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BR. 0002.3.9.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXIV/ 2013 

z  XXXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 października 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXIV / 332 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXXIV / 333 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

3. XXXIV / 334 / 2013 - w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. XXXIV / 335 / 2013 - w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”. 

5. XXXIV / 336 / 2013 - w sprawie umorzenia postępowania skargowego na działania 

Starosty Raciborskiego. 

6. XXXIV / 337 / 2013 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Eugeniusza Puka  

na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Inspektor Wydziału Finansowego                Dominika Budzan  

2. Radca Prawny                Michał Gebel  

3. Sekretarz Powiatu                                                    Beata Bańczyk   

4. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 
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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 zamiaru likwidacji szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2014 

„Rokiem abpa Józefa Gawliny”. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dka których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej  

w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką  

i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842). 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia postępowania 

skargowego na działania Starosty Raciborskiego. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 22 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 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 29 października 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.0022.3.9.2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 października 2013  r. nowej wersji projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. Poprosił Starostę o kilka 

słów wprowadzenia.  

  Starosta Raciborski Adam Hajduk przekazał, że w stosunku do przesłanego materiału 

na sesję są niewielkie zmiany w budżecie. Do budżetu powiatu zostają wprowadzone środki 

Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów dla trzech szkół tj.: ZSBiRR - 1 032 zł, 

ZSE - 2 064 zł i ZSM - 1 032 zł. Dodatkowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaje 

wprowadzona jedynie kwota w wysokości 132 873 zł  na zadania scalania gruntów na terenie 

obrębu Kornice – Maków w Gminie Pietrowice Wielkie. Z oszczędności zostaje 

wprowadzona kwota 40 000 zł na roboty budowalne w MOS – ie. Zgodnie z zaleceniami 

Sanepidu konieczne jest wykonanie nowej posadzki na I piętrze oraz robót towarzyszących. 

 Ponadto Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego zamierza wycofać  

z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Na Zarządzie zostały przeanalizowane uwagi 

z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W związku z tym, ze są prace nad zmianą 
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Karty Nauczyciela i ma rozstrzygnąć się to w styczniu przyszłego roku, a także uwzględniając 

poprawkę, jaka została zgłoszona na Komisji Budżetu i Finansów, to Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w styczniu 2014 r. podejmie decyzję co do dalszych losów tej uchwały.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie autopoprawek  

do projektów uchwał w sprawie: 

1. dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013 – autopoprawka została przyjęta  

22 głosami za.   

2. dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2013 – 2021 – autopoprawka została przyjęta 22 głosami za.  

3. ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”.  

Starosta wyjaśnił, iż w uzasadnieniu w/w projektu uchwały wpisano inicjatora 

przedsięwzięcia. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie powyższej autopoprawki.   

Autopoprawka została przyjęta 22 głosami za. 

4. wycofania projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad 22 głosami za.  

Następnie Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur w imieniu Komisji Rewizyjnej  

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

skargi pana Eugeniusza Puka na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego projektu uchwały.  

Nowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uaktualnionego porządku 

obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.  
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Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 2013 r., który był 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 22 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel.  

Zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę udziału w pracach Komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie proponowanego 

składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 22 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego spośród swego grona.  

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. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plury o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plura przypomniał, 

iż jak co roku w październiku rada przyjmuje raport o stanie oświaty i informację o realizacji 

zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Złożył słowa uznania dla Zarządu  
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i radnych za odwagę w zadaniach inwestycyjnych, gdzi pomimo kryzysu, który niewątpliwie 

dotyka samorządy, to inwestycje były realizowane. W poszczególnych szkołach można było 

zobaczyć, że ciągle ta infrastruktura szkół jest polepszana i jest to właściwy kierunek. 

Standardową inwestycją, która była w roku bieżącym  jest zadaszone boisko w MOW – ie  

i jest to nowatorskie przedsięwzięcie, które jest ciekawym rozwiązaniem. Pogratulował 

pomysłodawcy Pani H. Wyjadłowskiej jako osobie, która prowadziła ten temat, a Zarządowi 

za zakończenie inwestycji. Poza inwestycjami warto zauważyć, że szkoły są aktywne  

w zakresie realizacji programów w pozyskiwaniu środków europejskich. Wielokrotnie 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zwracała uwagę, żeby różne szkoły się w to 

włączały. Od lat liderem był Zespół Szkół Mechanicznych i to pozostało, bo w tej szkole  

w tegorocznym raporcie zostało wymienione trzy na poważne kwoty programy, które mają  

na zadanie pozyskiwać środki europejskie. Do tego dołączyły już kolejne szkoły. Wymienić 

można także Zespół Szkół Specjalnych, który zrealizował projekt w oparciu o Program 

Kapitał Ludzki dla uczniów specjalnej troski. Warto również wspomnieć o ZSO Nr 2, MDK  

czy ZSE. Złożył podziękowania Zarządowi, dyrektorom szkół, nauczycielom, którzy w tej 

sprawie musieli być bardzo aktywni, aby projekt napisać, zrealizować i go rozliczyć.  

Są to pozytywy tego raportu, ale trzeba popatrzeć na pewne sprawy, które mogą budzić 

zaniepokojenie jako radnych tj. finansowanie oświaty. W/w rzecz omawiana już była  

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i zostało to powtórzone na Komisji Budżetu  

i Finansów. Zadaniem szkoły nie jest zrobienie bilansu czy generowanie zysku, ale musi być 

brany pod uwagę rachunek finansowy szkoły i należy popatrzeć jaki jest stosunek 

przysługującej subwencji dla danej szkoły w stosunku do wydatków po odliczeniu inwestycji. 

W przypadku braku sieci szkół tj. MOW w Rudach, to byłby bardzo poważny problem  

z finansowaniem oświaty. Może trzeba będzie podjąć i rozmawiać z nauczycielami na temat 

docelowej sieci szkół w Powiecie Raciborskim i zmian, które niewątpliwe czekają, ponieważ 

pozostawienie to w tym stanie doprowadzi do tego, że nie będzie w kolejnych raportach  

o stanie oświaty informacji nt. inwestycji. Do oświaty należy dokładać i nikt z pewnością  

nie ma wątpliwości, tylko wydatki te muszą być racjonalne i trzeba posiadać racjonalną sieć. 

Raport ten wyraźnie wskazuje, że powinno zacząć się o tym rozmawiać. Ponadto zmniejszą 

się dramatycznie nabory. Z kolejną rzeczą, którą przyjdzie zmierzyć się to będzie  

niż demograficzny, subwencja, ale z pewnością pójdzie to w dobrym kierunku.  

Prace, w których wielu z dyrektorów i radnych uczestniczy w budowaniu nowej Strategii 
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Oświaty pozwolą na wypracowanie takiego modelu, który w dalszym ciągu umożliwi 

właściwe funkcjonowanie  oświaty.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi radnych  

do przygotowanego materiału?  

 W związku z brakiem uwag, poprosił o przyjęcie materiału.   

Materiał dotyczący analizy funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie 

Powiatu Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2012/2013 została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

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

od 02.10.2013 do 16.10.2013., 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 17.10.2013 do 29.10.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 02.10.2013  

do 16.10.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie wykładu z cyklu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, 

miast i gmin” Starosta powiedział, że w przyszłym roku planuje się zorganizować III edycję 

wykładu, jednakże z tych dwóch edycji planowane jest wydanie publikacji. W związku z tym 

zwrócił się do radnego N. Miki, aby był recenzentem i nadzorującym, ponieważ  

był wykładowcą w obu cyklach. Tematy poruszane na wykładach są interesujące, o czym 

świadczy frekwencja. Planuje się w przyszłym roku wydać skrypt, w którym zostaną ujęte 

wszystkie wykłady. Wykłady głównie odbywały się na Zamku, ale też były poza Raciborzem, 

w jednej z Parafii w Gminie Krzyżanowice – w Tworkowie, gdzie wykład prowadził radny  

L. Fulneczek.   

Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się w Biurze 

Rady.  

Na zakończenie Starosta przypomniał, iż radni otrzymali informację nt. szkolenia  

z zakresu dostępu do informacji publicznej, które odbędzie się 04.11.1013 r.  

od godz. od 14:00 do godz. 18:00 w sali narad tut. Starostwa. Szkolenie zostanie 
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zorganizowane dla 25 – 28  osób. W związku z tym poprosił radnych o wpisanie się na listę, 

w przypadku zainteresowania w/w szkoleniem. Pozostała ilość brakujących osób na szkolenie 

zostanie uzupełniona o pracowników Starostwa.   

 
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 zmian WPF  

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

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

punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 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 zamiaru likwidacji szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż temat omawiany był na Komisjach, 

jednakże 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2014 

„Rokiem abpa Józefa Gawliny”. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej  

w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława 

Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842). 

 

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

punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda przypomniał tylko, iż  

w §1 projektu uchwały wpisano, że tworzy się obszar ograniczonego użytkowania  

dla w/w drogi, a kto będzie miał inne zadanie, to będzie zmuszony zagłosować w inny 

sposób. Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu 

uchwały.  
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Uchwała została przyjęta 1 głosami za, 13 głosami przeciw i 8 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała nie przeszła.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia postępowania 

skargowego na działania Starosty Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur stwierdził, iż została złożona skarga  

do Urzędu Wojewódzkiego i na tą okoliczność pojawiła się ta skarga.   

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za.  

Radca Prawny tut. Starostwa Michał Gebel zapytał Starostę, czy głosuje za projektem 

uchwały czy tez nie?  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że w chwili obecnej radni głosowali  

nad projektem uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego na działania Starosty 

Raciborskiego. Zostało to przegłosowane, jednakże ciężko już to cofnąć. Zwrócił się z prośbą 

do Starosty, aby już nie głosował.  

Starosta stwierdził, iż zgodnie z ustawą ma nie głosować.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że w głosowaniu Starosta pomyłkowo 

podniósł rękę i w ogóle nie uczestniczył w głosowaniu. W celu wyjaśnienia sprawy ponownie 

powtórzył głosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. Starosta nie brał udział w głosowaniu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Eugeniusza Puka na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur. Ze względu na to, iż  

Komisja Rewizyjna odbyła się w dniu dzisiejszym i projekt uchwały został przyjęty w dniu 

dzisiejszym przez Komisję Rewizyjną, Przewodniczący Komisji Ł. Kocur odczytał 

uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.    

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać glos  

w powyższym punkcie porządku obrad Komisji?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu (Starosta wyłączył się z głosowania).  

 

Ad14. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: N. Mika, K. Ciszek, L. Fiołka, M. Klimanek, P. Scholz,  

W. Gumieniak i F. Marcol.    

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

Radny Norbert Mika przypomniał, iż przyszły rok jest ogłoszony rokiem Biskupa 

Gawliny. Kolejne lata, które idą ogłaszane są rokiem wybitnego człowieka związanego  

z Ziemią Raciborską i dobrze, że raciborzanie pamiętają o swoich wielkich krajanach. 

Uważał, że potrzebne byłyby kompleksowe działania, które pozwolą, aby wyeksponować  

tę postać, która związana jest z tym rokiem.. Uważał, że powinno pójść się w kierunku 

domów kultury czy szkół. Podczas przeglądania literatury fachowej spotkał się  

z opracowaniem Józefa Myszora pt.: „Biskup – Józef Gawlina o związku sowieckim”.  

W związku z powyższym zapytał, czy nie warto byłoby zachęcić i przekazać środki 

finansowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu na zakup 

opracowania lub zasugerował pojawienie się tejże publikacji w bibliotekach szkolnych.  
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Radny Krzysztof Ciszek złożył następujące interpelacje:  

1. Zapytał, czy jest prowadzony nadzór budowlany nad budowlą, która powstaje na Ostrogu  

(za Żabką ul. Przejazdowa znajduje się ruina i ściana w ścianę powstają domy, które grożą 

również zawaleniem).  

2. Zapytał, czy są trudności z usuwaniem azbestu od osób, ponieważ dowiedział się, iż 

oczekuje się w kolejce na załatwienie formalności, które są trudne do wypełnienia, a jeśli 

azbest zostanie usunięty to zalega zbyt długo na posesjach? W związku z powyższym 

zapytał, czy są jakieś problemy z jego usunięciem oraz czy osoby mogą go usunąć  

i czy są przyznane jakiekolwiek limity na dany rok? 

3.  Powrócił do ul. Dębicznej w Raciborzu na której w dalszym ciągu pozostało załamanie 

asfaltu 10 cm, które stanowią zagrożenie dla osób poruszających się samochodem, stąd też 

poprosił o wystąpienie do właściciela z prośbą o usunięcie bądź naprawienie leżącego 

znaku – kompozycje cysterskie „Arboretum Bramy Morawskiej”.  

 

Radny Leon Fiołka zwrócił się z następującymi pisemnymi interpelacjami:  

1. Poprosił o wykonanie w dzielnicy Brzezie – Pogwizdów wzdłuż ulicy Pogrzebieńskiej 

chodnika dla pieszych i rowerzystów na odcinku od skrzyżowania z ul. Bitwy Olzańskiej  

do skrzyżowania z ul. Pogwizdowską, a w następnym etapie aż do przystanku 

autobusowego komunikacji miejskiej „Widok”. Ponadto zwrócił się z prośbą o pilny 

remont istniejącego chodnika od skrzyżowania z ul. Myśliwca do skrzyżowania z ul. Bitwy 

Olzańskiej. Poza tym na w/w drodze powiatowej w Brzeziu brak oznakowania poziomego 

środka jezdni czy krawędzi jezdni, stąd też należałoby dokonać przeglądu tej drogi  

pod względem bezpieczeństwa ruchu i usunąć istniejące niebezpieczeństwa.   

2. W imieniu mieszkańców i własnym wnioskował o remont ul. Rybnickiej, w szczególności  

na jej odcinku przed lasem Kobylskim.  

 W/w interpelacje stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 Radny Marceli Klimanek zgłosił dwie interpelacje:   

1. Poprosił o uregulowanie sytuacji na Placu Konstytucji tj. przejścia dla pieszych  

przy ul. Opawskiej (przy wylocie wyjeżdżając z ronda). Z tego co dowiedział się, to  

są plany zamontowania świateł wzbudzanych. W związku z nadejściem zimy  

i najprawdopodobniej w okresie jesiennym nie będą światła zamontowane, stąd też 

zapytał, czy nie można byłoby postawić łamanych barierek zarówno na chodnikach  

jak i na wysepce, która znajduje się między pasami? 
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2.  Zainterweniował odnośnie braku odpowiedzi na interpelację z sierpnia 2013 r.  

Radny Piotr Scholz zapytał, jak w chwili obecnej wygląda stan prawny budynku  

w Górkach Śląskich, który znajduje się w okolicach Straży Pożarnej? Z tego co  

dowiedział się, to sprawą budynku zajął się PINB. Sprawa ta została nawet skierowana  

do sądu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak podniósł 

kwestię drogi wojewódzkiej 425 na odcinku Paproć – Solarnia. Droga ta jest w administracji 

Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (powiat ziemski). Wiceprzewodniczący rady 

ponownie składa w/w interpelację, gdyż droga na odcinku szczególnie Ruda Kozielska  

do granic miasta Kuźnia Raciborska i od granicy miasta Kuźnia Raciborska do Solarni  

jest bardzo mocno zniszczona, zdegradowana na której pojawiły się liczne dziury, załamania 

krawędzi jezdni. Jest to niebezpieczne w okresie nawierzchni mokrej jak i w okresie 

zimowym. Po drodze tej porusza się bardzo ciężki sprzęt. Znajdują się trzy kopalnie kruszywa 

w: Solarni, Siedliskach i Budziskach. W związku z tym poprosił o zwrócenie się do ZDW  

w Katowicach, kiedy rozpocznie się remont w/w drogi? 

Radny Franciszek Marcol: 

1. Podniósł sprawę Górek Śląskich. Przekazał, że wspólnie realizuje się kolejny odcinek 

chodnika w powyższej miejscowości. Zapytał, czy z wolnej ręki nie można było zlecić 

firmie, która zakłada studzienki w nowym odcinku podniesienie 5 kratek ściekowych, 

które zapadły na drodze w Górkach Śląskich?  

2. Zabrał głos w kwestii drogi między Nędzą a Kuźnią Raciborska w odcinku leśnym, gdzie 

rozpoczęła się degradacja w/w odcinka oraz poprosił o podjęcie działań w kierunku 

polepszenia jego stanu. 

 

Ad15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

1. N. Miki – obiecał spróbować zakupić książki do bibliotek i przekazać odpowiednią ilość 

egzemplarzy do MiPBP.  

2. K. Ciszka – stwierdził, że jeśli prowadzona jest budowa, to jest pozwolenie. Odnośnie 

budowy i nadzoru powiedział, że jest to w dokumentach i dane takie zostaną 

przedstawione.  
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W kwestii usuwania azbestu stwierdził, iż nie ma problemu i powiat włączył się  

w tę akcję. Od wielu lat powiat dofinansowuje usuwanie azbestu. Przypomniał, iż dla osób 

fizycznych, mniejszych obiektów jest to 50 % i nie więcej jak 1 000 zł, dla większych 

obiektów to jest do 5 000 zł.  Nie było problemu z dofinansowaniem usuwania azbestu,  

w przypadku braku środków na funduszu, z którego dofinansowuje się usuwanie azbestu, to 

środki przesuwa się. W jednym roku był problem z brakiem środków, to podpisywano umowy 

już na rok następny. Jeśli na posesjach leży azbest, to jest nadzór gminy w tym zakresie.  

W powiecie nie ma problemu ze wspófinansowaniem usuwania azbestu.  

Radny K. Ciszek zapytał, co dzieje się, jeśli azbest leży zdemontowany, opakowany  

i czeka na wywóz?      

Starosta stwierdził, że jeśli azbest jest dobrze zabezpieczony, to nie ma powodów 

interweniowania.  

Odnośnie ul. Dębicznej obiecał zrobić przegląd, ponieważ jest to droga powiatowa,  

a jeśli są jakieś ubytki w drodze, które grożą wypadkowi, to zostanie to jeszcze usunięte 

w bieżącym roku. Tablice montują Parki Krajobrazowe, dlatego też powiat zwróci uwagę, aby  

je postawiono.    

3. L. Fiołki – obiecał wystąpić do Prezydenta Miasta Racibórz, jeśli deklaruje on 

współfinansowanie. Jeśli Prezydent widzi realizację chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej  

w przyszłym roku, to powiat przekaże na ten cel kwotę w wysokości 50 000 zł,  

w przypadku przekazania identycznej kwoty przez miasto Racibórz.     

W kwestii oznakowania poziomego zostanie to zlecone PZD, który dokonano 

przeglądu. Kilka lat temu zakupiono maszyny do malowania, aby nie być uzależnionym  

od firm zewnętrznych.  W/w oznakowanie zostanie zrobione jeszcze w roku 2013, jeśli aura 

na to pozwoli.  

Odnośnie remontu ul. Rybnickiej powiedział, że zabiegano od kilku lat w Urzędzie 

Marszałkowskim, Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby przekazali większe środki finansowe 

na poważniejsze remonty dróg wojewódzkich. W roku bieżącym otrzymano 307 tys. zł  

na remont odcinka DW 915 Racibórz – Zawada Książęca – Ciechowice i będzie robione  

na długości 1 km 230 m/ Dzięki tym zabiegom otrzymano 100 tys. zł. na naprawę odcinków 

nawierzchni DW 935 Racibórz – Kornowac – Rzuchów. Na DW 416 w miejscowości 

Pietrowice Wielkie znajdują się duże zapadliska i konieczny jest poważniejszy remont, 

dlatego też prawie 0,5 mln zł udało się pozyskać środków finansowych na remonty dróg 

wojewódzkich i zostanie to zrobione w roku bieżącym. Ulica Rybnicka powinna zostać  



15 
 

przed zimą jeszcze wyremontowana w tych najgorszym miejscach, jeśli znajdzie się 

wykonawca.        

4.  M. Klimanka – stwierdził, iż jest problem z przejściem dla pieszych, gdyż Prezydent 

Miasta kiedyś deklarował wolę pokrycia kosztów. Zlecono opracowanie dokumentacji. 

Fachowcy branży – organizacji ruchu twierdzą, że polskie przepisy nie pozwalają, aby 

światła znajdowały się w tym miejscu, gdzie znajduje się obecne przejście, powinno być 

odsunięte 10 – 15 m. Prezydent oświadczył, iż nie będzie tego finansował i powiedział  

na spotkaniu, że znajdzie projektanta, który w tym miejscu to zaprojektuje.  

Logika nakazuje, aby nie zatrzymać samochodów na rondzie. Pomysł z przeszkodą 

zostanie skonsultowany z władzami miasta.  

5. P. Scholza – obiecał zorientować się, na jakim etapie jest stan prawny budynku i udzielić 

w tym temacie pisemnej informacji.  

6. W. Gumieniaka – w kwestii drogi 425 obiecał wystąpić, ale zastanawiał się, czy  

nie polecić PZD w Raciborzu przejrzenia dróg wojewódzkich. Z uwagi na planowaną 

budowę drogi Racibórz – Pszczyna na ul. Rybnickiej nie będzie dokonywać się żadnych 

poważniejszych remontów, gdyż wszystkie środki pójdą na nową inwestycję.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak przypomniał, iż interpelację składał już  

2 lata temu i bezskutecznie, stąd też poprosił, aby wystosować pismo oddzielnie.  

Starosta obiecał wystosować pismo oddzielnie i nie łączyć go z innymi drogami.  

7. F. Marcola – obiecał zobowiązać służby PZD w kwestii kratek, ponieważ jest to w ich 

gestii i jeśli uzgodnią to z wykonawcą, to zostanie to zrobione.  

Odnośnie drogi Nędza a Kuźnia Raciborska powiedział, że jest to droga wojewódzka, 

stąd też pomyślał, aby w/w droga oraz droga z Rud do Kuźni Raciborskiej zostały ujęte  

w jednym piśmie. Obiecał w/w drogi wysłać w jednym piśmie, gdyż zostały one w formie 

interpelacji złożone na jednej sesji.   

 

Ad16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

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

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 
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Ad17. Wolne wnioski i informacje. 

 

Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta, wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak   

i przewodniczący rady A. Wajda.  

Starosta przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. 

złożonych przez podległych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak stwierdził, iż najważniejszą rzeczą Powiatu 

Raciborskiego to są pracowici, mądrzy, twórcze osoby. Poinformował, iż w miesiącu 

wrześniu mieszkanka Powiatu Raciborskiego, a równocześnie mieszkanka Kuźni Raciborskiej 

Dominika Zawada została Miss Polonia Kraju Beneluxu. W miesiącu październiku 

mieszkanka Rud Ewa Bugdoł – sportsmenka, triathlonistka, która jest czołową zawodniczką 

kraju, 2 – krotną mistrzynią Polski, a w październiku zdobyła Puchar Świata w triathlonie  

w Chinach, pokonując całą czołówkę światową, łącznie z całą ilością zawodniczek chińskich. 

Pani E. Bugdoł poprawiła swój wynik z poprzedniego roku aż o 21 minut. Było to pływanie  

na 3 km, następnie jazda na rowerze na 80 km i bieg na 20 km. Jest to mieszkanka nie tylko 

Powiatu Raciborskiego, gdyż była zawodniczką Klubu Pływackiego „Victoria” Racibórz.  

W związku z tym uważał, że należałoby w/w osobę uhonorować. Na ostatniej sesji Rady 

Miasta zawodniczka ta została uhonorowana na sesji miasta. Zwrócił się z prośbą do Starosty,  

do Zarządu Powiatu Raciborskiego, aby przemyśleć w jaki sposób w przyszłości w/w osobę 

odznaczyć.  

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych Przewodniczącemu Radzie Powiatu Raciborskiego przez radnych  

za rok 2012, stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

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

odbędzie się 26.11.2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Stan środowiska i rolnictwa w Powiecie Raciborskim”. Następnie 

przypomniał, iż 04.11.2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad tut. Starostwa 

planowane jest szkolenie dla radnych na które zaprosił wszystkich radnych.   
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Ad18. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:15 zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim 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  

29 października 2013 r. 

4. Materiał dotyczący analizy funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie 

Powiatu Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2012/2013. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 02.10.2013  

do 16.10.2013.  

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 17.10.2013  

do 29.10.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 02.10.2013 do 16.10.2013). 

7. Uchwała Nr XXXIV / 332 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

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

8. Uchwała Nr XXXIV / 333 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

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

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Uchwała Nr XXXIV / 334 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

10. Uchwała Nr XXXIV / 335 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”. 

11. Uchwała Nr XXXIV / 336 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego na działania Starosty 

Raciborskiego. 

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi pana Eugeniusza Puka na działalność starosty raciborskiego  

Adama Hajduka. 

13. Uchwała Nr XXXIV / 337 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Eugeniusza Puka na działalność starosty 

raciborskiego Adama Hajduka. 

14. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. złożonych  

przez podległych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 
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16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu 

Radzie Powiatu Raciborskiego przez radnych za rok 2012.  

 

 


