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BR. 0002.3.7.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXII/ 2013 

z  XXXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 3 września 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXII / 312 / 2013 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

2. XXXII / 313 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

3. XXXII / 314 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

4. XXXII / 315 / 2013 – w sprawie zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 - 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo". 

5. XXXII / 316 / 2013 – w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Tysy na działalność Starosty 

Raciborskiego.  

6. XXXII / 317 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. XXXII / 318 / 2013 – w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu pod nazwą "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu". 

8. XXXII / 319 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m2. 

9. XXXII / 320 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m2. 

10. XXXII / 321 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m2. 
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11. XXXII / 322 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m2. 

12. XXXII / 323 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m2. 

13. XXXII / 324 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m2. 

14. XXXII / 325 / 2013 – w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor-Dmytrek  

i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu         Ewa Tapper   

2. Radca Prawny                 Michał Gebel  

3. Sekretarz Powiatu                                                    Beata Bańczyk   

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu   

Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2016 pn. "Po radosne 

macierzyństwo". 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi   

Piotra Tysa na działalność Starosty Raciborskiego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 23 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 jak i 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 3 września 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.7.2013 z dnia 03.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 września 2013  r. nowych wersji projektów uchwał: 
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1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok – nowa 

wersja projektu uchwały została przyjęta 23 głosami za,  

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta  

23 głosami za. 

Dodatkowo na sesję wprowadzone zostaną nowe wersje projektów uchwał:  

1. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie,  

2. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą 

"Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu" – nowa wersja projektu uchwały została 

przyjęta jednogłośnie,  

3. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m2 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie, 

4. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m2 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m2 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m2 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie, 

7. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m2  – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie, 
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8. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m2 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o wyjaśnienie propozycji zmian do porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przypomniał, iż w dniu 

wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W imieniu Komisji wniósł 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Tysy na działalność 

Starosty Raciborskiego. W związku ze zgłoszonymi na Komisjach uwagami, Komisja pragnie  

w projekcie uchwały dopisać nazwę miejscowości tj. Racibórz, ponieważ wpisano jedynie 

ulicę Wiejską. Ponadto w imieniu Komisji Rewizyjnej zwrócił się z prośbą o wniesienie  

do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony 

Czepczor - Dmytrek i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka 

Hildebranda. W związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie rozpatrywania skargi 

Pana Marka Labusa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż skarga zostanie 

rozpatrzona 01.10.2013 r.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Piotra Tysa na działalność Starosty Raciborskiego – 

autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Ponadto zwrócił się z prośbą o przegłosowanie 

nowego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek  

i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda – projekt 

uchwały przyjęto jednogłośnie.                                                                                                                                

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego 

porządku obrad sesji.  

Uaktualniony porządek obrad sesji został przyjęty bez uwag.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 23 głosami za.  

 

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 jednogłośnie.  

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 został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków.  

 

Ad5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał został dostarczony 

wszystkim radnym i omówiony na Komisjach. W związku z tym zapytał, czy radni, 

przewodniczący Komisji pragną zabrać głos?  

 Zgłosiła się radna T. Frencel.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę osób.  

 Radna T. Frencel nawiązała do wypowiedzi Starosty zamieszczonej na portalu  

„Nasz Racibórz”, a dotyczącej bałaganu kompetencyjnego na wypadek powodzi (dotyczy to 

śluzy – ewentualnego sterowania przepływu wody) nad którym  nikt nie panował i nie było 

ustanowionej instytucjonalnej odpowiedzialności. W związku z tym zapytała, czy wobec tego 

ustalono odpowiedzialność, że w razie przybierania wody jakaś instytucja będzie 

odpowiedzialna za śluzę. Ponadto na tym samym portalu zamieszczono również informację 
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dotyczącą raportu ŚZMiUW w Katowicach. Jaki jest stan wałów, jak wygląda międzywale,  

jest bardzo zamulone dno rzeki, ale to wiedzą tylko te osoby, które mieszkają na terenach 

zagrożonych. Raport został sporządzony i mieszkańcy pytają radnej, co dalej z tym raportem. 

Z raportu wynika, że prace naprawcze związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym  

są rozłożone na 3 lata. W związku z tym mieszkańcy pytają, czy już opracowano 

harmonogram, bo w tytule informacji i raportu widnieje słowo pilnie i czy są ustalone 

kierunki, które zapewnią bezpieczeństwo? Zdaniem jej należałoby słuchać Prezydenta Nowej 

Soli, który wskaże źródło środków.  

Starosta odpowiedział, że są to kompetencje odpowiednich organów państwa.  

Temat śluzy za RAFAKO wypłynął ze Starostwa i służby Starostwa stwierdziły, że  

jest problem z tym, kto ma zawiadywać, zarządzać i obsługiwać śluzę w czasie trwającej 

inwestycji. W związku z tym odbyło się w tym temacie spotkanie w Starostwie na którym 

obecni byli przedstawiciele gmin, którzy graniczą z budową zbiornika „Racibórz Dolny”, 

przedstawicieli RZGW i przedstawicieli ŚZMiUW. RZGW nie przyjęło zaproszenia 

twierdząc, że nie jest to ich temat. Na spotkaniu potwierdzono, że rzeczywiście ŚZMiUW  

nie czuje się odpowiedzialny za urządzenia przeciwpowodziowe, które są na terenie, a które 

swoją decyzją Wojewoda Śląski przeznaczył pod realizację inwestycji celu publicznego,  

jakim jest Zbiornik „Racibórz Dolny”. RZGW powiedziało, że nie przejęło tych urządzeń, 

dlatego też nimi nie zawiaduje. Na spotkaniu nie udało się dojść do rozstrzygnięć, dlatego też 

wystąpiono do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody 

Śląskiego w Katowicach Grzegorza Kamienowskiego, który zobowiązał się bardzo szybko 

zorganizować spotkanie. W dniu dzisiejszym Starosta odbył rozmowę z jego Zastępcą  

i do 2 – tygodni spotkanie takie odbędzie się w Raciborzu. Temat śluzy za RAFAKO musi 

zostać uregulowany.  

W kwestii drugiego tematu, który podniosła radna T. Frencel powiedział, że zostanie 

wystosowane pismo do odpowiednich instytucji, jednakże radna musiałaby doprecyzować 

swoje pytanie. 14 lat temu po powodzi Odra miejska jak i prace na kanale Ulga zostały 

odmulone. Jeżeli chodzi o Odrę to dotyczy Odry poniżej Raciborza. Poprosił radną  

o sprecyzowanie pytania. Co do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą oraz Prezydenta Nowej Soli na której obecny był również Starosta, osobiście 

odebrał wypowiedź Starosty w ten sposób, jak można wykorzystać rzekę.  

Radna T. Frencel zapytała, czy jest ustalony harmonogram napraw newralgicznych 

miejscu wału, również sprawa dotyczy wycinki drzew i krzewów w międzywalu, pogłębienia 

dna Odry, szczególnie tych gmin, które w 2010 r. zagrażały powodziom?  
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Starosta obiecał zadać pytanie do właściwych instytucji i udzielić odpowiedzi.  

  

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 powiedział, że chleb w torebkach to chleb dożynkowy, który otrzymano  

od Starostów dożynek powiatowych. Został podzielony na równe 24 części i każdy z radnych 

otrzymał kawałek takiego chleba.    

Następnie Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między 

sesjami od 26.06.2013 do 22.08.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał, że projekt uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania może skomplikować mieszkańcom ul. Kozielskiej w Raciborzu funkcjonowanie, 

stąd też bardzo poważnie Zarząd podejdzie do tej uchwały i przyjrzy się opiniom  

oraz uwagom jakie przez miesiąc spłyną podczas konsultacji.   

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 23.08.2013 do 03.09.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.06.2013  

do 22.08.2013), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie Dnia Energetyka, które odbyło się 30.08.2013 r. w Rafako – Pałacu 

Myśliwskim Starosta powiedział, że Prezes jak i Wiceprezes informowali, że są szanse, iż 

dwa duże kontrakty największe w historii RAFAKO mają szansę na realizację czyli budowie 

Elektrowni Opole i budowie bloków w Jaworznie. W przypadku dojścia do skutku tychże 

przedsięwzięć to dla RAFAKO będą to największe w historii kontrakty, które RAFAKO  

nie byłoby w stanie realizować, gdyby nie to, że są członkiem dużej grupy PGE. RAFAKO  

do tej pory samodzielnie takich kontraktów nie realizowało i nie jest w stanie, ponieważ  

jest to bardzo duże przedsięwzięcie technologiczne, logistyczne i finansowe. Życzył, aby 

kontrakt udało się pozyskać i realizować, ponieważ jest to dla miasta Raciborza bardzo ważna 

rzecz. W RAFAKO pracuje 2700 osób i jeżeli RAFAKO kupiło firma, która jest w tej branży 

to zostałoby tu wykonawstwo – 1000 osób. 1700 osób i ich rodziny musiałyby znaleźć sobie 

pracę, ale nie znajdą jej na terenie powiatu. Bardzo dobrze przez władze PGE jak i władze 

RAFAKO była odebrana uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia  

„Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”.  
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W kwestii Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, które odbyło się  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach Starosta powiedział, że była 

możliwość zobaczenia boiska o sztucznej nawierzchni pod dachem. Planowano je otworzyć  

uroczyście, ale wykonawcy opóźnili się z pracami i konieczne będzie naliczenie kar 

umownych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 69.000 zł. Jeśli okaże się, że należałoby 

ogrzewanie w postaci dmuchaw sprowadzić, to zostanie takie coś zamontowane. Podziękował 

wszystkim radnym, którzy obecni byli na otwarciu inauguracji roku szkolnego. W tym roku 

szkolnym rozpoczęło naukę 1072 uczniów w 37 oddziałach. W zeszłym roku było to  

1115 uczniów, 36 oddziałów. Przez ostatnie 4 lata można zobaczyć jak spada liczba uczniów. 

W roku 2010 w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborskiego 

uczyło się 4 850 uczniów, tak w roku bieżącym 3 955 uczniów tj. 905 uczniów mniej  

niż 4 lata temu. 4 lata temu było 44 oddziałów, tak w chwili obecnej jest 37 oddziałów,  

7 oddziałów mniej. Od przyszłego roku będzie mniej uczniów i oddziałów, a jednocześnie 

odejdzie w przyszłym roku około 43 oddziałów, a zostanie otwartych o 10 oddziałów mniej.  

Wymienił zadania inwestycyjne zrealizowane w szkołach: 

1. ZSE – zakończono prace związane z remontem elewacji budynku. Trwają prace  

przy odtworzeniu muru granicznego w tej szkole, a przed wakacjami oddano boisko  

o sztucznej nawierzchni.  

2. MOW – do 2 tygodni oddane zostanie do użytkowania boisko pod dachem, jak również 

trwają prace nad budową oczyszczalni ścieków. Pierwotnie powiat to chciał wybudować, 

ale była inicjatywa władz gmin Kuźnia Raciborska, aby wybudowano większą 

oczyszczalnię w celu przyłączenia części miejscowości Rudy. Realizację 

 w/w przedsięwzięcia wzięła na siebie spółka gminna zajmująca się sprawą wodociągów  

i kanalizacji. W ciągu najbliższych miesięcy powstanie oczyszczalnia. Powiat finansowo 

uczestniczy w tym przedsięwzięciu – trzeba jeszcze wykonać przyłącza po stronie 

powiatu. 

3. ZSS – przed wakacjami oddano boisko o sztucznej nawierzchni. Trzeba jeszcze wykonać 

prace związane z remontem kolejnego węzła sanitarnego.  

4. ZSM – dokonano remontu dachu na starej sali gimnastycznej.    

Starosta uważał, iż szkoły są dobrze przygotowane do roku szkolnego.  

Ponadto przekazał, że prace zewnętrzne przy Kaplicy Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu zostały już zakończone. Koszt powiatu wyniósł 400 tys. zł. Jest nowe pokrycie 

dachowe, są wstawione witraże, zrobiona jest kamieniarka w ościeżach okiennych, drzwi  

do kaplicy, elewacja, także wszystkie prace zewnętrzne zostały zakończone. Na dzień 
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dzisiejszy konieczne jest wykonanie prac w wewnątrz. W tym celu kończy się przygotowanie 

dokumentacji. Jest złożony projekt do ZIT (dawne PRS w ramach RPO), gdzie są szanse  

na ewentualne środki unijne, ale również planuje się w roku bieżącym wystąpić z wnioskiem 

do Ministra Kultury, ponieważ kaplica ma charakter i status zabytku, aby otrzymać 

dofinansowanie od Ministra Kultury na remont w wewnątrz. W przypadku pozyskania 

środków, w przyszłym roku a najdalej na początku następnego roku prace w wewnątrz 

kaplicy byłyby zakończone. Pozostanie jedynek budynek Słodowni i wszystkie prace  

na obiekcie zamkowym zostaną zakończone.       

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

znajduje się w Biurze Rady.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż dyskusja była w poprzednim punkcie 

i osoby zainteresowane mogły zabrać głos. W związku z tym zapytał, czy przewodniczący 

komisji i radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przypomniał, iż  

Komisja Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym zajmowała się nową wersją  projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013 jak i WPF  

na lata 2013 – 2021. W/w projekty uchwał zaopiniowała jednogłośnie i pozytywnie.  
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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 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 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 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu   

Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo". 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosił się radny L. Fiołka.  

Radny Leon Fiołka stwierdził, iż w rozdziale IV pkt 1 programu zapisano, że 

programem powinno być objętych 375 kobiet ciężarnych w 2013 r., a w następnych latach  

po 900 kobiet. Dotyczy to lat 2013 – 2016. Z kolei w rozdziale V, w pkt 6 zapisane jest, że 

każda z uczestniczek programu będzie miała możliwość wykonania badania 2 – krotnie  

tj. I i III trymestrze ciąży. W rozdziale VI, w pkt 1 – podano, że koszt jednostkowy na rok 

2013 wyniesie 95 zł, a w następnych latach będzie badany koszt jednostkowy, wzrasta o 1 zł. 

W następnym punkcie VI, w pkt 2 podano, jakie będą koszty. W związku z tym należy 

zastanowić się, że nie jest to 900 kobiet tylko połowa, ponieważ mają być dwa badania  

dla każdej kobiety. Jeśli koszt jednego badania wyniósł 95 zł a są dwa badania, to nie może 

być dla 900 kobiet tylko dla połowy lub koszty będą 2 – krotnie wyższe. Poprosił  
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o skorygowanie w/w zapisu. Jeśli koszt jednego badania wyniesie 95 zł, a ma być  

w I i III trymestrze kobieta poddana badaniu, to dane w wyliczeniu są niezgodne.  

Starosta wyjaśnił, iż Referat Spraw Społecznych przygotowując projekt do konsultacji 

musiał założyć pewne rzeczy tj.: ilość kobiet, kwoty, itp. Od powiatu zależy ile zostanie 

przeznaczonych w budżecie na to środków. Założenia trzeba było wysłać do oceny.  

Na dzień dzisiejszy zaopiniowane jest tyko to badanie. W przypadku pojawienia się innych 

badań, to  Starostwo będzie zastanawiało się, czy jest w stanie wykonać tyle badań  

ile jest planowanych. Na rok następny zostanie wpisana ta kwota.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił 

uwagę, iż w programie jest zapisane od 375 do 900 kobiet. Podziękował Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za wdrożenie Programu, o co zabiegano zbyt długo, ponieważ zostanie 

objętych znaczna ilość kobiet z terenu powiatu.      

Radny L. Fiołka powiedział, że w rozdziale VI pkt 2 została wyliczona ilość kobiet.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż najważniejszą ideą jest to, że badania 

będą wykonywane i dostępne dla kobiet, a ilość potencjału korzystając z nich będzie  

zwiększała się. Każdy program musi mieć swoje założenia.  

Radny Marceli Klimanek wyjaśnił, że programy, które funkcjonowały do tej pory  

w poprzednich kadencjach, 100 % rodzących w raciborskim szpitalu wykonywało badania. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi   

Piotra Tysa na działalność Starosty Raciborskiego. 

 

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

  Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur.   

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur zgłosił uwagę do porządku obrad sesji 

polegającą na złej odmianie nazwiska Piotra Tysy (powinno być Pana Piotra Tysy  

a nie Piotra Tysa). 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosi Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta wyjaśnił, iż raciborski szpital jak i inne szpitale w większości w Polsce 

wykonują usługi, następnie wystawiają fakturę i udają się po środki finansowe do Oddziału 

Śląskiego NFZ. Szpital wykonuje na początku roku planowe oraz ratujące życie zabiegi 

i oczekuje na środki. W celu wykonywania w/w rzeczy musi ponosić koszty tj. płacić  

co miesiąc pensję, płacić za dostawę leków, za sprzęt, prąd, gaz, pranie, dostarczać 

wyżywienie dla pensjonariuszy. Pomimo tego, że pieniądze wpływają z opóźnieniem  

to nie jest płacony 100 % usług. Dyrektor informował, iż nadwykonań już na półrocze  

jest około 4 mln zł. NFZ nie przystępuje do rozmowy na ten temat. Mówi się  

o nadwykonaniach, jeżeli chodzi o zabiegi planowe i w większości są to procedury ratujące 

życie, których nie można odmówić. Są instytucje, które kupują wierzytelności, płacą i biorą 

pewną prowizję od tego. Jest to korzystniejsze dla szpitali i robi to większość szpitali.  

W przypadku przeterminowanych wierzytelności to koszty byłyby większe jak te kilka 

procent, które trzeba zapłacić instytucji finansowej, która odkupuje od szpitala wierzytelności, 

a później są one spłacane w ratach. Przy tym sposobie finansowania służby zdrowia nie ma 

innej możliwości funkcjonowania szpitali. Szpital jedynie może przekazać szpitalowi 

pieniądze na inwestycje.  Po wyłonieniu firmy będzie można już powiedzieć jaki to będzie 

koszt. To nie są koszty powiatu, gdyż odbywa się to w budżecie szpitala. 2 – 3 lata temu mógł 

to robić sam Dyrektor, ale przepisy zmieniły się, lecz w chwili obecnej może to jedynie 

wykonywać za zgodą rady powiatu.  

 Radny M. Klimanek stwierdził, iż szpital ma kontrakt, co miesiąc sprzedawana  

jest 1/12 kontraktu na bieżącą działalność, także szpitale mają środki na prowadzenie tej 

działalności.  

 Starosta odpowiedział, że szpital musiałby zamykać drzwi każdego 20 dnia miesiąca 

i przez ostanie 10 dni nie pracować, potem znów pracować od 01 do 20 i zamykać.  

Jest to niemożliwe, ponieważ szpital nie może odmówić udzielenia pomocy w przypadku 

procedur ratujących życie. W chwili obecnej upłynęło już 8 miesięcy i nie ma w ogóle 

rozmów z NFZ o zapłatę niewykonań. Kwota za nadwykonania wyniosła ponad 4 mln zł, 

 a dla szpitala jest to bardzo dużo. Dziwna jest konstrukcja funkcjonowania szpitali 
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publicznych w Polsce, bo szpital musi świadczyć usługi i nie może ich odmówić. Nie można 

świadczyć żadnych usług w szpitalu odpłatnie.  

Radny Adrian Plura zapytał, czy konieczne jest podjęcie uchwały na tej sesji, a jeśli 

tak, to dlaczego to tak nie wpłynęło, że przynajmniej jedna komisja tym nie zajęła się, a jeśli 

nie, to czy można to odłożyć do następnej sesji?  

Starosta wyjaśnił, że Dyrektor liczył, że NFZ podejdzie do rozmów za nadwykonania  

i aby nie popaść w przeterminowane zobowiązania prosił o wprowadzenie projektu uchwały 

na dzisiejszą sesję.  

Radny A. Plura nie potrafił zrozumieć, dlaczego projekt uchwały nie został 

przedstawiony na Komisjach, ponieważ jest to rzecz ważna.  

Starosta odpowiedział, że nie jest to temat po raz pierwszy. Do tej pory Dyrektor 

podejmował sam decyzje, teraz potrzebna jest zgoda rady.  

Radny A. Plura odpowiedział, że nie widzi nic szczególnego w powyższym projekcie 

uchwały, ale uchwały, które wprowadzone były w dniu wczorajszym także były niezwykłe, 

bardziej proste, lecz zostały omówione. W związku z tym zapytał, co stało na przeszkodzie, 

że uchwała ta w dniu wczorajszym nie została omówiona.  

Starosta odpowiedział, że gdyby wiedział o tym projekcie uchwały, iż ma zostać 

wprowadzony do porządku obrad sesji, to by ją omówił. Dowiedział się o niej w dniu 

dzisiejszym na Zarządzie Powiatu Raciborskiego. Zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, 

ale w dniu wczorajszym nie wiedział o tym projekcie uchwały.   

Radny L. Fiołka stwierdził, iż projekt uchwały został wprowadzony dlatego, ponieważ  

od 3 lat dyskutuje się na temat sprzedaży wierzytelności gdzż kilka lat wstecz była to 

samowolka Dyrektorów szpitali. Obecnie konieczna jest zgoda rady powiatu. W roku 

ubiegłym opozycja głosowała przeciwko projektowi uchwały – 4 głosy przeciw,  

w poprzednim i w kolejnym roku również przeciw, a w dniu dzisiejszym również będzie 

głosowała przeciw.  

Starosta zaprotestował przeciwko słowu „samowolka”. Bardzo trudne jest bieżące 

zarządzanie instytucją jaką jest szpital, gdzie Dyrektor ma mało instrumentów w ręce, a to, że 

Dyrektorzy szpitali stosowali ten instrument to świadczy o ich przezorności, aby nie popaść 

jeszcze w większe długi i zobowiązania. Przeterminowane zobowiązania kosztują dużo więcej 

jak przejęcie tego przez te firmy, które proponują instrument. Glosowanie przeciwko 

projektowi uchwały, to głosowanie przeciwko płynności i funkcjonowaniu szpitala  

w Raciborzu.   

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.  
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Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 4 głosami przeciw, 5 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą "Przebudowa ulicy Mariańskiej  

w Raciborzu". 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m2. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia  

wszystkich projektów uchwał. 

Starosta przypomniał, iż powiat jest właścicielem budynku przy ul. Ludwika 4,  

w którym znajduje się wiele lokali, które są wynajmowane i dzierżawione. W przypadku tych 

sześciu lokali to mijają terminy dzierżawy na koniec miesiąca, a następna sesja jest dopiero  

w październiku. W celu przedłożenia umów konieczne jest wyrażenie woli rady, stąd też 

projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad dzisiejszej sesji. Dotyczy to lokalu, 

który zajmuje KRUS, Śląska Izba Rolnicza, ODR, również znajduje się tam mieszkanie.  

Za zgodą rady Zarząd może ponownie podpisać umowę najmu czy dzierżawy na kolejny 

okres. Planuje się, aby w nowych zasadach gospodarowania mieniem powiatu pojawił się 

zapis, żeby Zarząd podpisywał te umowy, ponieważ nie jest to sprzedaż, wydzierżawianie  

na okresy dłuższe jak 3 lata. Przepis mówi, iż musi być wyrażona wola rady, stąd też na sesję 

zostało wprowadzonych sześć projektów uchwał. Każdy lokal w budynku przy ul. Ludwika 

ma odrębną uchwałę.     

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze pytania w powyższym punkcie 

porządku obrad?  



 16

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m2. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

 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.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m2. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m2. 

 

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

punkcie porządku obrad?  
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 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.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m2. 

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

punkcie porządku obrad?  

 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.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m2. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

 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.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi państwa 

Iwony Czepczor-Dmytrek i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu  

Henryka Hildebranda. 

 

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

punkcie porządku obrad?  
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 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.  

 

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, N. Mika, A. Wierzbicki, M. Kupis, P. Scholz,  

L. Fiołka, W. Gumieniak i M. Klimanek.    

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

 Radny Leonard Malcharczyk stwierdził, iż pierwsze wrażenie dla osób wjeżdżających 

na teren Raciborszczyzny od strony Opolszczyzny jest niekorzystny. Zainterweniował, iż 

około 100 m za granicą Powiatu Raciborskiego po lewej stronie znajduje się w lesie parking. 

Kwestia nie dotyczy zalegających śmieci, ale rozwiązania tego problemu. W związku z tym 

zapytał, kto jest odpowiedzialny za to miejsce, jeśli chodzi o utrzymanie czystości, kto  

jest odpowiedzialny, aby śmieci znikały, w momencie przepełnionych koszy? Zwrócił się 

także z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozparzenia i zwrócenia uwagi 

odpowiedzialnym jednostkom za utrzymanie porządku i udzielenia odpowiedzi kto jest za to 

odpowiedzialny i czy nie można byłoby urządzić nowocześnie tego miejsca, żeby można było 

zadbać o należy porządek i obraz Powiatu Raciborskiego na samym już wjeździe?  

 Radny ucieszył się ze stanowiska Starosty A. Hajduka, które wypowiedział  

na wspólnej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Zakrzowie, kiedy po prezentacji Prezydenta 

Nowej Soli zwrócił uwagę, że Odra jest to interesujący obszar działania i powinno skupić się 

uwagę wokół niej. Od około 1,5 roku wiele instytucji w regionie organizuje, szczególnie 

wzdłuż biegu Odry różnego rodzaju konferencje, spotkania, zapraszając osoby i przekonując 

do wspólnego działania w tym obszarze. W dniu dzisiejszym rozmawiał z Wicestarostą 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego J. Gismanem i dowiedział się, że za obszar Odry, 

koordynacji, kontaktów, odpowiedzialności w Starostwie Kędzierzynie – Koźlu 

odpowiedzialny jest Wicetarosta J. Gisman. W związku z tym zapytał, czy w ramach 

istniejących możliwości Zarządu Powiatu Raciborskiego w kontekście etatowych członków 

zarządu można zaproponować osobę bez pobierania dodatkowych części pensji, w celu 

koordynowaniu tematu Odry na zasadzie kontaktu, osoby kontaktowej ds. współpracy  
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z Kędzierzynem – Koźlem i czy powiat w ramach Zarządu jest w stanie funkcję 

pełnomocnika w tym obszarze stworzyć? 

Następnie radny  zapytał, z którymi gminami obecnie Powiat Raciborski realizuje 

prace na drogach powiatowych, w jakich obszarach są one realizowane i jakie są plany, 

tematy do zrealizowania do końca bieżącego roku we współpracy z gminami?  

Ostatnią interpelację, którą podniósł radny dotyczyła raciborskiego szpitala.  

W dniu wczorajszym w prasie ukazał się artykuł nt. przynoszenia zysków przez opolskie 

szpitale i jak okazało się, to na 12 szpitali 10 przynosi zyski. Zwrócił uwagę na temat 

nadwykonań. Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wygrał proces z NFZ  

za niezapłacone ponadplanowe zabiegi. Za 2009 r. jest to kwota ponad 5 mln zł.  

W związku z tym zapytał, czy Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu występowała  

na drogę sądową w celu pozyskania środków finansowych z nadwykonań oraz jaka kwota 

ulega przepadnięciu, jeśli szpital nie występował z prośbą o odzyskanie nadwykonań? 

Radny Norbert Mika złożył następujące interpelacje:  

• Zapytał, w jakiem terminie wnętrze kaplicy zamkowej Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

mogłoby zostać oddane do użytku? 

• Zwrócił się z prośbą, aby formularz aplikacyjny programu współpracy Kraina Golężyców 

jako polsko - czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicądo Raciborza"?  

został wcześniej skonsultowany z lokalnymi gremiami (jakie są oczekiwania, jak można 

byłoby dobrze zaplanować poszczególne działania i co wartościowego można byłoby 

pozostawić po programie),  

• Zwrócił się z propozycją, aby w ramach posiadanych przez powiat możliwości odwołać się 

do gremiów, które mogłyby podjąć inicjatywę wyeksponowania postaci jaką jest Mieszko 

Laskonogi – postawienie pomnika  (istnieje jedynie na kartach książek, publikacji, źródeł).  

Przypomniał, iż Mieszko był jedynym Raciborzaninem, który był władcą Polski.  

W Raciborzu jest wiele pomników lecz ile na pomnikach jest osób, którzy związani byli  

z tym miastem.  

Radny Artur Wierzbicki przypomniał, iż w dniu wczorajszym uczestniczył  

w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego 

Szafranków w Rybniku. W związku z tym przekazał Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

prośbę skierowaną ze strony Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola 

i Antoniego Szafranków w Rybniku w sprawie przywrócenia linii autobusowej  

Racibórz – Rybnik – Racibórz w godzinach dogodnych dla uczniów z Powiatu 

Raciborskiego. Powyższa interpelacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   
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Radny Marek Kurpis stwierdził, iż Uchwałą Rady Miasta Racibórz zostały przekazane 

środki na remont ul. Piaskowej w Raciborzu (remont nawierzchni i utworzenie ciągu pieszo – 

rowerowego od strony Zakładu Carbon), jednakże dokumentacja nie przewiduje przełożenie 

chodnika z prawej strony, stąd też zapytał, czy jest możliwość zrealizowania inwestycji  

w bieżącym roku, a jeśli nie jest to możliwe, to czy byłaby szansa wykonania tego w roku 

2014.  

Radny Piotr Scholz przypomniał, iż na ostatniej sesji Rady Gminy Nędza Wójt Gminy 

bardzo obszernie tłumaczyła jak Gmina w 2003 r. najpierw umową użyczenia otrzymała 

działkę na której w chwili obecnej znajduje się Ośrodek Aqua Brax, a potem działkę  

wraz z Ośrodkiem wydzierżawiła osobie prywatnej. Gmina przez 9 – 10 lat dopłacała  

do umowy, bowiem Nadleśnictwu Gmina musiała odprowadzać co miesiąc ponad 1900 zł,  

z tego osoba prywatna, która działkę dzierżawiła zapłaciła Gminie kwotę zaledwie 900 zł. 

Umowa dzierżawy już zakończyła się, stąd też zapytał, jaki jest w chwili obecnej stan prawny 

tej działki?  

Radny Leon Fiołka zwrócił się z następującymi informacjami:  

• Poinformował, iż z jego inicjatywy udało się zorganizować spotkanie, które odbędzie się 

11.09.2013 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Racibórz odnośnie przedstawienia trzech 

koncepcji drogi Racibórz – Pszczyna. Zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie.  

• Odniósł się do głosowania nt. wierzytelności i odesłał do gazety wyborczej  

z 16.08.2010 pt. „Na zadłużonej służbie zdrowia od lat zarabiają trzy firmy. Ich zyski to 

dziesiątki milionów. Z naszych podatków”. Odczytał z gazety akapit mówiący, iż z długów 

służby zdrowia żyje w Polsce kilkanaście firm. Liczą się trzy: Magellan, M.W. Trade  

oraz Electus. Następnie odczytał kolejny akapit cyt.: „Kiedy pojawia się ktoś gotowy 

wyłożyć pieniądze, dyrektorzy niewiele się zastanawiają. - "Stop" powinien powiedzieć 

właściciel szpitala, czyli samorząd - mówi Balicki”. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak: 

• Zwrócił się z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu o przyspieszenie prac 

związanych z wykoszeniem i wycięciem krzaków w rowach przy drodze powiatowej 

Turze – Ciechowice, które utrudniają spływ wody. Stojące wody w rowach powodują 

degradację drogi i zapadanie krawędzi drogi, a tym samym jej degradację,  

• Przypomniał, iż w porządku obrad październikowej sesji rady będzie projekt uchwały 

dotyczący natężenia ruchu czy też uciążliwości przy ul. Kozielskiej. W imieniu 

mieszkańców ul. Kozielskiej w Raciborzu zwrócił się z prośbą do Komendy Powiatowej 
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Policji w Raciborzu o zwiększenie w najbliższym czasie ilości patroli z miernikami 

prędkości, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, w związku ze skargami 

mieszkańców na nadmierne prędkości pojazdów, a tym samym na nadmierny hałas.       

  Ostatnią osobą, która zabrała głos był radny Marceli Klimanek:  

• Odniósł się do interpelacji z ostatniej sesji odnośnie właściwej informacji co do leczenia 

szpitalnego, która później zostaje wykorzystywana przez lekarzy prowadzących.  

Został wykonany audyt wewnętrzny, który stwierdził uchybienia. Zostało wszystko 

wyprostowane i kierownicy oddziałów, na których stwierdzono nieprawidłowe działania 

otrzymały upomnienia. Radnemu nie podobało się ostanie zdanie, które pojawiło się 

w udzielonej odpowiedzi, w którym Dyrekcja szpitala wyraża swoją dezaprobatę  

co do interpelacji radnych. Radny odesłał do Medicalnet.pl – miesięcznika, który 

monitoruje rynek medyczny w Polsce, w którym znalazł się artykuł pt. „Szpitale muszą 

zmieniać się”. Następnie odczytał z miesięcznika cyt. „Najdroższe jest leczenie 

szpitalne, specjaliści nie są w stanie pomóc wszystkim pacjentom, którzy chcą się  

do nich zgłosić. Tracą czas na wypisywanie recept związanych z kontynuacją leczenia, 

który mógłby wypisać lekarz poz, a czasem kierują pacjenta z powrotem do lekarza poz, 

bo przed wizytą specjalisty konieczna jest określona diagnostyka. System ten prowadzi 

donikąd i lekarze także to widzą”.   

• Zapytał o przyszłość Poradni Rejonowej w Studziennej (pojawiły się plany 

przeniesienia tejże placówki)?  

• Odniósł się odpowiedzi na interpelację z dnia 12.07.2013 r., gdzie GDDKiA 

poinformowała, iż odtworzenie nawierzchni przedmiotowej ulicy w niezbędnym 

zakresie zostanie wykonana w ramach robót związanych z odtworzeniem chodnika  

po wykonaniu przez miasto kanalizacji. Prace te zostały już wykonane, zarówno miasto 

wykonało kanalizację i chodnik niebawem będzie gotowy, dlatego też radny  

zainterweniował w sprawie braku na złożoną interpelację odnośnie nawierzchni  

w/w ulicy.  

• Zapytał, ile od 2008 r. lekarzy odeszło ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu?  

• Zapytał, na jakim etapie jest konserwacja ławek w kaplicy zamkowej? 

• Podniósł kwestię niszczenia pamięci o Raciborzan (np. zniknięcie tablicy pamiątkowej  

dr Roszczakowskiego) i poddał pod rozwagę pomysł uczczenia pamięci  

dr. Gizeli Pawłowskiej – osobie, która wywalczyła fundusze na szpital.  

Ponadto przypomniał ideę śp. Starosty J. Wziontka odnośnie nazwania poszczególnych 
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sal zabiegowych szpitala imieniem lekarzy zasłużonych dla raciborskiej medycyny 

(honoruje to Oddział Pulmonologii tut. Szpitala – przeniesiono ze szpitala z Wojnowic 

tablicę dr Baranowskiego).      

 

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych:  

1. L. Malcharczyka – odnośnie parkingu przy drodze krajowej 45 w Gminie Rudnik  

na granicy z województwem opolskim powiedział, że parking podobnie jak droga  

jest w Zarządzie GDDKiA. Zostanie wystosowane pismo do GDDKiA z prośbą  

o zajęcie się parkingiem. W kwestii śmieci przekazał, że nowa ustawa o utrzymaniu 

czystości mówi, że obowiązek sprzątania i wywożenia śmieci z kubłów i stawiania 

kubłów jest zadaniem gminy. Obiecał sprawdzić w/w rzecz, a jeśli będzie to zadanie 

gminy to zostanie wystosowane pismo do Wójta Gminy Rudnik z prośbą o zajęcie się 

powyższą kwestią.  

W Zarządzie Powiatu Raciborskiego nie ma osoby odpowiedzialnej za sprawy Odry. 

Odra w Kędzierzynie – Koźlu jest rzeką żeglowną, dochodzi również Kanał Gliwicki. 

Kędzierzyn – Koźle ma szkołę o kierunku związanym z żeglugą śródlądową, itp., dlatego 

też zainteresowanie władz powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego jest tak daleko idące. 

Obiecał na najbliższym Zarządzie Powiatu Raciborskiego przedyskutować wspomniany 

temat. Tematem Odry zajmują się także Komisje Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zaproszenia nie docierają do powiatu, a jeśli otrzyma to oddeleguje kompetentną osobę  

lub będzie osobiście uczestniczył. Z uwagi na to, iż radny L. Malcharczyk działa  

na Opolszczyźnie to otrzymuje zaproszenia. Starosta stwierdził, iż powraca temat 

Zbiornika „Racibórz Dolny”, Kanału Odra – Dunaj, wykorzystania Odry, itd., stąd też 

obiecał przedyskutować temat Odry na Zarządzie Powiatu Raciborskiego i wytypować 

osobę odpowiedzialną za tę kwestię.      

W kwestii przedostatniej interpelacji zadanej przez radnego L. Malcharczyka Starosta 

powiedział, że wspólnie wykonuje się inwestycje w następujących gminach:  

1) Pietrowice Wielkie – most na przepuście w kierunku miejscowości Gródczanki, 

utwardzenie nawierzchniowe drogi w miejscowości Gródczanki, 

2) Kornowac – było kilka tematów, w tej chwili przymierza się do chodnika w Kobyli, 

3) Krzyżanowice – prace wykonywane były w trzech miejscowościach,  
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4) Nędza, 

5) Racibórz – przypomniał o wniosku złożonym do Odbudowy Dróg Lokalnych.  

Jeśli chodzi o odcinek drogi do Miedoni, powiat był na IV miejscu, ale po 

odwołaniach spadł na listę rezerwową. Pomimo odwołań nic nie zmieniało się. 

Ostatnio otrzymano informację odnośnie pojawienia się oszczędności. Otrzymano  

790 tys. zł i wykonuje się cześć drogi do Miedoni (chodnik, ścieżka rowerowa  

i nawierzchnia). Drugim zadaniem będzie ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż  

ul. Piaskowej, o czym wspomniał radny M. Kurpis. W/w zadanie będzie wykonywane 

wspólnie z miastem Racibórz. Ostatnim zadaniem jakie będzie wykonywane wspólnie 

z gminą Racibórz to remont nawierzchni ul. Piaskowej od mostu do skrzyżowania  

z ul. Szkolną i ul. Sudecką – szacowany koszt 200 tys. zł.    

Następnie Starosta powiedział, że w tym roku nie wykonuje się żadnych zadań  

w Gminie Krzanowice i Kuźnia Raciborska, ponieważ nie były one zainteresowane żadną 

współpracą, ze względu na brak środków. Stwierdził, iż gminy chętnie na współpracuję 

przystępują. Przypomniał, iż na początku roku powiat spotyka się i ma dla każdej gminy 

określoną kwotę na roboty związane z chodnikiem. Wcześniej gminy zgłaszają chęć 

koordynacji w dużych wydatkach, jeśli chodzi o zgłoszenie dróg powiatowych do Odbudowy 

Dróg Lokalnych i wówczas mówi się o większych środkach. Jest pismo gmin, 

przygotowywana dokumentacja, kosztorysy, gminy zabezpieczają środki w budżecie,  

a powiat składa wniosek. W przyszłym roku jest plan co do: ul. Babickiej w Babicach,  

ul. Raciborskiej w Bieńkowicach (dokumentacja jest na ukończeniu, jest potwierdzenie 

Gminy Krzyżanowice, że zamierzają sfinansować połowę wkładu własnego). Przyjęta  

jest taka zasada, że przy dużych zadaniach 50 %  daje Program, 25 % Powiat Raciborski,  

25 % gmina, zaś przy chodnikach jest to pół na pół.   

Odnośnie szpitali powiedział, że problemem jest to, że jako województwo jest dużo 

dobrych szpitali. Opolszczyzna nie ma dużej liczby szpitali.  

 Radny L. Malcharczyk odpowiedział, że jest 12 szpitali. 

Starosta kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że w województwie śląskim  

jest 72 szpitale. Z uwagi na to, że jest bardzo dużo dobrych szpitali, to sąsiednie 

województwa leczą się w województwie śląskim. Szacuje się, że około 30 % Opolszczyzny 

leczy się w województwie śląskim albo w dolnośląskim. Opolski NFZ ma luksus, bo szpitale 

praktycznie wykonują to co zakontraktują, a nadwykonań za bardzo nie ma, gdyż znaczna 

ilość osób leczy się na terenie powiatu. Rozliczenia między wojewódzkimi funduszami różnie 

wyglądają. W raciborskim szpitalu jest wynik ujemny, ponieważ więcej się leczy pacjentów. 
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Szpital Rejonowy w Raciborzu jest szpitalem granicznym i 30 % osób leczonych pochodzi  

z terenu opolskiego. Nadwykonania robi się dla Opolszczyzny, ale szpital nie może odmówić, 

gdyż obecnie nie ma rejonizacji. Średnio szpital odzyskuje przez sąd w granicach 65 %  

należności. Najlepszym sposobem dla dobra szpitala to dogadanie się, zabranie tych 65 %, 

lecz wszystko odbywa się to przez sąd w drodze ugody. W raciborskim szpitalu można  

30 % – 35 % więcej pacjentów przyjmować w przychodniach i na oddziałach, ponieważ na 

taką liczbę osób jest szpital przygotowany. Gdy budowano szpital nikt nie decydował, jakie 

mają być oddziały, ile łóżek na oddziałach, ponieważ wszystko to określa swoją decyzją 

Wojewoda. W przypadku wystąpienia kontraktu np. na Oddział Wewnętrzny, trzeba mieć 

taką liczbę pielęgniarek lekarzy i sprzętu na taką ilość łóżek. Wówczas składa się ofertę  

i NFZ przekazuje tylko 4 mln zł czyli pracuje na 4/7. Dyrektor zabiega o zwiększenie 

kontraktu na ten Oddział i zostaje on zwiększony ale nie o brakujące 3 mln zł ale o 0,5 mln zł.  

czy 1 mln zł. Oddział pracuje nie na 100 % tylko na 72 %, ale z tego 1 mln zł trzeba  

40 % wypłacić pracownikom. Każde zwiększenie kontraktu działa na szkodę szpitala.  

Żaden szpital nie ma rentowności 40 %. Obecnie szpital musi wypłacić pracownikom prawie  

1 mln 400 tys. zł i przychodzi z pomocą do Starostwa, który szuka rozwiązań jak pomóc 

szpitalowi w celu wypłacenia pieniędzy pracownikom. Z tych pracowników 75 % z tych 40 % 

należy się pielęgniarkom i położnym, 25 % pozostałym pracownikom. W prasie 

zamieszczono informację, iż Marszałek zamierza oddawać szpitale samorządom. Są nawet 

chętne osoby, które by odpłatnie zapłacili za usługę, w celu dostania się np. do Przychodni 

Ortopedycznej, ale szpital nie może przyjmować odpłatności.   

2. M. Kurpisa – do tej pory przyjęto zasadę, że gminy określają jakie zadania planują 

wspólnie robić. Osobiście wystąpi do Gminy Racibórz, czy widzi możliwość, aby 

wspólnie wykonać chodnik (może nie w roku bieżącym). Decyzję powiat zawsze daje 

gminie, która decyduje i przekazuje część środków. 

3. M. Klimanka – Starosta stwierdził, że pewne zadania przerzuca się z NZOZ – ów  

na szpitale i kieruje się bez badań. Szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta.  

4. N. Miki – odnośnie wnętrzna kaplicy zamkowej powiedział, że kończy się dokumentację, 

zadanie to zostało zgłoszone do środków unijnych. Planuje się w bieżącym roku złożyć 

wniosek do Ministra Kultury i są duże szanse na dofinansowanie z tego źródła.  

Będzie możliwe wykonanie tych prac w jednym roku, jeśli środki będą wystarczające,  

a jeśli nie to lata 2014 – 2015 gdzie zostaną zakończone prace w wewnątrz kaplicy.  

Ławki nie wracają do kaplicy, nie zostaną wyrzucone ale planuje się je odrestaurować  

i w różnych miejscach ustawić je na Zamku. W kaplicy będzie odtworzony ołtarz, 
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ponieważ są rysunki i zdjęcia. Nie można odzyskać oryginalnego obrazu Św. Tomasza, 

ponieważ znajduje się on w muzeum, ale zostanie zamieszczona kopia obrazu.  

W przypadku możliwości zostaną odtworzone organy.  

Odnośnie wydawnictwa, który planuje się złożyć we wniosku, Starosta powiedział, że 

ograniczono wniosek do 45 tys. zł. Planuje się, aby był film, wydawnictwo i konferencje. 

Wniosek zostanie złożony i w przypadku przyznania środków materiał, który będzie 

tworzony będzie konsultowany.  

Starosta podziękował radnemu N. Mice odnośnie złożonej interpelacji odnośnie 

Mieszka Raciborskiego. Powiat zamierza pomnik Mieszka postawić tylko na to środki  

nie zostaną przekazane. Miejscem godnym na postawienie Mieszka jest środek ronda 

zamkowego. Obiecał przedyskutować temat na Zarządzie i w przypadku wypracowania 

jakiekolwiek formy to przekona się radę do tego kierunku. Osobiście jest zwolennikiem, 

aby postawić w Raciborzu pomnik Mieszka.   

5. A. Wierzbicki – Starosta stwierdził, że w przypadku linii dochodowej nie ma problemu, 

ale jest to linia niedochodowa, kto miałby za nią zapłacić. Jest to młodzież, która jeździ  

w te same dni, w tych samych godzinach i jest ich 20 osób, to nie ma problemu, gdyż PKS  

za cenę biletu zrobi dla nich kurs komercyjny. Problemem jest to, kto ma zapłacić  

za dowożenie uczniów. Stwierdził, że jeśli to są osoby, które będą wsiadały w Raciborzu 

w określonym miejscu, pojadą do konkretnego miejsca, będą płaciły za bilet do Rybnika  

i będzie to cykliczne, PKS podstawi mały autobus i nie będzie to problemem.  

Poprosił radnego o wspólne wypracowanie szczegółów. Podziękował radnemu  

za zaangażowanie się w zespół włoski, znalezienie namiarów na ten zespół,  

ponieważ są pozytywne oddźwięki od kilku już osób.  

6. P. Scholza – Starosta przypomniał, iż Aqua – Brax było własnością kopalni i za długi 

Kopalnia przekazała nieruchomość Skarbu Państwa. Przekazanie odbyło się w II kadencji. 

Po przejęciu tej nieruchomości gmina wystąpiła o przekazaniu nieruchomości  

na zadania własne gminy. W/w nieruchomość została przekazana Gminie Nędza. 

Wojewoda wyraził na to zgodę. Gmina zamierzała to sprzedać na rzecz obecnego 

użytkownika. Wojewoda dopatrzył się uchybień i wycofał swoją decyzję. Nieruchomość  

z powrotem powróciła do Skarbu Państwa. Obecny najemca, który tam działa nie płacił  

za dzierżawę. Kwota przekroczyła już 80.000 zł, przekazano do Prokuratoria Generalnej 

Skarbu Państwa, która będzie ściągała tę należność. Nakłady poczynione przez obecnego 

użytkownika są większe jak wartość tej nieruchomości. Czynione są starania, aby ten 

obecny użytkownik kupił tę nieruchomość bezprzetargowo. Jest to długa procedura, która 
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będzie trwała. Oczywiście musi być zgoda Wojewody na tego typu działania,  

obecnie oczekuje się na potwierdzenia. Z pewnością będą problemy co do ustalenia 

wartości i sąd  będzie musiał się włączyć.  

7. L. Fiołka – Starosta stwierdził, iż nie było pytania, jedynie informacja. Zgodził się  

z radnym L. Fiołką, iż są firmy, które żyją z długów. Jeśli raciborski szpital miał płacone 

regularnie za nadwykonania, to nie ma kłopotu. Sytuacja jaka jest o której mówił  

radny tak długo, powoduje, że takie działania są konieczne i firmy z tego żyją.  

8. W. Gumieniaka – Starosta powiedział, że dodatkowo przekazuje się środki na utrzymanie 

rowów przy drogach powiatowych. Planuje się w przyszłym roku zwiększenie tej kwoty, 

natomiast co do kolejności i ważności decyduje PZD, który przedstawia na dany rok 

ranking, zostaje to przekazane na Komisję Rolnictwa, gdzie temat jest akceptowany  

i następnie jest to wykonywane. W Gminie Rudnik rowów jest dużo i jest takim terenem, 

że przy jednym większym deszczu z powrotem w 100 % zostaje to zamulone. W kwestii 

Makowa powiedział, że odbyło się spotkanie z Wójtem, jest rozwiązanie i w roku 

bieżącym zostanie to zrobione.  

W kwestii ul. Kozielskiej powiedział, że były wykonane badania prędkości  

przez Policję i wykazały, że pojazdy nie przekraczają szybkości. Badania, o których 

mówił radny mogły być wykonywane w dzień, gdzie jest duże natężenie, więc ta prędkość 

nie jest taka duża. Poprosił Komendanta o takie badania w dzień jak i w nocy.  

Rozmawiał z Dyrektorem Inspekcji Transportu Drogowego z Katowic, którzy mają teraz 

w całym zakresie maszty na fotoradary. Jeśli badania policji potwierdzą, to ITD.  

zdecyduje się na postawienie masztu przy ul. Kozielskiej. Przypomniał, że na spotkaniu  

z mieszkańcami ul. Kozielskiej, mieszkańcy zwracali uwagę, że w nocy problem pochodzi 

od studzienek, stąd też wystąpiono do Prezydenta o podjęcie przez swoje 

przedsiębiorstwo wymianę studzienek. Otrzymano odpowiedź od Prezydenta, iż będzie to 

sukcesywnie wykonywane i powinno to wyeliminować uciążliwość dla mieszkańców. 

Postanowił zaczekać na wyniki badań policji.  

9. M. Klimanka – co do przyszłości Poradni Rejonowej w Studziennej powiedział, że  

na mocy porozumienia jakie jest z Centrum Zdrowia do 2018 r. przychodnia musi być 

prowadzona. Nie ma zgody Starostwa na zamknięcie przychodni. W przychodni trzeba 

ponosić nakłady. W celu doprowadzenia przychodni do należytego stanu trzeba wydać 

550 tys. zł. Niezbędne prace będą wykonywane ze środków powiatu. Podejrzewał, że jak 

skończy się umowa pomiędzy Starostwem a Centrum Zdrowia, to zostanie to 

zlikwidowane. Identyczna sytuacja może być z Przychodnią w Markowicach.  
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W kwestii ul. Bogumińskiej Starosta powiedział, że prace trwają.  

  Radny M. Klimanek powiedział, że otrzymano pismo GDDKIA w Katowicach 

informujące, iż odtworzenie nawierzchni przedmiotowej ulicy w niezbędnym zakresie 

zostanie wykonane w ramach robót związanych z odtworzeniem chodnika po wykonaniu 

przez Miasto kanalizacji, z kolei remonty cząstkowe wykonywane są na bieżąco  

w najbardziej newralgicznych miejscach. Radny zapytał, co dalej z nawierzchnią?  

  Starosta obiecał ponowić pismo w sprawie nawierzchni przedmiotowej ulicy.  

W sprawie lekarzy Starosta powiedział, że zostanie udzielona odpowiedź.  

  Co do nazwy sal zabiegowych Starosta stwierdził, iż nie mówiono o nazwaniu sal 

zabiegowych tylko o oddziałów. Kwestię tę pozostawiono w gestii ordynatorów  

i dyrektora, aby każdy oddział miał nazwę. Obiecał ponownie wystąpić z prośbą, aby 

dyrektorzy zastanowili się nad nazwaniem oddziałów. Pomysł nazwania sal zrodził się  

na Komisji.  

 

Ad23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

o przedstawienie wniosków.   

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

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad24. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: Starosta A. Hajduk, A. Wierzbicki i przewodniczący 

rady A. Wajda. 

 Po odczytaniu w/w osób zamknął listę mówców.  

Starosta poinformował, iż skontaktował się z nim Pan Grzegorz Dudka – doktorant  

na Uniwersytecie Wrocławskim, który napisał bardzo ciekawą pracę. Temat jest ciekawy, 

gdyż dotyczy ważnych dla powiatu spraw. Zaproponował, aby na następną sesję  

Pan G. Dudka przygotował 10 – 15 minutowe wystąpienie i jeśli radni zainteresują się  

tą pracą, to można byłoby w formie skryptu ją wydać (500 sztuk, koszt będzie niewielki  

2.000 zł ) i wykorzystać w szkołach.      
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Radny A. Wierzbicki przekazał zaproszenie dotyczące spotkania, które organizowane  

będzie w TMZR z udziałem osoby w Warszawy. Warszawianin opowie o I Dyrektorze  

LO przy ul. Kasprowicza Józefa Grabowskiego. W wersji skrótowej przedstawił w/w osobę. 

Pan J. Grabowski nie był osobą partyjną, po latach 50 – tych został ściągnięty z funkcji 

Dyrektora. Będzie również prelekcja Pana Bartosza Mandyka dotycząca prof. Józefa 

Gradowskiego – 09.09.2013 r. o godz. 17:00 ul. Długa.    

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

udzielone odpowiedzi i przekazane zostały poszczególnym adresatom. Ponadto przekazał, iż 

kolejna sesja odbędzie się 1 października 2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2013 r.”  

 

Ad25. Zakończenie sesji 

  

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 17:22 zamknął obrady XXXII 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  

3 września 2013 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 26.06.2013  

do 22.08.2013.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 23.08.2013  

do 03.09.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.06.2013 do 22.08.2013). 

6. Uchwała Nr XXXII / 312 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Nr XXXII / 313 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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

8. Uchwała Nr XXXII / 314 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Uchwała Nr XXXII / 315 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata  

2013 - 2016 pn. "Po radosne macierzyństwo". 

10. Uchwała Nr XXXII / 316 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września  

2013 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi  Piotra Tysy na działalność Starosty 

Raciborskiego.  

11. Uchwała Nr XXXII / 317 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwala Nr XXXII / 318 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą 

"Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu". 

13. Uchwała Nr XXXII / 319 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m2. 
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14. Uchwała Nr XXXII / 320 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m2. 

15. Uchwała Nr XXXII / 321 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m2. 

16. Uchwała Nr XXXII / 322 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m2. 

17. Uchwała Nr XXXII / 323 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m2. 

18. Uchwała Nr XXXII / 324 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m2. 

19. Uchwała Nr XXXII / 325 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor-Dmytrek i Bogusława Dmytrka  

na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda. 

20. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego.  

 

  


