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BR. 0002.3.8.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXIII/ 2013 

z  XXXIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 1 października 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXIII / 326 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXXIII / 327 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

3. XXXIII / 328 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

4. XXXIII / 329 / 2013 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice. 

5. XXXIII / 330 / 2013 – w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XXXIII / 331 / 2013 – w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność 

starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Inspektor Wydziału Finansowego                 Dominika Budzan  

2. Radca Prawny                 Marta Topór – Piórko  

3. Sekretarz Powiatu                                                    Beata Bańczyk   

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 XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 r. 

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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Dobrodzieniu. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXXIII 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. 
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Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli mediów 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 1 października 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

W związku z brakiem prądu i internetu w budynku A Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu przewodniczący rady A. Wajda zarządził przerwę do godziny 15:30.  

Zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na przerwę?  

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady XXXIII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.8.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 października 2013  r. nowego projektu uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice. Poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk poinformował o dwóch projektach uchwał, które 

Zarząd Powiatu Raciborskiego planuje wprowadzić do porządku obrad sesji. Projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice został przyjęty już tydzień 

temu na Zarządzie i przekazany do Biura Rady. W budżecie powiatu od początku roku  

jest 10.000 zł na pomoc dla Gminy Krzyżanowice z przeznaczeniem na budowę drogi. Środki 

finansowe na ten cel pochodzą z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki. 

Konieczne jest podpisanie umowy, ponieważ Gmina otrzymała środki. Nie przyjęcie w dniu 

dzisiejszym projektu uchwały na sesji powoduje to, że Gmina nie mogłaby przyjąć pieniędzy, 

z uwagi na rozliczenie zadania.  

W dniu dzisiejszym do porządku obrad sesji  zostanie wprowadzony także projekt 

uchwały w sprawie nadania statutu SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Zmienia się system ratownictwa medycznego i nie będzie jak do tej pory  

funkcjonować Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu podległe szpitalowi na miejscu  

z dyspozytornią. Prace nad tym trwały wiele lat i Wojewoda zdecydował, że podzielono  
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w województwie śląskim na sześć regionów. W Jastrzębie – Zdrój będzie znajdować się 

dyspozytornia. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie i Wojewoda ogłosił przetargi  

na sześć regionów, ale żaden mały szpital ze swoim pogotowiem nie jest w stanie wystąpić 

tylko jako podwykonawca Pogotowia Wojewódzkiego. W tej chwili raciborski szpital 

dysponuje 3 karetkami, a rejon Kuźni Raciborskiej obsługiwał Mawo – Med, który nie ma 

najmniejszych szans być podwykonawcą Pogotowia Wojewódzkiego. Powiat chce, aby 

szpital rozszerzył swoją działalność również na Gminę Kuźnia Raciborska, dlatego w statucie 

musi mieć zapis o tym rejonie. We wcześniejszym statucie był taki zapis, jednakże  

zostało to wykreślone. Jeżeli przez 3 miesiące treść statutu jest nieaktualna, to trzeba  

ją zmienić. Miesiąc temu przyjęto uchwałę Zarządu, która została skierowana do konsultacji. 

W dniu wczorajszym minął termin konsultacji i w dniu dzisiejszym jest pierwszy możliwy 

termin, aby można było uchwałę tę wprowadzić na sesję.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego projektu uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice i wprowadzenia go  

do porządku obrad sesji.  

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 23 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego projektu 

uchwały w sprawie nadania statutu SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 23 głosami za.  

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał również pismo Starosty  

Nr OR. II.0022.3.8.2013 z dnia 01.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję nowych 

wersji projektów uchwał:                

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. 

Następnie Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne zmiany do porządku 

obrad sesji?  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur w imieniu Komisji Rewizyjnej  

poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 
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Poprosił o 5 minut przerwy dla Biura Rady w celu wprowadzenia w/w dokumentu  

do porządku obrad sesji.  

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował 10 – minutową przerwę techniczną  

do 15:40, którą przyjęto jednogłośnie.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji oraz poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną.  

Nowy projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za, 1 radny nie brał udziału  

w głosowaniu. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad 

sesji, który przyjęto 23 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 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 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 23 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego spośród swego grona.  

Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 
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 Radny M. Kurpis został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę Nr 4100/V/119/2013 z dnia  

18 września 2013 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. Poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przypomniał, iż w dniu wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów nie było 

wiele pytań do wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Patrząc na wskaźniki, jeśli chodzi  

o dochody i przychody oraz wydatki i rozchody budżet realizuje się dobrze, bo suma 

przychodów i dochodów to 104 %, a suma wydatków i rozchodów wynosi 49 %.  

Wzorcowo jest ta różnica, która pozwoli na ulokowanie wolnych środków na lokaty 

procentowane.  

W dochodach widoczne są dwa zagrożenia: udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych. Procentowo udział w podatku dochodowym od osób fizycznych –  

42 %, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 21 %. W bieżącym roku 

dochody, które planuje Minister Finansów, jeśli chodzi o część podatku od osób fizycznych 

nie będzie wykonana i szacuje się, że może zabraknąć około 1 mln 200 tys. zł patrząc również 

na dochody osób prawnych. W budżecie co roku zaplanowane było 70 tys. zł., planowano 

ponad 1 mln zł, w roku bieżącym przyjęto 1 mln zł do budżetu i za I półrocze jest tylko 21 %. 

Oczywiście może być w granicach 300 – 400 tys. zł niewykonania.  Dochody te trzeba będzie 

zrekompensować w innych źródłach.  

Druga pozycja związana jest z gospodarowaniem mienia ze sprzedaży. Wykonanie  

za I półrocze 2013 r. jest niewielkie, bo zaledwie 9 %. W dniu dzisiejszym została podpisana 

umowa notarialną na sprzedaż tej części nieruchomości starego szpitala i kwota 4 mln zł 

wpłynęła na konto. Planowane były dochody w wysokości 5 mln zł czyli 80 % zostało już 

wykonane do końca roku. Jest w planach sprzedanie pewnych nieruchomości, które 

planowano zbyć w bieżącym roku. Większych zagrożeń oprócz tych dochodów, które  

są z udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych nie przewiduje się.  

Wydatki realizują się planowo. Wykonanie za I półrocze 2013 r. jest mniejsze, 

ponieważ sprawy inwestycyjne realizuje się w II półroczu 2013 r. stąd też na dzień dzisiejszy 
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wskaźniki te wyglądają inaczej. Są pewne problemy z realizacją pewnych zadań. W budżecie 

są zaplanowane środki finansowe na remont drogi w kierunku Miedoni. Otrzymano z rezerwy 

pieniądze z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówki. Ogłoszono przetarg  

i zgłosiły się dwie firmy, a firma, która wygrała przetarg odmówiła podpisania umowy.  

W związku z tym dokłada się w dniu dzisiejszym 168 tys. zł w celu wyłonienia drugiej  

w kolejności firmy, lecz nie ma pewności, że dojdzie do realizacji. Kwota ta jest widoczna  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Prace na drogach wykonuje się latem.  

Problem jest z realizacją remontu części ul. Piaskowej, ponieważ trzeba dołożyć środki, gdyż 

najtańsza oferta przekracza o 27 000 zł. Na Zarządzie, który odbędzie się po sesji planuje się 

dołożyć środki na ten cel, w celu rozstrzygnięcia przetargu. Przyjęto do budżetu powiatu 

ponad 300 tys. zł środków od Marszałka w celu remontu drogi wojewódzkiej Łęg – 

Ciechowice. W roku bieżącym planuje się wyłonienie wykonawcy w celu  wykonania zakresu 

drogi. Marszałek proponuje środki na remont drogi nr 919. Od 2 lat zabiegano, aby Marszałek  

z tych środków, które mu oddano po zakończeniu zadania (było 2 mln 200 tys. zł kar, które 

ściągnięto od wykonawcy i środki te zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego) 

jest propozycja, aby środki te przekazać w części tj. 600 tys. zł, w celu rozpoczęcia remontu. 

Taka możliwość pojawiła się, że prace można wykonywać nie później jak w miesiącu 

październiku. Jeżeli do tej pory brak umowy od Marszałka (wiadomo, że Zarząd 

Województwa Śląskiego podjął 10 września uchwałę o przekazaniu środków), zanim dojdzie 

do podpisania porozumienia i przygotowania przetargu, ogłoszenia rozstrzygnięcia to będzie 

połowa listopada, stąd też powiat będzie przekonywał Marszałka, aby środki, które zamierzał 

przeznaczyć w bieżącym roku, przekazał w przyszłym roku. Środki te mogą w wejść  

w nadwyżkę budżetową i można je przekazać w przyszłym roku na ten cel.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta powiedział, że nie ma zagrożenia  

w realizacji wydatków.      

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię nt. budżetu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis poinformował, iż Komisja 

Budżetu i Finansów zajmowała się zagadnieniem wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., 

kształtowaniem się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2013 - 2021 w I półroczu 2013 roku jak również wykonaniem planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku. W/w projekty 

uchwał zaopiniowała pozytywnie oraz jednogłośnie. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur stwierdził, iż Komisja Rewizyjna 

obradowała w temacie wykonania budżetu i w dniu dzisiejszym miała przyjąć projekt 

pokontrolny z wykonania budżetu powiatu za I półrocze, który zostanie przyjęty w II części 

posiedzenia Komisji, która odbędzie się po sesji. Wstępnie Komisja Rewizyjna zaopiniowała 

powyższy dokument.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali przewodniczący Komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przyjęcie sprawozdania z wykonywania budżetu za I półrocze 2013 r.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za.      

  

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 04.09.2013 do 19.09.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

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 6 do niniejszego protokołu. 

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

znajduje się w Biurze Rady.  

Starosta poprosił Wicestarostę, aby wyjaśnił sprawę ŚDS, a po wystąpieniu 

Wicestarosty dr Grzegorz Dudka wygłosi 15 – minutową prelekcję.  

W związku z nowym planowaniem finansowania 2020 radny Leonard Malcharczyk 

zapytał, czy nie byłoby zasadne połączyć siły powiatu, z których droga Racibórz – Pszczyna 

ma przebiegać i w ramach dobrego finansowania razem wystąpić w kontekście finansowania 

budowy drogi. 

Starosta wyjaśnił, że droga Racibórz - Pszczyna w niektórych miejscach jest drogą 

gminną. Na terenie powiatów grodzkich jest to droga gminy czyli przez miasto Rybnik  

jest to droga miasta Rybnik, przez Żory – jest to droga powiatu grodzkiego Żory, za Żorami  

i przed Rybnikiem jest to droga Marszałka. Wspólnie doprowadzono, że Marszałek podpisał 

umowę z miastem Racibórz i miasto Racibórz na zlecenie Marszałka wykonuje projekt 
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techniczny drogi ze wszystkimi badaniami. Jest to zadanie Marszałka. Zanim Prezydent 

podpisał umowę z Marszałkiem doszło do porozumienia między gminami przez które idzie 

droga Racibórz – Pszczyna czyli Rudnik, Racibórz, Gaszowice, Kornowac, Jejkowice  

i Rydułtowy. Rybnik musi swój odcinek sam realizować. Na dzień dzisiejszy nie widać 

dużego zainteresowania, zresztą wizyta Marszałka w Raciborzu była bardzo burzliwa. 

Marszałek zrobił jedną listę, gdzie na listę wpisał wszystkie drogi. Projekt ma być gotowy  

do roku 2016, a w roku 2015 będzie oceniane przygotowanie inwestycji i jeśli to nie będzie  

na etapie przetargu to służby Marszałka powiedzą, że inwestycja jest nieprzygotowana.  

Bez większego zaangażowania Marszałka i jego służb, może to różnie wyglądać.  

Takie zagrożenie może pojawić się. Ważne jest, aby co jakiś czas w/w temat monitować.  

Na sesji będzie przekazywał radnych o nowych informacjach nt. drogi Racibórz – Pszczyna.  

Wicestarosta Andrzej Chroboczek wyjaśnił i rozwiał wszelkie wątpliwości odnośnie  

tworzenia Środowiskowego Domu Sampomocy. Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

stanowi o zadaniach własnych powiatu jak i również zadaniach administracji rządowej 

realizowanej przez powiaty. W art. 19 jeżeli chodzi o zadania własne powiatu pisze: 

„Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy  

oraz powiatowych ośrodków wsparcia w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi? O zadaniach powiatu w art. 20 pisze w ten 

sposób: „Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy 

prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

Z powyższych zapisów ustawy o pomocy społecznej wynika, że pojęcie osoby zaburzonej 

psychicznie jest pojęciem szeroko obejmującym wszystkie osoby chore bez względu  

na przyczynę tej choroby. Podziału osób zaburzonych psychicznie ze względu na rodzaj 

choroby dokonano w rozporządzeniu miejsca pracy polityki społecznej z dnia 09.12.2010 r., 

które mówi o tym, że w sprawie środowiskowych domów samopomocy ilekroć  

w rozporządzeniu jest mowa o uczestnikach należy przez to zrozumieć przyjęte do domu 

osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym:  

a) osoby przewlekle psychicznie chore,  

b) osoby upośledzone umysłowo o stopniu głębokim, znacznie umiarkowanym, a także osoby 

z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia 

zwłaszcza neurologiczne,  
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c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznej, które zgodnie  

ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób 

czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.  

Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem rozporządzenie ustanawia następujące typy 

domów:  

a) dla osób przewlekle psychicznie chorych,  

b) dla osób upośledzonych umysłowo,  

c) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznej.  

Ze względu na trwanie prac nad ŚDS Wicestarosta przekazał, że dom ten będzie 

umieszczony w DPS „Złota Jesień”, ale aby powstał ŚDS muszą być środki. Środki przyszły 

bardzo późno. We wrześniu pojawiła się decyzja finansowa Wojewody odnośnie środków, 

które trzeba przeznaczyć na inwestycję w wysokości około 270 tys. zł. Na wniosek, który  

był składany w marcu, praktycznie jest decyzja finansowa we wrześniu, a terminy są takie  

jak w ustawach o zamówieniach publicznych. Zarząd Powiatu Raciborskiego chce  

w/w kwestię sfinalizować. Po I przetargu żadna firma nie skorzystała z okazji, aby złożyć 

ofertę, pomimo wysłania 8 zaproszeń do firm. W chwili obecnej jest II przetarg i oczekuje się  

na rozstrzygnięcie w następnym tygodniu. W związku z tym zwrócił się z apelem do firm  

o wystartowaniu w przetargu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił dr G. Dudkę o przedstawienie prezentacji.  

Pan dr Grzegorz Dudka na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję. Przekazał, że 

praca została obroniona w miesiącu czerwcu br. Następnie przedstawił prezentację 

multimedialną pt. „Między migracją niepełną a zakorzenieniem w miejscu zamieszkania. 

Strategie życiowe młodych raciborzan”. Pan G. Dudka przekazał, że głównym celem badań 

było dokonanie rekonstrukcji strategii życiowych w kontekście zjawiska migracji niepełnych 

oraz zakorzenienia w miejscu zamieszkania. Rekonstrukcję strategii życiowych poprzedziła 

ilościowa analiza zjawiska migracji niepełnych młodych raciborzan oraz ich zakorzenienia  

w miejscu zamieszkania. Analiza obu zjawisk nie sprowadzała się jedynie do ich opisu, ale 

również do odnajdywania ich uwarunkowań. W czasie prezentacji mówił o celach 

zrealizowanych badań, o pytaniach badawczych i o metodzie doboru próby. Przedstawił także 

dane m.in. na temat skali zjawiska migracji, okresu pierwszych epizodów migracyjnych, 

długości epizodów migracyjnych, częstości wyjazdów, motywacji wyjazdowych, gotowości 

wyjazdowej młodych raciborzan w przyszłości.  
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 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.  

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

punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za (1 radny tj. N. Mika opuścił obrady sesji)  

i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, 

jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania 

Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Krzyżanowice. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz 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 19 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność 

starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

 

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

głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur. Przeprosił, iż Komisja 

Rewizyjna zbyt późno dotarła na sesję Rady Powiatu Raciborskiego, co spowodowane było 

problemami technicznymi – brakiem prądu. Komisja Rewizyjna rozpoczęło się posiedzenie  

o godz. 14:00, jednakże ze względu na brak prądu niemożliwe było prawidłowe 

funkcjonowanie Komisji. Odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana 

Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka, który wypracowano  

na Komisji. W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Pomimo tego został skierowany wniosek do Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uzyskania w problematyce ze skargi opinii niezależnych prawników ze względu na to, iż 

konsorcjum prawne Starostwa w tej samej sprawie przedstawia dwie nie tylko różne, ale 

nawet sprzeczne opinie prawne. Komisja Rewizyjna złoży w tej sprawie wnioski do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego dotyczące:  

1. Wypracowania zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z kapitałem powiatu,  

by w przyszłości nie doprowadzać do nieprawidłowości i błędów w pełnionym nadzorze. 

2. Podjęcia działań zmierzających do stanu, by konsorcjum prawne obsługujące Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu w danej sprawie wydawało jedną spójną opinię. Sytuacja,  

w której jedno konsorcjum prawne wydaje w tej samej sprawie dwie różne a nawet 

sprzeczne wykładnie i opinie – wydaje się być nie do przyjęcia. 

3. Rozważenia umieszczenia w BIP-ie protokołów zarządu powiatu. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur przekazał informację  

nt. skargi Pana Kazimierza Wołka, która wpłynęła na ręce Przewodniczącego K. Rewizyjnej. 

Odczytał pismo Nr BR. 1510.2.9.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zaniechania skargi 

Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Raciborzu na działania Starosty 

Raciborskiego, stanowiące załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.    

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się radny Leon Fioka. Stwierdził, iż zgłosił zdanie odrębne i nie ma uwag  

do pozostałych paragrafów propozycji uchwały, ale ma inne podejście co do § 2, który 

powinien brzmieć: "Przekazując skargę do nadzoru zewnętrznego, rozstrzygnięcie dotyczące 
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zasadności utrudniania przez starostę odzyskania przez szpital i PKS w Raciborzu całości 

szkody finansowej w związku z nieprawidłowościami przedstawionymi w §1, pozostawia się 

do decyzji po otrzymaniu wyników kontroli". W związku z tym zgłosił zdanie odrębne, stąd 

też opozycja będzie głosowała przeciwko projektowi uchwały. Z pozostałymi punktami 

uchwały opozycja zgadza się.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 4 głosami przeciw (w głosowaniu udziału  

nie brał Starosta A. Hajduk) i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: L. Malcharczyk, P. Scholz i W. Gumieniak.    

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

 Radny L. Malcharczyk poinformował, iż brał udział w sołectwach Gminy Pietrowice 

Wielkie na których zostało przedstawionych 11 uwag mieszkańców, jednakże odniesie się 

tylko do trzech, które dotyczyły:     

• odbudowania chodnika przy drodze powiatowej na ul. Folwarcznej w Krowiarkach,  

• częstego podtopienia posiadłości w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Opawska  

w Samborowicach (na wlocie do miejscowości od strony byłego przejścia granicznego) 

oraz poczynienia starań poprzez rozmowę z RSP Krzanowice odnośnie doorywania pola 

do rowu drogi powiatowej i wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie 

udrożnienia kanalizacji deszczowej pod chodnikiem jak i korytek w pasie drogi 

wojewódzkiej, 

• wyremontowania drogi powiatowej Ocice – Żerdziny, w celu ułatwienia wyjazdu  

z Raciborza i odciążenia ruchu w mieście. 

Pozostałe interpelacje przedstawione przez radnego zostały złożone w formie 

pisemnej na ręce Starosty i stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Radny Piotr Scholz stwierdził, iż regularnie uczestniczy w sesjach Rady Gminy 

Nędza. Niedawno na sesji Rady Gminy Nędza dwóch radnych z Górek Śląskich zwróciło się 

z zapytaniem odnośnie remontu ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich, a szczególnie  

o brakującą część chodnika. Dwóch radnych miało dwa odmienne zdania, ponieważ jeden 

optował, aby pojawił się chodnik również na odcinku, który idzie w kierunku Suminy,  
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a z kolei drugi radny postulował, żeby brakująca część chodnika została dokończona.  

W związku z tym zapytał, czy są jakieś prace tam przewidywane? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił się  

z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o pilne umieszczenie tablic 

informacyjnych o godzinach pracy promu ze względu na to, że przy wjeździe od strony 

Ciechowic i Grzegorzowic brakuje tablic. Powoduje bardzo duże utrudnienie  

dla korzystających z przeprawy promowej, a szczególnie turystów spoza naszego powiatu.    

  

Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych. 

Starosta przypomniał zasady, jakie wypracowano wspólnie z samorządami Ziemi 

Raciborskiej sprzed ponad 7 lat temu. Powiat Raciborski nie zabiega o żadne środki z gmin  

i pragnie sam swoje zadania realizować. Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydent przyjęli  

w/w rzecz do wiadomości. Jeśli jakikolwiek samorząd chce wpływać i decydować jakie 

zadania ma wykonywać powiat, to powinien w tym partycypować. Zasady Powiatu 

Raciborskiego zaczęły wdrażać inne powiaty m.in. Marszałek Województwa Śląskiego. 

Wszystko co dzieje się przy drogach powiatowych jest uzgadniane z gminami.  

Następnie Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

1. L. Malcharczyka – Starosta przekazał, iż wpłynęło pismo, o którym wspomniał radny, 

jednakże nie jest tak, że powiat będzie jedną gminę kosztem innych gmin 

dofinansowywać z pieniędzy, których nie ma. Na początku roku powiat ustala 

możliwości i jest to wykonywane w ciągu całego roku i nie może być tak, że któraś  

z gmin będzie bardziej dowartościowana. Gmina Pietrowice Wielkie otrzymuje znaczną 

ilość środków finansowych, gdyż powiat wiele zadań wykonuje wspólnie z gminą. 

Uważał, iż nie może w każdej porze roku wyskakiwać zadanie nieuzgodnione z gminą  

i nie można jednej gminy kosztem drugiej gminy faworyzować. Chodnik w Krowiarkach 

może zostać wykonany, ale na obowiązujących zasadach. W przypadku otrzymywania 

pism od sołtysów, to pisma te są odsyłane do gmin. Jeżeli gmina uzna, iż zadanie  

to jest najistotniejsze i dołoży środki finansowe, to powiat podejdzie do tej sprawy.  

Jeżeli Gmina Pietrowice Wielkie dojdzie do wniosku, że chodnik w Krowiarkach  

jest niezbędny i w przyszłym roku zgłosi to do wspólnego wykonania, zostanie to 

przyjęte do planu. Radny L. Malcharczyk wspomniał również w swoim wystąpieniu  



 16

o gościach z Niemiec, jednakże nie należy tego nadużywać, dlatego też nie rozwijałby 

dalej tego tematu.  

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż cel wystąpienia był związany z tym, że mało, 

które sołectwo daje ze swojej kieszeni środki na remont drogi powiatowej. Sołectwo 

Krowiarki z własnej kieszeni przekazuje środki.  

Starosta odpowiedział, że sołectwo Krowiarki ma z pieniędzy z budżetu gminy  

tzw. fundusz sołecki. W funduszu sołeckim są również pieniądze, które przekazuje 

gmina. Nie należy traktować Gminy Pietrowice Wielkie w inny sposób. Powiat stara się 

od lat, aby wszystkie gminy w Powiecie Raciborskim traktowane były identycznie.   

Radny L. Malcharczyk odczytał z pisma, iż sołtys Krowiarek zwrócił się z zapytaniem 

o wsparcie finansowe robót budowlanych do Gminy Pietrowice Wielkie, ale otrzymał 

odpowiedź negatywną.  

Starosta wytłumaczył radnemu dlaczego otrzymał odpowiedź negatywną.  

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż jest punkt odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania radnych i Starosta udziela odpowiedzi, a odpowiedź nie dla wszystkich musi 

być zadawalająca  

W kwestii ul. Opawskiej w Samborowicach Starosta obiecał wystąpić do ZDW. 

Przewodniczący rady A. Wajda dodał, że zgodnie z ustaleniami na zebraniu wiejskim  

na którym osobiście uczestniczył, odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa RSP 

Krzanowice, właścicielem pola, przedstawicielem PZD i wszystkimi zainteresowanymi 

mieszkańcami. Na spotkaniu spisano stosowane ustalenia, protokół i sprawa  

jest w trakcie realizacji. Ustalenia są bardzo merytoryczne, osobiście przekaże zawarty 

protokół ustaleń, zaś działania te powinny spowodować przeciwdziałanie tym 

negatywnym skutkom, które męczyły mieszkańców pobliskich domów.  

Odnośnie ul. Wiejskiej przypomniał, iż na ostatniej sesji była skarga na Starostę, która 

została uznana za bezzasadną. Droga ta będzie utrzymywana w stanie przejezdności, 

natomiast na drogę tę nie będzie wydawać się środków, gdyż zasada jest identyczna.  

Nie ma wystąpienia władz Raciborza, ale chcą ją przejąć, aby miała charakter typowo 

lokalny. Droga jest przejezdna, została utwardzona i rozpoczął się ruch na tej drodze. 

Droga będzie przejezdna, ale nie będzie zrobiona w taki sposób, aby odbywał się tam 

normalny ruch. Nie ma takiego oczekiwania ze strony miasta Raciborza.  

Jeśli miasto Racibórz dołoży pewną część środków finansowych, to powiat włączy  

ją do planów. W systemie dróg powiatowych nie jest to droga kluczowa, aby trzeba  

było za wszelką cenę zabiegać, by ją wykonać.  
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2. P. Scholza – odnośnie Górek Śląskich powiedział, że w przyszłym roku planuje się 

połatanie dziur. Wójt Gminy Nędza zgłosiła ul. Babicką w Babicach do tzw. Schetynówki. 

Poważnych remontów oprócz łatania dziur nie będzie. Wójt Gminy Nędza uznała, iż 

zakres jest wystarczający. Sprawy chodników i dróg uzgadniane są z gminami.   

3. W. Gumieniaka – Starosta stwierdził, iż należy doprecyzować interpelację, gdyż 

Wicestarosta przekazał Staroście, że jest oznakowanie. Wiceprzewodniczący rady  

W. Gumieniak stwierdził, iż przy wjeździe na prom w Ciechowicach i od strony 

Grzegorzowic nie ma informacji o godzinach pracy promu. Starosta przypomniał, iż temat 

już był wyjaśniany, a jeśli odpowiedź będzie niewystarczająca to wystąpi ze stosownym 

pismem. Przypomniał, iż odpowiedź była taka, że tablice daje się w tym miejscu, gdzie 

zjeżdża się z drogi głównej do promu. W przypadku niezadawalającej odpowiedzi wystąpi 

do ZDW.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak poprosił Starostę o wystąpienie do ZDW.     

Starosta poinformował o interpelacji, która wpłynęła od radnego K. Ciszka w sprawie 

zamiaru budowy dwóch wież widokowych w okolicach budowanego Zbiornika „Racibórz 

Dolny” i w Gminie Kornowac. Odpowiedź została udzielona radnemu, jednakże potwierdził, 

że jest to w fazie pomysłu, który osobiście rzucił. Pomysł spodobał się inwestorowi, jakim  

jest RZGW, ale w/w rzecz zostanie zgłoszona podczas kolejnego spotkania Misji Banku 

Światowego. W przypadku zaakceptowania w/w pomysłu przez Misję jest podstawa  

do wyasygnowania środków na ten cel.   

Odnośnie wieży w Kornowacu była rozmowa z Wójtem Gminy Kornowac  

i przymierzają się do realizacji, ale jest to w fazie pomysłu.      

Starosta zaprosił radnych na kolejne warsztaty poświęcone opracowaniu Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w dniu jutrzejszym o godz. 15:00 w sali 

narad tut. Starostwa. Będzie to jedno z przedostatnich spotkań. Ważne informacje zostaną 

przekazane na warsztatach w dniu jutrzejszym. Poza tym odniósł się do pytania, które zgłosił 

radny A. Wierzbicki na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą w sprawie oznakowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Jak okazało się, to 

nie można podpiąć się pod System PSIAK ani system miejski, dlatego też należy uzgadniać to 

ze Śląską Organizacją Turystyczną. Służby Zamku i PZD przeanalizują, gdzie oznakowanie 

dobrze byłoby umieścić, jak również zobaczą także w Raciborzu, który jest dobrze 

oznakowany. Niektóre znaki pozostały np. na rondzie ustawiono znak informujący  

o Kaplicy Zamkowej i może zostanie ustawiony znak przy skrzyżowaniu. Nie można samemu 

poustawiać znaków. Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad zgadza się w wyjątkowych 
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przypadkach, jeżeli odległości są do 25 km. Odległości z węzłów są większe. Planuje się  

na wjeździe do głównych dróg takie oznakowanie ustawić, ale będzie to trwało, gdyż 

uzgodnienia są bardzo długie.     

 

Ad15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

o przedstawienie wniosków.   

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał wniosek radnego  

L. Malcharczyka odnośnie zobligowania Zarządu do podjęcia działań zmierzających  

do remontu drogi powiatowej 3548S Ocice – Żerdziny tak, by jej stan spełnił kryteria 

transportu po drogach publicznych.  

  Starosta stwierdził, iż wypowiedział się w powyższym temacie.  

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ryszard Winiarski 

powiedział, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajmuje się drogami. Uzgodniono  

z Prezydentem Miasta Racibórz jakie drogi przekaże powiatowi, którego nie stać  

na utrzymanie dróg. Zwrócił się z prośbą, aby nie głosować nad tym wnioskiem. Na wiele 

dróg zostały złożone interpelacje m.in. dotyczące zalewania Strzybnika. Pracuje się  

nad koncepcjami:  

1) chodzi o zalewanie dróg z pól przez mieszkańców w Strzybniku w czasie dużych ulew,  

2 jest kolejna droga powiatowa, którą trzeba zainteresować się tj. w Szonowicach w lewo  

do Modzurowa. Obecnie pracuje się nad koncepcją jak ta droga ma wyglądać, 

3) kolejna droga Modzurów – przy „Danko” znajduje się bardzo ostry zakręt i samochody 

wjeżdżają mieszkańcowi w budynek.   

Radny stwierdził, iż w kwestii dróg robi się bardzo wiele.  

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis stwierdził, iż będzie głosował 

przeciwko wniosku, który złożył radny L. Malcharczyk. Zaproponował spotkać się  

z Prezydentem Miasta Racibórz M. Lenkiem i w tym temacie porozmawiać.  

  Wicestarosta uważał, że jeśli radny zgłasza wniosek, który pociąga za sobą 

konsekwencje finansowe to musi wskazać źródło finansowania.  

  Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż próbował przedstawić opinię mieszkańców,  

a jeśli jest to nie zaakceptowania przez radnych, to osobiście podniesie temat na następach 

sesjach. W związku z tym wycofał wniosek i obiecał spotkać się z Prezydentem Miasta 

Racibórz M. Lenkiem.    
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  W związku z wycofaniem wniosku przewodniczący rady A. Wajda przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: A. Plura, J. Staroń, P. Scholz, Ł. Kocur  

i L. Malcharczyk. 

 Radny Adrian Plura odniósł się do wypowiedzi Starosty dotyczącej interpelacji  

i porównania programu współpracy z gminami w zakresie dróg do widu, który  

jest realizowany w Katowicach. W tej sprawie złożył już zapytanie i nie dostrzega nigdzie 

współpracy w widzie. Jeśli na drogach powiatowych służby uważają, iż w tym miejscu  

nie jest to najbardziej konieczna inwestycja, to wtedy gmina dofinansowuje, ale brak takiego 

zapisu w przypadku widu. Przy ruchliwej drodze wojewódzkiej przy której giną ludzie, 

samochody często wjeżdżają w rowy, a dzieci chodzą piechotą po rowach, ponieważ nie ma 

pobocza, to Marszałek, Zarząd Województwa i ZDW odsyła do widu. Nie należy 

porównywać tego do współpracy z gminami, bo jest to inny poziom.  

 Radny Jerzy Staroń nawiązał do uchwały odnośnie sprzeciwu likwidacji przez Koleje 

Śląskie połączeń kolejowych Racibórz – Chałupki od 01.06.2013 r. około godz. 15:00  

oraz poinformował, iż od 02.09.br. połączenie jest już w rozkładzie jazdy.  

Ponadto przypomniał, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się w MiPBP  

i pogratulował Bibliotece oraz współpracującym osobom za przygotowanie akcji letniej  

dla dzieci i młodzieży. W/w przedsięwzięcie było imponujące przez cały okres wakacji  

lipiec – sierpień (każdy wtorek i czwartek 3 – godzinne zajęcia) na które przychodziła duża 

grupa dzieci. Akcja Lato była ciekawa dla dzieci, ale też wsparcie dla rodziców, którzy  

nie są w stanie wysłać dzieci na 2 – miesięczne wakacje. W związku z tym w imieniu swoim 

oraz rodziców poprosił Starostę o przekazanie podziękowania i gratulacji pracownikom 

Biblioteki. Było więcej instytucji, które organizowały w czasie wakacji zajęcia dla dzieci.  

 Radny P. Scholz zabrał głos w kwestii policji. Nagminne jest parkowanie na chodniku 

w Getin Bank przy ul. Batorego, gdzie policja stoi autem służbowym, a następnie odjeżdża  

i chwyta tych, którzy stawiają samochód w tym samym miejscu. Ostatnio policja podjechała  

w czasie pracy na Podwale, gdzie postali 0,5 h i pozałatwiali swoje sprawy u notariusza. 

Radny stwierdził, że jeśli inna osoba by postawiła samochód, to z pewnością otrzymałaby 
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mandat i punkty karne, stąd też oprosił, aby uczulić Komendanta Policji na pewne sprawy.  

Radny udokumentował w/w rzeczy w postaci nagrań i zdjęć.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny powiedział, że ostatni mandat zapłacił 2 lata 

temu i nie ma punktów karnych.  

Radny Łukasz Kocur zapytał, czy sołectwo X, które ma pewną kwotę  

na zagospodarowanie w terenie swojego sołectwa przy drogach np. powiatowych musi mieć 

zielono światło w gminy, aby mogło wyremontować jakąkolwiek rzecz przy drodze 

powiatowej.  

Starosta stwierdził, że jeżeli jest pewna pula pieniędzy na remonty w gminach, to 

powinno udać się do gminy np. sołectwo ma inicjatywę, powinno pójść do wójta, wójt to 

przyjmuje i zgłasza do powiatu.  

Radny Ł. Kocur przypomniał, iż do 15.09. w Urzędzie Miasta można było składać 

propozycje obywateli czy też mieszkańców Raciborza odnośnie propozycji do budżetu 2014. 

Zapytał, czy istnieje możliwość mieszkańców Powiatu Raciborskiego składania propozycji  

do budżetu powiatu na rok 2014?  

Starosta odpowiedział, że władze gminy są adresatami.   

Radny Ł. Kocur stwierdził, iż Starosta źle zinterpretował jego wypowiedź, gdyż 

chodziło mu czy jednostka typu Starostwo Powiatowe czy też Rada Powiatu ma możliwość 

przyjmowania wniosków od mieszkańców Powiatu Raciborskiego, którzy składają 

propozycje obywatelskie do budżetu powiatu.  

Starosta powiedział, że każdy może, jeśli złoży propozycje. Stwierdził, że jeśli radni 

chcą, aby za pieniądze powiatowe zrobić w 100 % drogę w jakieś gminie to zostanie to 

zrealizowane. Jak w/w wniosek trafi do powiatu, to zostanie to wysłane do odpowiedniej 

gminy.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, iż przez Radę Powiatu Raciborskiego 

podjęta została stosowna uchwała, która mówi o terminach i zasadach zgłaszania  

wniosków do realizacji, natomiast w gestii rady jest uchwalenie budżetu.   

Radnemu L. Malcharczykowi chodziło o uszanowanie inicjatywy społecznej  

w sołectwie. Ubolewał, iż na sesji nieobecny jest już dr G. Dudka. Stwierdził, iż  

dr G. Dudka nie jest obcą osobą i Starosta go nie odkrył. Osoba ta uczestniczyła  

w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

w ubiegłym roku w listopadzie. Komisja wielokrotnie już obradowała i zajmowała się analizą 

tego zagadnienia. W dniu dzisiejszym zostało to przedstawione po raz kolejny.  

Poprosił o znalezienie jednostki, która wyciągnie wnioski z tej analizy i postara się dalej to 
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wykorzystać. Radny nawiązał do pobytu gości z Niemiec i przypomniał, iż mieli podobną 

sytuację, ponieważ dokonali analizy pod kątem potencjału i połączyli się razem celem 

wzmocnienia. Radny zaproponował rozważyć w najbliższym czasie, czy nie dałoby się 

poprosić dr G. Dudkę, żeby przedstawił z tej dzisiejszej analizy konkretne wnioski  

do działania, tzn. jakie należy podjąć działania, aby nie było z powiatu odpływu osób, w jaki 

sposób stworzyć na miejscu siłę i miejsce do życia.  

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż od kilku miesięcy trwają prace  

nad budową Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego i mała jest frekwencja radnych,  

w związku z tym zaapelował o przybycie, ponieważ jest tam właściwa płaszczyzna  

na opracowanie takiego dokumentu, który będzie zapobiegał pewnym negatywnym 

występującej w dniu dzisiejszym demografii.  

Starosta przypomniał, iż na ostatniej sesji  powiedział, że jeśli informacja, którą 

przekaże Pan dr G. Dudka będzie interesująca, to powiat będzie chciał wydać jego pracę  

w postaci skryptu, aby różne instytucje czy osoby mogły się z nią zapoznać. Jak zrozumiał  

radni akceptują, aby w przyszłym roku znaleźć w budżecie powiatu 3 000 zł w celu wydania 

w/w pracy w formie skryptu i przekazania jej do szkół, PUP, instytucji i  Izby Gospodarczej.  

Starosta uważał, że nie należy stwierdzać, kto odkrył dr G. Dudkę. Pan dr G. Dudka 

był na przyjęciach stron i mówił o tej analizie. Obiecał Panu dr G. Dudce, iż spróbuje  

na radzie przekonać radnych, żeby mógł zabrać głos na sesji rady.  

Radny A. Wierzbicki zapytał, jak wykorzysta się dane przy budowie Strategii, skoro 

dane mają okazać się dopiero za rok?  

Starosta odpowiedział, że pewne zachowania, decyzje będą powtarzały się 

np. z jakich powodów wyjeżdżają, dlaczego, itd.  

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

udzielone odpowiedzi i przekazane zostały poszczególnym adresatom.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Winiarski zwrócił się  

z prośbą do Klubów Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej i Platformy Obywatelskiej  

o pozostanie po sesji i udanie się na małą salę.    

 

Ad17. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął obrady XXXIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 18:07. Poprosił o cierpliwość i zachowanie kultury. Przekazał, że 

kolejna sesja odbędzie się 29 października 2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  
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w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej  

na terenie Powiatu Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2012 / 2013.” 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  

1 października 2013 r. 

4. Uchwała Nr 4100/V/119/2013 z dnia 18 września 2013 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2013 roku. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 04.09.2013  

do 19.09.2013.  

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 20.09.2013  

do 01.10.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 04.09.2013 do 19.09.2013). 

7. Uchwała Nr XXXIII / 326 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

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

8. Uchwała Nr XXXIII / 327 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Uchwała Nr XXXIII / 328 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów 

klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

10. Uchwała Nr XXXIII / 329 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice. 

11. Uchwała Nr XXXIII / 330 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

2013 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

13. Pismo Nr BR. 1510.2.9.2013 z dnia 24.09.2013 r. w sprawie zaniechania skargi 

Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Raciborzu na działania Starosty 

Raciborskiego. 
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14. Uchwała Nr XXXIII / 331 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 

2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność starosty 

raciborskiego Adama Hajduka. 

15. Interpelacje radnego Leonarda Malcharczyka.  

 

 

 

  


