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BR. 0002.3.5.2013 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXX/ 2013 

z  XXX  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 maja 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXX / 293 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXX / 294 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.  

3. XXX / 295 / 2013 – w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu”. 

4. XXX / 296 / 2013 – w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego  

przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

5. XXX / 297 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

6. XXX / 298 / 2013 – w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów 

Polskich. 

7. XXX / 299 / 2013 – w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji połączeń 

kolejowych Kolei Śląskich.  

 

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 XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

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 udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  

i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich 

wykorzystania. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów 

Polskich. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

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

na sali obecnych było 19 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, 

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 28 maja 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 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 19 głosami za. Na sali obecnych było 20 radnych, jednak  

za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż nie wpłynęła żadna propozycja 

dotycząca zmiany porządku obrad. Zapytał radnych, czy wnoszą jakieś propozycje do zmiany 

porządku obrad? 

W związku z identycznym porządkiem obrad, który został przesłany do radnych  

w materiałach na sesję przewodniczący rady A. Wajda nie przegłosował porządku obrad.   
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda 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.  

Zaproponowano radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis wyraził zgodę.  

 

Ad5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż sprawozdanie z działalności PCPR  

w Raciborzu było omówione przez wszystkie Komisje Stałe. Zapytał radnych, 

przewodniczących komisji czy pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?  

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

sprawozdania.  

  Sprawozdanie zostało przyjęte 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 01.05.2013 do 16.05.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 17.05.2013 do 28.05.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.05.2013  

do 16.05.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

W trakcie przedstawiania informacji o pracach Zarządu między sesjami Starosta 

poinformował, iż Oddział Straży Granicznej w Raciborzu nie będzie likwidowany  

i pozostanie w Raciborzu. Zmieniona zostanie nazwa na śląsko – małopolski Oddział Straży 

Granicznej. Jest to zasługa samej Straży Granicznej i komendantów, którzy sprawowali 

funkcję w straży. Kolejnym argumentem, który spowodował, że Oddział Straży Granicznej 

utrzymał się w Raciborzu była aktywność polityczna.   

Starosta zaprosił wszystkich radnych na Festiwal Piosenki Europejskiej, który 

rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Impreza ta została wpisana do kalendarza współpracy 

z partnerami. Będzie młodzież z Märkischer Kreis, Elbe – Elster, Rendsburga i Ukrainy, ale  

nie udało się doprosić młodzieży z Walii. Będzie także młodzież z Czech. Na tą imprezę  

jest wsparcie i pomoc eurodeputowanych, Marszalka, Wojewody i Kuratora. Zaangażowanie 

tych instytucji daje nadzieję, iż w przyszłości będzie to Festiwal przynajmniej o randze 

wojewódzkiej. Zaprosił radnych na koncert finałowy Festiwalu, który odbędzie się 08.06.br.  

o godz. 19:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wcześniej przez 3 dni odbędą się 

warsztaty, przeglądy i przesłuchania.  

W dniu 26.06.br. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbędzie się 

trzecie spotkanie w sprawie Strategii. Będzie to już ostatnie spotkanie przed wakacjami, aby  

Pan dr Wrona mógł Strategię opracować. Po wakacjach odbędzie się spotkanie i będzie 

można zapoznać się z wynikami opracowania oraz wnieść korekty. Zaprosił radnych 

na spotkanie w sprawie Strategii. W/w informacja zostanie przekazana radnym drogą 

elektroniczną.     

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  

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie zarówno zmiany  
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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 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.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu”. 

 

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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

 

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 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

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 i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów 

Polskich. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał Starostę, czy pragnie zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad sesji? 

Starosta odpowiedział, że udzieli wyjaśnień, jeśli będzie taka konieczność.  

Następnie 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.  
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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.  

 Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, J. Staroń, M. Klimanek, K. Ciszek i P. Olender.  

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

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iż kilkakrotnie na sesji podnosił sprawę 

odtworzenia rowów i przepustów przy drodze powiatowej Pawłów – Maków. W tym temacie 

otrzymał stosowne odpowiedzi, z których jest usatysfakcjonowany, ale jak dowiedział się, 

remont jest uzależniony od partycypowania Gminy Pietrowice Wielkie. Gmina Pietrowice 

Wielkie nie wystąpiła w tym roku z propozycją partycypowania i sprawa ta zostanie 

przesunięta na później. Ostatnie deszcze spowodowały bardzo często zalewanie drogi  

na odcinku na wysokości ujęcia wody do tego stopnia, iż samochody miały problem  

z przejazdem i pojawiało się bardzo dużo błota poślizgowego, toteż wiele osób przejeżdżało  

przez Kornowac czy Krowiarki. Partycypowanie w kosztach remontu jest istotne dla budżetu, 

ale nie powinno odbywać się to kosztem bezpieczeństwa podróżujących tą drogą, szczególnie  

w kontekście bezpiecznego przejeżdżania. Dwa lata temu na tym odcinku wydarzył się 

wypadek, którego przyczyną było błoto poślizgowe, które dostało się na drogę z pola.   

W związku z powyższym poprosił o dokonanie niezbędnych czynności, które pozwalają  

na zagwarantowanie bezpieczeństwa przejeżdżających samochodów na wypadek ulew, które 

zalewają w/w drogę.  

Radny Jerzy Staroń w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej poprosił  

o wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zmiany rozkładu jazdy 

pociągów pasażerskich Kolei Śląskich na linii Racibórz – Chałupki. Od 01.06.br. będzie 

nowy rozkład jazdy i wiadomo jakie linie będą utrzymane, a jakie zostaną zlikwidowane.  

Od mieszkańców Ziemi Raciborskiej otrzymano informacje, iż będzie likwidowanych kilka 

linii, kursów pociągów, z których jeden jest szczególnie istotny dla mieszkańców.  

W/w sygnały od mieszkańców otrzymał także Poseł RP H. Siedlaczek. Odczytał pismo 

następującej treści cyt.: „Szanowny Panie Marszałku! Rada Powiatu Raciborskiego 

rozumiejąc problemy Kolei Śląskich i wszelkie działania Pana Marszałka zmierzające  

do ich prawidłowego funkcjonowania nie zgadza się z likwidacjąz dniem 01.06.2013 r. kursu 

pociągów Kolei Śląskich na trasie Racibórz – Chałupki o godz. 14:48. Likwidacja tego kursu 
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nie jest oparta na jakiekolwiek merytorycznej przesłance, bowiem pociąg ten ma prawie  

100 % obłożenie pasażerskie i są to w przetłaczającej większości uczniowie naszych szkół. 

Panie Marszałku! Rada Powiatu Raciborskiego wnosi o utrzymanie kursu pociągu na trasie 

Racibórz – Chałupki o godz. 14:48”.    

Radny Marceli Klimanek podniósł następujące kwestie:  

1. w imieniu wyborców z sąsiedniej dzielnicy zabrał głos w sprawie hałasu  

przy ul. Hulczyńskiej. Ciężki sprzęt podnosi studzienki kanalizacyjne i mieszkańcy  

skarżą się na duży hałas, który uniemożliwia wypoczynek w dzielnicy Sudół.  

Część ul. Hulczyńskiej została wyremontowana, natomiast mieszkańcy Sudoła narzekają  

na  hałas spowodowany przez ciężki sprzęt.  

2. kolejni wyborcy skarżą się na niemożność dalszego leczenia po leczeniu szpitalnym, 

ponieważ pacjenci wypisywani są bez kart informacyjnych na bieżąco. Radny to sprawdził 

i niektóre oddziały zalecają pacjentom, aby zgłosiły się po wypis po okresie 2 tygodni.  

Jest to nie do zaakceptowania. Sprawa ta była już wcześniej podnoszona przez radnego  

G. Utrackiego. Radnego w/w rzecz bardzo zdziwiła, ponieważ w ankietach, które pacjenci 

wypełniają jest pytanie dotyczące czasu oczekiwania na wypis. Osobiście pracuje  

na oddziale bardzo obłożonym, gdzie jest ponad 100 tys. punktów na rok i jest to o dwa 

razy więcej niż w Raciborzu (w Raciborzu jest 30 tys. punktów). Radny nie wyobraża 

sobie, aby pacjent oczekiwał 2 tygodnie na wypis, który uniemożliwia na dalsze leczenie  

w ambulatorium.    

3. podniósł kwestię artykułu w prasie pt. ” Jaki szpital taka promocja” w związku z Dniami 

Promocji Zdrowia, które odbyły się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. W tej kwestii 

szpital promuje swoje usługi, ponieważ takie badania jak: badanie poziomu glukozy, 

pomiar ciśnienia krwi, badanie morfologii, jak rzucić palenie czy masaż ciała to  

są procedury z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które mają lekarze w swoich 

ambulatoriach na bieżąco. Radnego bardzo zaabsorbował artykuł w gazecie  

pn.: „Jaki szpital taka promocja”. Stwierdził, iż poród w wodzie jest to procedura, którą 

szpital powinien promować, a jeżeli redaktor gazety napisał, że kobiety, które były jako 

przedstawiciele oddziału i nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie, to nie chodziło o poród 

w wodzie ale o imersję wodną. Pani redaktor była bardzo dociekliwa i drążyła ten temat.  

Jedno pytanie zostało skwitowane odpowiedzią, że dziecko urodzone w wodzie będzie 

rozwijało się tak jak urodzone w sposób  naturalny. Odesłano dziennikarkę  

do oddziałowej. Kierujący oddziałem był bardzo zajęty. Całe to zdarzenie budzi głęboki 

niesmak i wzbudza wiele negatywnych emocji, zwłaszcza u tych osób, które włożyły wiele 
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wysiłku, aby tę procedurę wprowadzić w raciborskim szpitalu. Uważał, że artykuł  

jest warty przeczytania i zaznajomienia.  

Radny Krzysztof Ciszek zapytał o przyczyny w szkole odmowy organizacji 

wycieczki do Tworkowa przez PKS w Raciborzu? W dniu dzisiejszym radny nie oczekuje 

odpowiedzi. Gdyby podano cenę za połowę i szkoła by odmówiła, bo byłoby ich na to  

nie stać, to byłoby to oczywiste, ponieważ kursy muszą być opłacalne dla PKS – u. 

Następnie radny nawiązując do ostatniej konferencji nt. odnawialnych źródeł energii.  

zapytał na jakie dofinansowanie, wsparcie mają szanse mieszkańcy powiatu, którzy inwestują 

w energię odnawialną np. przy nowym budownictwie, kiedy zamierza się instalować 

ogrzewanie z odwiertu, odzyskiwać ciepło ziemi, bo są to nowe rozwiązania.  

Wiele rozmawiało się nt. niskiej emisji, zapyleniu i jest to sposób na walkę z niską emisją.  

W związku z powyższym zapytał, czy ludzie mają szanse na dalsze dofinansowanie.  

Część powiatu jest również nieskanalizowana, ostatnio pojawił się nawet problem związany  

z wykonaniem kanalizacji dwóch sąsiednich gmin. Zapytał, czy mieszkańcy mają szansę  

na instalację przy domowym oczyszczaniu?  

Radny zapytał także, czy droga Dębiczna w Raciborzu jest drogą powiatową  

czy miejską (to droga, z której z Rybnickiej skręca się w lewo na Dębiczu). Droga ta była 

remontowana. Nie wszystkie dziury na tej drodze zostały załatane? W związku z powyższym 

zapytał, czy jest jakaś kontrola, czy brakuje materiału i na jakiej zasadzie się to odbywa? 

Dwie dziury pozostały w dalszym ciągu na środku drogi.  

Radny Piotr Olender w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  

wraz z Posłem Henrykiem Siedlaczkiem zwrócił się do Rady Powiatu Raciborskiego  

z wnioskiem o poparcie w formie uchwały czy też apelu Uchwały nr XXXIX / 372 / 2013 

Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Apelu 

Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole. Jednocześnie 

Klub wnioskował o zwrócenie się do Sejmiku Województwa Śląskiego z prośbą o wsparcie 

działań zmierzających w formie apelu czy też uchwały do podjęcia wspomnianej inwestycji. 

Zrezygnowano z inwestycji budowy dwóch bloków energetycznych Elektrowni Opole. 

Przedsięwzięcie to miało realizować RAFAKO. 

Radny odniósł się także do Straży Granicznej i zwrócił uwagę, iż przy działaniach 

politycznych, o których wspomniał Starosta kryje się lobbing Posła H. Siedlaczka, o czym 

warto zaznaczyć.       
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Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

   Starosta odniósł się do interpelacji radnych:  

� droga Pawłów – Maków – Starosta stwierdził, że jeżeli chodzi o odwodnienie dróg 

powiatowych i nie tylko to jest to poważny problem, szczególnie jeżeli drogi te  

są w terenie, gdzie jest problem z odprowadzeniem z rowów przydrożnych dalej tej wody. 

Miejsc takich przy drogach jest wiele. Po każdym większym deszczu jest problem, gdyż 

woda spływa z okolicznych pól i dróg gminnych na drogę powiatową. Jeżeli przy rowie 

nie ma odprowadzenia, to rów zamuli się po jednym deszczu. Jedyne wyjście, które 

można zaakceptować i realizować mimo wydatków byłoby to, aby rolnicy, którzy w tym 

miejscu mają pole odstąpili 10 – 20 arów pola w celu wykopania zbiorników chłonnych. 

Konieczne będzie podjęcie rozmów poprzez władze gminy i zostaną zaproszeni rolnicy, 

żeby zamierzali odsprzedać kawałek dla powiatu, aby można było chłonne doły 

przygotować. Trzeba byłoby po większych deszczach wybrać również ze zbiorników 

błoto. Po każdym deszczu w Gminie Rudnik występuje problem, ponieważ zalewana  

jest główna ulica Rudnika. Po ostatnich deszczach było 20 cm błota na drodze, 

chodnikach i posesjach. Powiat ponosi koszty usuwania błota.    

� J. Staronia – Starosta wyjaśnił, iż mógł zostać przygotowany projekt uchwały przez Klub 

Radnych. Jest napisana uchwała i w przypadku jej przegłosowania przez radnych, to może 

zostać ona wysłana, w przypadku woli rady. Można projekt uchwały odczytać  

i przegłosować, jeżeli będzie taka wola wnioskodawcy. Zaproponował, aby pod koniec 

sesji przewodniczący rady to odczytał i zostanie to przegłosowane.   

� P. Olendra – Starosta stwierdził, iż interpelację radnego P. Olendra również można 

przegłosować w dniu dzisiejszym lub przygotować stosowny projekt uchwały za miesiąc, 

ale zależy to od woli wnioskodawcy.   

 Radny P. Olender odpowiedział, że może to być w dniu dzisiejszym.  

� M. Klimanka – problem hałasu jest hałasem przy wszystkich drogach. Starosta nie potrafił 

powiedzieć czy już w tej kwestii nie było decyzji w spawie opracowania, a jeżeli takiej 

decyzji nie było to będzie decyzja ze strony Starostwa o opracowanie przez Zarząd Dróg 

Krajowych. ZDK miał decyzje na wszystkie odcinki. Jeżeli będzie opracowanie z którego 

będzie wynikało, iż nie ma innych możliwości, jak tylko stworzyć strefę ograniczonego 

korzystania, to mieszkańcy będą mieli pretensji, gdyż nie będą w stanie niczego zdziałać  

i nie otrzymają pozwolenia na żadną pracę. Wiadomo, że jest hałas na ul. Bogumińskiej.  
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 Odnośnie nie wydawania pacjentom wypisów na bieżąco Starosta powiedział, że  

nie spotkał się, aby wypisy były nie wydawane w terminie. Zostanie wystosowane pismo  

do Dyrektora szpitala, jeżeli wypisy nie są wydawane pacjentom na bieżąco, a jeżeli 

informacja jest nie prawdziwa, to Dyrektor wyciągnie konsekwencje w stosunku do tych 

osób, które tą informację publicznie zgłosiły.  

 Następnie Starosta odniósł się do Dni Promocji Zdrowia. Stwierdził, że radny  

M. Klimanek jako długoletni pracownik szpitala powinien wiedzieć, że Dni Promocji 

Zdrowia organizuje Towarzystwo Pielęgniarskie, a wyciąganie na sesji gazet, mówienie 

takiej informacji jest niepoważne. Badania wykonuje Towarzystwo z pieniędzy jakie daje 

miasto i Starostwo przekazuje poprzez Fundację na rzecz Szpitala Rejonowego. 

Wykonywanie badań zależy od Towarzystwa a nie od szpitala. Dobrze byłoby, aby radny, 

który przez tyle lat tym zajmował się wiedział o w/w rzeczach. Użycie słów przez radnego  

są mocnymi słowami, a jeśli są na to dowody to dobrze, bo w przeciwnym wypadku 

Dyrektor będzie wyciągał konsekwencje. Obrażanie i narażanie szpitala na tego typu 

sugestie musi być potwierdzone faktami.     

� K. Ciszka – Starosta powiedział, że PKS jest firmą komercyjną mimo, że 100 % udziałów 

ma PKS. Jest firmą dochodową, ale Starostwo nie może wtrącać się, czy PKS przyjmuje 

zlecenie czy też nie. W przypadku woli radnego, osobiście może zwrócić się z zapytaniem 

do PKS – u. Nie jest to tak, że właściciel udziałów może sterować firmą. Właściciel 

udziałów wyraża swoje stanowisko na walnych zgromadzeniach.  

 W kwestii wsparć dla odnawialnych źródeł energii Starosta powiedział, że programy 

takie mają gminy. Gmina Racibórz dofinansowała solary, natomiast powiat dofinansowuje 

likwidację azbestu i w tym temacie jest duże zainteresowanie. Kanalizacja jest zadaniem 

gminy i są na to w nowej perspektywie unijnej środki finansowe.  

 Droga Dębiczna jest drogą powiatową. Po okresie zimowym powiat niweluje dziury, 

jeżeli będzie taka potrzeba. Do zalepiania bierze się kruszywo, a jeżeli użyto kruszywo 

drobniejszej frakcji, to w pierwszej kolejności połatano mniejsze dziury.  

Starosta poinformował o otrzymaniu pisma w sprawie przetargu na budowę Zbiornika, 

którą wygrała Firma Dragados z Hiszpanii. Wcześniej duże szanse miała Firma Polska 

Szczecin, ale było odwołanie Firmy Hiszpańskiej. Bank Światowy uznał uzasadnienie 

Firmy z Hiszpanii. Jest szansa, że do 2 miesięcy rozpoczną się prace na Zbiorniku. 

Równocześnie odbywają się spotkania w sprawie wykorzystania dróg lokalnych. 

Niedawno odbyło się spotkanie, gdzie na prośbę gmin inwestor przygotował informację  

o możliwej ilości samochodów, jaki będzie jeździł. W tym temacie odbędzie się kolejne 
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spotkanie na którym zostanie ustalone, które drogi i na jakich warunkach będą 

dopuszczone do wykorzystania podczas budowy. Odbędzie się również spotkanie  

z wykonawcą, gdzie szczegóły będą ustalone i będą rozmowy miedzy zainteresowanymi. 

Zasugerował zorganizowanie większego spotkania radnych na placu budowy, w momencie 

jej rozpoczęcia. Pojawiła się propozycja Wojewody Śląskiego, aby zaproszono Prezydenta 

B. Komorowskiego, w przypadku „wkopania” pierwszej łopaty, ponieważ Prezydent 

spowodował, że ustawa, która weszła w życie przyśpieszyła znacząco proces budowy.       

Radny M. Klimanek ponownie powtórzył pierwszą interpelację, która dotyczyła 

hałasu, zaś ul. Hulczyńska została częściowo wyremontowana, a pytanie było, kiedy 

zostanie pozostały odcinek wyremontowany w dzielnicy Sudół? Radny nie pragnie, aby 

obrażani byli ludzie, którzy wykonują wolne zawody. Na sali jest paru dziennikarzy  

i sformułowanie, że informacja od dziennikarza nie jest żadną informacją jest obrazą,  

a ciekawe jak Starosta w dniu jutrzejszym spojrzy tym osobom w oczy, organizując co 

miesięczną konferencję posesyjną. Radny uważał, iż nie należy obrażać osoby. 

Starosta obiecał ponownie wystąpić do zarządcy dróg krajowych z zapytaniem, kiedy 

zamierza podjąć się remontu kolejnego odcinka, o którym wspomniał przedmówca.  

Następnie Starosta powiedział, że organizatorem Dni Promocji Zdrowia nie jest 

szpital. Szpital jedynie udostępnia swoje pomieszczenia. To co dzieje się od wielu lat  

jest bardzo dobrze robione przez pielęgniarki, a inną rzeczą jest to, jeśli dana osoba nie jest 

zadowolona. Dziennikarz, który pragnie dojść do prawdy to zwraca się do organizatora  

i Pani Krystyna Klimaszewska bardzo chętnie udziela informacji, a jeśli dziennikarz chciał 

mieć pewną wiedzę, to mógł podejść do Pani K. Klimaszewskiej. Starosta uważał, że 

posługiwanie się informacjami gazetowymi na sesji nie jest właściwe.  

 Ze względu na konieczność rozpatrzenia wniosków o dodatkowe projekty uchwał 

intencyjne na sesję w dniu dzisiejszym, przewodniczący rady A. Wajda ogłosił  

10 – minutową przerwę w celu rozpatrzenia możliwości.  

Radny Franciszek Marcol odniósł się do propozycji Kolei Śląskich, gdzie radny 

ograniczył się tylko do jednej linii kolejowej Racibórz – Chałupki. W opinii radnego  

jest to zbyt mało. Radny jest także użytkownikiem tego środka lokomocji i nie pamięta, 

który pociąg jechał punktualnie. Po południu z Rybnika pociąg ma jechać około 15:00,  

a opóźnienie jest godzinne. W związku z powyższym wnioskował o przemyślenie projektu 

i jako użytkowników relacji Racibórz – Rybnik byłby zainteresowany zmodyfikowaniem 

tego rozkładu jazdy. Rano pociąg, który ma planowany wyjazd o 6:47 wyjeżdża o 6:57.   
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Radny zaproponował krótką dyskusję, bo wyrywkowe potraktowanie jednej linii to  

jest zbyt mało, ponieważ redukcje w planie dotyczą również innych połączeń.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż jest wnioskodawca, w czasie przerwy 

powyższa rzecz zostanie wyjaśniona i zostanie poddane pod krótką konsultację, co dalej  

z tym wnioskiem zrobić. W związku z tym zapytał, kto jest za wprowadzeniem  

10 – minutowej przerwy? 

Radni jednogłośnie zgodzili się na przerwę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż radni spotkają się o 16:15. 

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji. W imieniu 

Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego złożył wniosek formalny o zmianę porządku 

obrad i wprowadzenie do porządku obrad jednego projektu uchwały, która była 

przedmiotem interpelacji w sprawie Kolei Śląskich.  

22 radnych wyraziło zgodę na wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku 

obrad dzisiejszej sesji.   

    

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Marszalka o zmianę połączeń kolejowych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał projekt uchwały cyt.:  

„Uchwała Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 28 maja 2013 r. 

Na podstawie art. 12 ust1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Powiatu Raciborskiego rozumiejąc problemy Kolei Śląskich i wszelkie działania  

Pana Marszałka zmierzające do ich prawidłowego funkcjonowania nie zgadza się z likwidacją 

połączeń kolejowych na linii Racibórz - Kędzierzyn - Koźle, Racibórz - Rybnik, 

Racibórz - Chałupki, a w szczególności na likwidację kursu pociągu Kolei Śląskich na trasie 

Racibórz - Chałupki o godz. 14:48. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
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  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie powyższej treści projektu 

uchwały.  

  Wicestarosta A. Chroboczek zwrócił się z prośbą o ponowne odczytanie projektu 

uchwały.   

  Przewodniczący rady A. Wajda odczytał projekt uchwały. 

  Radny M. Kurpis stwierdził, iż jest problem z Kolejami Śląskimi w woj. śląskim.  

W dniu dzisiejszym został przedstawiony konkretny przypadek trasy Racibórz – Chałupki.  

W uzasadnieniu projektu uchwały powinna zostać wyrażona e tym temacie dezaprobata rady.  

      Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgadzają się, aby w szerszym 

uzasadnieniu opisać wszelkie sytuacje, dezaprobatę rady, a samą konkluzję uchwały  

w pozostawić w tym kształcie.  

  Radny Leonard Malcharczyk stwierdził, iż wiele osób dojeżdża do pracy poza Powiat 

Raciborski, tj. Opole czy Wrocław i to też można zamieścić w uzasadnieniu projektu 

uchwały.   

  Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że w czasie konsultacji temat  

był poruszany przez innych radnych, iż Koleje Śląskie i inne aspekty podróżowania 

wzbudzają wiele sprzeciwu i zasadnych argumentów, ale z uwagi na to, że między nimi te 

połączenia mają być bardzo zlikwidowane, w chwili obecnej nie zostanie przygotowana pełna 

uchwała, która wyrażałaby wszelkie przesłanki zgłaszane do radnych. Na kolejną sesję można 

przygotować szerszy projekt uchwały. Z uwagi na bieg pilności likwidacji dość istotnego 

połączenia należy wskazać ogólne połączenie do akceptacji, zaś kolejna sesja będzie otwartą 

płaszczyzną do sformułowania szerszego przemyślenia. W uzasadnieniu projektu uchwały 

zostanie to szerzej opisane, aby było to logiczne. W związku z tym zamknął dyskusję  

i poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w takim kształcie, który został odczytany.  

  Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.     

  

Ad16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda dodał, że po konsultacji w czasie przerwy jest zgoda 

wnioskodawcy, aby wniosek, który został złożony w sprawie RAFAKO i elektrowni  

był przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Raciborskiego, celem przygotowania stosownej 

uchwały na następną sesję. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   
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  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis przekazał, że nie został 

złożony żaden wniosek.  

 

Ad17. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 

25.06.2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie 

„Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. Ponadto poinformował, iż na wszystkie interpelacje zostały udzielone 

odpowiedzi, które złożono w Biurze Rady, a zainteresowani radni zapoznali się z nimi.  

   

Ad18. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:34 zamknął obrady XXX 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  

28 maja 2013 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 01.05.2013  

do 16.05.2013. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 17.05.2013  

do 28.05.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.05.2013 do 16.05.2013). 

7. Uchwała Nr XXX / 293 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.  

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

8. Uchwala Nr XXX / 294 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021.  

9. Uchwała Nr XXX / 295 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego 

kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu”. 

10. Uchwała Nr XXX / 296 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 

niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne  

i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

11. Uchwała Nr XXX / 297 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie 

pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Rybniku dla ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr XXX / 298 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.   

w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku Powiatów Polskich. 

13. Uchwała Nr XXX / 299 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r.   

 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji połączeń kolejowych Kolei Śląskich.  

 


