził, iż jest to droga gminna.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz 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 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń  

oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta powiedział, że z projektu uchwały został wykreślony § 5 o następującej treści: 

„Nie dopuszcza się możliwości organizacji na Zamku imprez masowych, w rozumieniu 

przepisów odrębnych”.  
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Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji pragną zabrać 

głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

Radny Leonard Malcharczyk zapytał, do jakiego stopnia firma która wygra przetarg  

na wynajem pomieszczeń pod restaurację będzie miała wyłączność w imprezach 

organizowanych na dziedzińcu zamku? 

Starosta odpowiedział, że jest regulamin korzystania z pomieszczeń oraz innych 

obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosił się radny L. Fiołka.  

Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.   

Radny Leon Fiołka zgłosił w formie pisemnej trzy interpelacje: 

1. w sprawie pilnego usunięcia niezgodności, ponieważ nie może być sytuacji, że  

na tablicy informacyjnej ze wzorami pism i wymaganych załącznikach Wydziału 

Komunikacji i Transportu widnieje co innego niż jest to wymagane (np. przy wniosku  

o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpis  

o badaniu technicznym wymagany jest zgodnie z wnioskiem (zaznaczono dodatkowo  

na żółto) demontaż tablic i ich dostarczenie do Wydziału, a w rzeczywiści jest to 

wymagane tylko w przypadku zmiany adresu, 

2. w imieniu mieszkańców Raciborza zapytał, czy rzeczywiście Starostwo zrobiło wszystko, 

aby nie doszło do likwidacji Punktu Paszportowego? 

• w kwestii aktualnego statusu prac projektowych drogi ekspresowej Racibórz – Pszczyna 

oraz zapytał, czy jest to w dalszym ciągu priorytet na lata 2014 – 2020 w całym zakresie 

czyli również w Powiecie Raciborskim i dla Powiatu Raciborskiego?  

Powyższe interpelacje stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego informując, iż ISO obowiązuje  

i na pytanie postawione przez radnego zostanie udzielona odpowiedź. Niedawno została 

przeprowadzona recertyfikacja i Starostwo ozostało cenione bardzo wysoko.  

 Odnośnie Punktu Paszportowego Starosta powiedział, że w Raciborzu nie miało być 

Punktu Paszportowego, dlatego też samorządy zgodziły się finansować za Wojewodę, aby 

Punkt Paszportowy powstał w Raciborzu. Były uzgodnienia między gminami a powiatem, iż 

gminy sfinansują dwa etaty, powiat będzie finansował pomieszczenie, dowóz wniosków  

do Rybnika. W ubiegłym roku Wojewoda poinformował, iż przepisy, które obowiązują 

uniemożliwiają prowadzenie tak dużej ilości punktów paszportowych, ponieważ przepis 

mówi, że wnioski paszportowe i wydawanie paszportów może prowadzić urzędnik 

państwowy czyli urzędnik Wojewody i nie może tej czynności wykonywać pracownik 

samorządowy. Odbyło się kilka spotkań i Wojewoda nie godząc się z tym, gdyż dla niego  

nie jest to nic dobrego, ponieważ samorządy finansowały etaty, a w chwili obecnej musi to 

sam finansować. Opinie, które otrzymał z Warszawy spowodowały, że musiał wypowiedzieć 

m.in. Punkt Paszportowy w Raciborzu . W/w czynność dokonał później, gdyż miało to być  

z końcem roku, a odbyło się to z końcem I kwartału br. Wojewoda oczywiście nie jest  

w stanie stworzyć tylko jeden Punkt Paszportowy w Katowicach, bo jest to duże 

województwo, chociaż w Opolu jest tylko jedno miejsce. Na Śląsku jest trochę więcej 

Punktów Paszportowych. Wojewoda zlikwidował te punkty paszportowe, gdzie ilość 

przyjmowanych wniosków była najmniejsza. W Jastrzębiu – Zdrój ilość przyjmowanych 

wniosków była dużo większa, ale ilość przyjmowanych wniosków w Raciborzu była 

niewielka w stosunku do innych punktów paszportowych. W przypadku przyjmowania 

większej ilości wniosków w Raciborzu, to z pewnością Punkt Paszportowy w Raciborzu  

w dalszym ciągu funkcjonowałby. Punkty, które pozostawił Wojewoda są obsługiwane  

przez pracowników Wojewody.  

 W sprawie drogi Racibórz – Pszczyna Marszałek powiedział, że na liście jest droga ta 

wyżej nie jest to zasługa żadnych samorządowców ani nikogo, a to że nie została ujęta, to  

nie jest to wina samorządowców. W przyszłym roku na Zarządzie Subregionu Starosta 

prowadził temat pn. stan przygotowań do realizacji w/w dróg. Samorządy miały przygotować 

się i Prezydent Wodzisławia Śl. poinformował, iż miał podpisane porozumienie z gminami, 

które są wzdłuż drogi południowej. Okazuje się, że oprócz koncepcji opracowanej drogi  



 13

Racibórz – Pszczyna za środki Marszałka nie podjęto żadnych działań. Odbyło się kolejne 

spotkanie w Rydułtowach, gdzie omówiono koncepcję, starano się powołać lidera 

przedsięwzięcia. Liderem  przedsięwzięcia stał się Racibórz. Zostało podpisane w obecności 

Marszałka porozumienie na Zamku Piastowskim w Raciborzu między gminami: Rudnikiem, 

Raciborzem, Gaszowicami, Jejkowicami i Rydułtowami, gdzie gminy wyznaczyły za lidera 

Gminę Racibórz. Następnie doszło do podpisania porozumienia między liderem czyli 

miastem Racibórz a Marszałkiem na opracowanie dokumentacji. Uzgodniono też 

partycypację samorządów w tym przedsięwzięciu. Uzgodniono, iż 65 % kosztów poniesie 

Urząd Marszałkowski, 35 % poniosą gminy. Na jedną z Komisji przed wakacjami poprosi 

Zastępcę Prezydenta W. Krzyżeka o przedstawienie informacji na jakim etapie są prace 

projektowe. Miasto Racibórz jest liderem tego przedsięwzięcia na czas opracowania 

dokumentacji.  

 W sprawie hałasu powiedział, że plan zagospodarowania przewiduje, że będzie 

budownictwo, dlatego też należy budować ekrany, które są bardzo drogie, ale nie chronią 

przed hałasem. W przypadku zbadania poziomu hałasu przy drogach powiatowych, gminnych 

też byłyby przekroczone. Wnioskowano o wpisanie badań przy drogach wojewódzkich, 

również mieszkańcy o to też wnioskowali, dlatego też wpisano m.in. ul. Armii Krajowej, 

Gliwickiej i kilka innych bo jest duży ruch.         

 

Ad15. 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 został 

złożony jeden wniosek przez radnego L. Fiołkę. 

   Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wniosek został złożony w formie 

pisemnej. 

  

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

 

  Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta, radny A. Wierzbicki  i przewodniczący rady 

A. Wajda.  

  Starosta zaprosił wszystkich radnych na obchody 1 Maja. O godz. 11:00 odbędzie się 

msza św., a następnie będzie przejście pod pomnik.     
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   Radny Artur Wierzbicki podziękował za wykoszenie placu, jaki jest u zbiegu ulic 

Łąkowej i Kościuszki.  

   Starosta powiedział, że Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Z. Rydzek 

otrzymał polecenie znalezienia taniego wykonawcy, lecz trudno było znaleźć takiego 

wykonawcy. Na kilka dni przed sesją Przedsiębiorstwo Komunalne za niewielką kwotę 

zgodziło się na uporządkowanie dwóch terenów Skarbu Państwa. Prace rozpoczęły się w tym 

dniu i zostały wykonane.   

   Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż do Biura Rady wpłynęły następujące 

pisma:  

1. Uchwała Nr 113/591/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim  

za 2012 rok (załącznik nr 14), 

2. Uchwała Nr 112/584/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu 

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

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2012 rok" (załącznik nr 15). 

W/w Uchwały znajdują się w Biurze Rady.  

Ponadto pprzewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w dniu dzisiejszym upływa 

termin składania oświadczeń majątkowych.  

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

odbędzie się 28.05.2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będzie „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.  

   

Ad17. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:04 zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.  

 
Protokołowała:       Przewodniczący Rady: 
Jolanta Błaszczok                                                                      Adam Wajda   
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 kwietnia 2013 r. 

4. Informacja nt. zabezpieczenia świadczeń medycznych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 27.03.2013  

do 18.04.2013. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 19.04.2013  

do 30.04.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.03.2013 do 18.04.2013). 

7. Uchwała Nr XXIX / 287 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

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

8. Uchwała Nr XXIX / 288 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021.   

9. Uchwała Nr XXIX / 289 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 

Ocickiej. 

10. Uchwała Nr XXIX / 290 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu 

przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

11. Uchwała Nr XXIX / 291 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3  

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Nr XXIX / 292 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

13. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

14. Uchwała Nr 113/591/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Raciborskim  

za 2012 rok. 
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15. Uchwała Nr 112/584/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2012 rok". 

 

 


