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BR. 0002.3.10.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXV/ 2013 

z  XXXV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 listopada 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXV / 338 / 2013 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXXV / 339 / 2013 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

3. XXXV / 340 / 2013 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. XXXV / 341 / 2013 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Rudach  

przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

5. XXXV / 342 / 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 178,22 m2. 

6. XXXV / 343 / 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 101,85 m2. 

7. XXXV / 344 / 2013 - w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2014 rok. 

8. XXXV / 345 / 2013 - w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

9. XXXV / 346 / 2013 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu                                                     Ewa Tapper  

2. Radca Prawny                  Marta Topór – Piórko 

3. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

      Gospodarki Wodnej i Rolnictwa         Krzysztof Sporny  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Stan środowiska i rolnictwa na terenie 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 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 ustalenia wysokości kosztów 

usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

11. 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 178,22 m2. 

12. 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 101,85 m2. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

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

i o wolontariacie na 2014 rok. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

na dzień 31.12.2013 r. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 21 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

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  

i przedstawicieli mediów.   

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 26 listopada 2013 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.10.2013 z dnia 26.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26 listopada 2013  r. nowej wersji projektów uchwał: 

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

poprzez autopoprawkę wniesioną o aktualizację tej uchwały – autopoprawka została 

przyjęta 21 głosami za. 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021 – autopoprawka została przyjęta 21 głosami za. 

 

Ponadto jest wniosek Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia 

nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały?  

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

przegłosowanie. Uchwała została przyjęta 21 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uaktualnionego 

porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 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 21 głosami za.  

 Na salę przybył radny Marceli Klimanek i skład rady powiększył się do 22 osoby.  
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

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

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

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie proponowanego 

składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 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. 

 Radny M. Kurpis został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad5. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał omawiany był szeroko  

przez poszczególne Komisje. W związku z tym zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Ryszard Winiarski. Stwierdził, iż nie będzie omawiał materiałów na sesję, gdyż zostały  

one szczegółowo omówione na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu  

18.11.2013 r., jednakże poprosił o ich przyjęcie. Na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

nie było uwag co do materiałów, ale uzupełnienie zostało wprowadzone bezpośrednio  

na Komisji, stąd też w imieniu Komisji poprosił o przyjęcie materiałów. Na Komisji została 

przedstawiona prezentacja wyników programów badawczych AIR SILESIA oraz KLIMAT,  

ZADANIE 2, dotycząca transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. Znajduje się ona na stronie internetowej jak również jest to w wydaniu 

książkowym, które jest dostępne w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa. Podziękował Referatowi Ochronie Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

tut. Starostwa za przygotowanie materiału na sesję.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi do materiału. W związku  

z brakiem uwag, poprosił o przyjęcie materiału.   

Materiał dotyczący stanu środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego 

został przyjęty 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 30.10.2013 do 14.11.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

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

w jakich działaniach i priorytetach Powiat Raciborski będzie mógł liczyć na środki  

pozakonkursowe. Mówiono o kształceniu zawodowym, gdzie na ten cel otrzymano środki  

w wysokości ponad 3,5 mln zł – działania twarde z EFR, jak również w tym samym działaniu  

z EFS dodatkowe szkolenia, zajęcia – blisko 2 mln 700 tys. zł. Łącznie jest to ponad 7 mln zł 

na szkolnictwo zawodowe. Kolejne zadanie, które byłoby dofinansowane to niskoemisyjny 

transport miejski – kwota 5 mln 168 tys. zł. oraz udział własny 15 %, które może pozwolić  

na kupno 6 – 7 autobusów dla PKS – u. Kwota 2 mln zł w priorytecie 4.1 – Promowanie, 

produkcja i dystrybucja energii źródeł odnawialnych na terenie szpitala planuje się montaż 

solarów. Szpital jest jedyną jednostką na terenie powiatu, gdzie przez cały rok potrzebna  

jest ciepła woda z uwagi na pacjentów, stąd też montaż solarów może obniżyć koszty energii. 

W chwili obecnej ciepła woda podgrzewana jest w kotłowni, gdzie są piece gazowe  

i jest to duży koszt. W planie jest zmiana całego systemu związanego z dostarczaniem ciepła  

i ciepłej wody do szpitala, ponieważ obecnie jest to robione przez potężny obiekt jaką jest 

stara kotłownia z wysłużonymi kotłami. Aktualnie patrząc na możliwości techniczne powiat 

jest w stanie bardzo mało bezobsługową kotłownię wybudować za niewielkie środki,  

a w przypadku sprężenia tego solarami, będzie to tańsze dla szpitala, a wolne obiekty można 

będzie zbyć i przeznaczyć środki na działalność szpitala. Środki z EFS (tzw. miękkie)  

są to sprawy związane z promocją zatrudnienia, samozatrudnieniem. Program ten byłby 

realizowany poprzez PUP dla całego powiatu i wszystkich gmin i jest to kwota blisko  
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600 tys. zł. Są to wszystkie środki jakie powiat może otrzymać pozakonkursowo i realizować 

w nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020.   

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 15.11.2013 do 26.11.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.10.2013  

do 14.11.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 18 listopada 2013 r. w sprawie prac związanych 

z realizacją suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” Starosta przekazał, 

że zakończono sprawy związane z budową stawu wodnego do którego mają zostać 

przeniesione okazy fauny i flory z terenu czaszy zbiornika jak również rozpoczęto prace  

przy głównej zaporze betonowej czołowej. Jest to duże przedsięwzięcie i trzeba wymienić 

grunt do poziomu 15 m. Samorządy zgłaszały następujące sprawy:  

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na etapie budowy zbiornika. Samorządy chcą mieć 

pewność, że inwestor w pełni panuje nad tym, jak będzie większa woda w Odrze.  

2. Wykorzystanie dróg powiatowych, gminnych  i wojewódzkich w czasie budowy zbiornika.  

3. Temat związany z bardzo słabą promocją i informacją o tej inwestycji. Na spotkaniu podał 

przykład, że jak w partnerskim powiecie w Niemczech budowano windę do Zamku  

w Altenie to kilkanaście miesięcy wcześniej w centrum miasta Alteny, specjalne biuro 

promowało projekt, gdzie można było uzyskać materiały, filmy, prospekty, plansze. 

Pełnomocnik zadeklarował, że w najbliższym czasie będą materiały promocyjne odnośnie 

realizacji Zbiornika przeciwpowodziowego. W dniu 28.11.2013 r. odbędzie się Misja 

Banku Światowego i na spotkaniu będzie chciał z przedstawicielem Banku Światowego 

temat ponownie przybliżyć. Na ostatnim spotkaniu, w którym uczestniczył Członek 

Zarządu J. Stukator mówił o w/w kwestii. Głównym przedstawicielem Banku Światowego 

jest Chińczyk, gdyż Chiny mają duży udział finansowy w Banku Światowym.  

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

Rady.  

Na zakończenie Starosta przypomniał wniosek z Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą, aby powstał nowy film promujący Powiat Raciborski.  

Z oszczędności, jakie były w Zamku taki film został zrealizowany. Poprosił radnych  

o wyrażenie zgody na przedstawienie w/w filmu. Film jest w wersji polskiej, ale planuje się 

wykonanie filmu w wersji niemieckiej, angielskiej i czeskiej.  
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Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Grażyna Wójcik przedstawiła film pt.: „Poznaj ziemię 

raciborską”.   

 
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.  

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 19 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw 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 19 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

 

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 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. 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 178,22 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 11 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. 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 101,85 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 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

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

i o wolontariacie na 2014 rok. 

 

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 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2013 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta powiedział, że Zarząd przygotowując powyższy projekt uchwały wskazał  

do wyboru dwie firmy: SIMAR Ltd spółka z o.o. z Rybnika i ZBR FABER sp. z o.o.  

z Wrocławia. Firma ZBR FABER jest o 4 000 zł droższa, ale warunek był taki, że jeżeli 

będzie można zastrzec to, że badanie bilansu będą wykonywali pracownicy firmy,  
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a nie podwykonawcy z terenu powiatu. W/w kwestia została zgłoszona także w dniu 

wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów. W dniu dzisiejszym sprawdzono to u prawnika 

szpitala i nie ma możliwości zastrzeżenia sobie, że to nie będzie podwykonawca. W imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego zaproponował tańszą firmę SIMAR Ltd spółka z o.o.    

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

punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda przed głosowaniem 

przypomniał, iż w miejsce wykropkowane zostanie wpisana firma SIMAR Ltd spółka z o.o 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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 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 20 głosami za, 3 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: N. Mika, M. Klimanek, A. Wierzbicki, Ł. Kocur i L. Fiołka.    

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

Radny N. Mika stwierdził, iż podpisywane są porozumienia pomiędzy jednostkami 

podległymi Powiatowi Raciborskiemu a miastem Opava, natomiast pozostałe jednostki  

są pomijane. W związku z tym zapytał, czy nie można byłoby wszystkim jednostkom, które 

pragną współpracować ze szkołami w Opavie podpisać takiego porozumienia, upoważnienia, 
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aby można było ubiegać się o środki unijne czy o współpracę. W związku z powyższym 

zwrócił się z prośbą, aby wszystkie jednostki traktowane były równo.  

Ponadto radny wspomniał o remontach, które poczynione są w tut. Starostwie,  

a parkingi są poblokowane, dlatego też zapytał, kiedy sytuacja ulegnie normalizacji  

i będzie można zaparkować przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Marceli Klimanek. Zdaniem jego droga 

przy ul. Bogumińskiej jest obciążona bardzo mocno, o czym niejednokrotnie mówił,  

a rowerzyści wykorzystują chodnik do poruszania się rowerem. Zwrócono radnemu uwagę, iż 

jest to nieprawne. Jeśli chodnik nie ma 2 m szerokości, wówczas rowerzyści nie mogą 

korzystać z chodnika. W razie złej pogody i ograniczonej widoczności mogą korzystać  

z chodnika. Z racji tego, że chodnik nie ma szerokości 2 m, rowerzyści narażają się na mandat 

w wysokości 100 zł. Poprosił, aby stosowne służby oznakowały chodnik  

przy ul. Bogumińskiej jako dostępny dla rowerzystów i wówczas rowerzyści nie będą 

narażeni na kary pieniężne.  

Radny A. Wierzbicki zgłosił dwie interpelacje: 

1. W związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację z sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie odcinka drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Raciborzu na odcinku od DW 416  

do zabudowań w Ocicach, w której zamieszczono informację, że odcinek drogi 

powiatowej: ulicy Ocickiej i ul. Wiejskiej w Raciborzu na spotkaniu, które miało miejsce 

w kwietniu 2013 r. z przedstawicielami Miasta Racibórz został zaproponowany do zmiany 

kategorii z drogi powiatowej na kategorię drogi gminnej radny zapytał, na jakim jest to 

etapie i kiedy dojdzie do w/w rzeczy? 

2. W sprawie rozważenia stworzenia publikacji dotyczących laureatów nagród Mieszka, które 

otrzymali za wybitne osiągnięcia z dziedziny kultury (publikacja powinna znaleźć się  

w bibliotekach miejskich i powiatowych).  

Radny Łukasz Kocur zwrócił się z prośbą do PZD, aby w strategicznych, 

newralgicznych miejscach, zawiewanych przez śniegi i przy drogach powiatowych 

niezależnie od kategorii dróg ustawić płotki lub siatki. Ponadto zapytał, czy zostały wysłane 

do rolników czy też grup rolników zapytania, czy zezwalają na postawienie płotek lub siatek, 

czy są odpowiedzi negatywne, a jeśli tak to w jakiej ilości? 

Radny Leon Fiołka złożył pisemne interpelacje: 

� W imieniu mieszkańców ul. Brzeskiej poprosił o zwiększenie nadzoru policyjnego  

na tej drodze. Rozpoczęta budowa zbiornika Racibórz – Dolny powoduje zwiększenie 
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ruchu samochodów ciężarowych, które bardzo często poruszają się z nadmierną 

szybkością stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników drogi Brzeskiej  

oraz są przyczyną znacznego nasilenia hałasu w domostwach zlokalizowanych  

na tej drodze.  

� Przekazał, że docierają sygnały, iż gromadzone do oddzielnych kontenerów odpady 

komunalne oraz żużle i popioły z pieców domowych są przy ich odbiorze wysypywane  

do jednej śmieciarki, stąd też zwrócił się z prośbą do Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, żeby wspólnie z Urzędem Miasta przyjrzeć się tej 

sprawie.  

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.    

 

Ad17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

1. N. Miki – jest list intencyjny, który zostanie podpisany i dotyczy wspierania przez miasto 

Opava (taki Dom Kultury, który im podlega) ze strony powiatu wspieranie Domu Kultury 

przy organizacji imprez kulturalnych, których robionych jest coraz więcej, a dotyczyło to 

głównie Festiwalu Piosenki Europejskiej. Festiwal był robiony dla partnerów powiatu  

i młodzieży z Polski. Zaproponował zapytać raciborskie szkoły, które współpracują, czy 

nie byłyby skłonne w kierunku rozszerzenia tego listu intencyjnego. Obecnie list zostanie 

podpisany w takiej formie, a jeżeli będzie potrzeba i wola ze strony czeskiej, to zostanie to 

rozszerzone.  

W kwestii parkingu powiedział, że do tej inwestycji jaką jest budowa Punktu Obsługi 

Klienta i windy dołączyła się awaria z kanalizacją. Konieczne jest podłączenie tego 

budynku i dlatego rozpoczęto prace. W/w rzecz zakończy się bardzo szybko. Jeśli chodzi  

o inwestycję związaną z dobudową Punktu Obsługi Klienta, to zostanie to zakończone  

na wiosnę. W maju wszystkie parkingi będą do dyspozycji, zaś parking przed budynkiem 

będzie do dyspozycji za kilka dni.   

2. M. Klimanka – służby PZD sprawdzą, czy istnieje taka możliwość zachowania chodnika, 

aby jeździły rowery, a jeśli tak, to zostanie wystosowane pismo do ZDK. Odpowiedział, że 

wówczas nie ma takiej możliwości.  
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3. A. Wierzbickiego – odbyło się spotkanie i wytypowano drogi, które zostaną zamienione. 

W celu zamiany drogi musi być uregulowany stan prawny pod drogami (tzn. w księgach 

wieczystych odpowiednie pasy drogi muszą być wpisane, a wcześniej musi być decyzja 

Wojewody, która na rzecz danego samorządu skomunalizuje te grunty). Ulica Kościuszki, 

ul. Kolejowa będzie pasek powiatowy, następnie gminny. Gmina przejmie to od powiatu, 

następnie będzie to scalała. Planowano to ominąć, ale nie ma takiej możliwości, gdyż 

wojewoda nie zgodzi się. W chwili obecnej powiat prowadzi prace związane  

z wydzieleniem tych dróg, złożeniem wniosku do Wojewody, a w przypadku wydania 

decyzji komunalizacyjnej, zostanie to ujęte w księgach wieczystych i będzie możliwe  

w pierwszej kolejności przygotowanie uchwały intencyjnej rady o zamianach. Uchwała ta 

jest konsultowana przez wszystkie sąsiednie samorządy, następnie wraca to na Zarząd 

Powiatu Raciborskiego i później jest przygotowana uchwała na radę. Nie potrafi 

powiedzieć, czy w tej kadencji będzie to możliwe. Byłaby taka możliwość użyczenia dróg, 

jeśli Prezydent byłby tą rzeczą zainteresowany. Są przypadki, że gmina może wstrzymać 

środki na drogę, a powiat nie może i gmina wydzierżawia od powiatu na 5 lat drogę, 

remontuje ją za środki unijne, a później wraca ona do powiatu. Taka możliwość istnieje  

i planuje się taką rzecz zrobić w Gminie Krzyżanowice. W przypadku takiej potrzeby  

i woli, powiat jest skłonny zamienić. O drogach, które miały zostać zamienione już mówił.     

Starosta powiedział, że myśli się o publikacjach, ponieważ podpatrzono to  

od partnerów zagranicznych, że często wydaje się w formie albumowej sylwetki 

mieszkańców np. album na 60 – lecie współpracy na którym obecni byli przedstawiciele 

Powiatu Raciborskiego i Powiatu Märkischer. Obecnie będzie już V edycja.  

Starosta obawiał się, że za 10 lat będzie trudno dotrzeć i napisać cokolwiek o tych 

ludziach. Zaproponował gromadzenie notek ze zdjęciami, a na jubileusz zostałoby to 

wydane w formie książkowej. Jak stwierdził, o tych ludziach mówi się. Wspólnie  

z Radiem Vanessa prowadzona jest popularna audycja pn.: „Znani – nieznani” – to  

jest I półrocze, zaś II półrocze – Najciekawsze miejsca przyrodnicze na Ziemi 

Raciborskiej. Każda audycja została nagrana, więc można ją odsłuchać. W interesujący 

sposób robione jest to przez Radio Vanessa. Publikacja zostanie wydawana, jednakże  

w chwili obecnej będą zbierane materiały, lecz konieczne jest podpisanie umowy z daną 

osobą, która będzie to robiła profesjonalnie (zdjęcia, wywiady, informacje o tych osobach, 

a następnie dane te zostaną zebrane i wydane w formie książkowej).        
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4. Ł. Kocura – w kwestii płotek powiedział, że przy drogach powiatowych i wojewódzkich 

zabezpiecza się 250 km dróg (150 km dróg powiatowych i 100 km dróg wojewódzkich).  

W niektórych miejscach są już poustawiane płotki. Są takie miejsca, gdzie ustawienie tych 

płotków jest za drogie, chociażby konieczne byłoby wysyłanie ciężkiego sprzętu w celu 

odśnieżenia drogi. Koszt odszkodowań i częstotliwość zawiewania jest tak niewielka, że 

opłaca się wysłać fadromę, która szybko to zbierze, niż postawiać płotki. W miejscach 

najbardziej zawiewanych płotki będą ustawione. Jeśli są miejsca, w których bardzo mocno 

zawiewa a brak jest płotek, Starosta poprosił o taką sugestię i przekaże to do Zarządu Dróg 

Powiatowych. Ponadto poinformuje (może nie imiennie), ale z jakich gmin rolnicy bardzo 

niechętnie zgodzą się, aby na ich polach stawiać płotki.  

5. L. Fiołki – w kwestii ul. Brzeskiej powiedział, że zostanie to zgłoszone do policji. Drugim 

tematem jest zniszczenie dróg na policji o których powie na Komisji, ale trwają rozmowy  

z wykonawcą i zostanie nakręcony film ze stanu dróg i będzie monitoring. Obawy  

są o ul. Brzeską, gdyż droga jest zrobiona ze środków unijnych i jakby cokolwiek stało się, 

to jest to kłopot. Każda gmina będzie miała na uwadze swoją drogę, a powiat  

w szczególności będzie miał ul. Brzeską.   

W kwestii odpadów powiedział, że zostanie wystosowane pismo do Prezydenta Miasta 

Racibórz, gdyż jest to jego zadanie.          

 

Ad18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis stwierdził, iż nie zostały 

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Do dyskusji zgłosili się radni: T. Frencel, L. Malcharczyk, M. Klimanek  

i przewodniczący rady A. Wajda.  

Radna Teresa Frencel wspomniała o otrzymanej odpowiedzi na interpelację odnośnie 

ŚDS, ale pismo niczego nie zawiera, ponieważ była to chronologia wszystkich spotkań,  

w których uczestniczyli osoby zainteresowane. Na portalu można znaleźć wypowiedzi osób 
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zainteresowanych jak i niepokój. Z jednej strony miała to być radość, a w chwili obecnej 

wzbudziło to niepokój, niewiedza rodziców, kto, co na jakiej zasadzie. W imieniu 

zainteresowanych osób złożyła wniosek do Starosty o niezwłoczne spotkanie Starosty, 

przedstawicieli Stowarzyszenia Dom z wnioskodawcami, zainteresowanymi rodzicami, aby 

usłyszeli jakie kryteria doboru, kto będzie tworzył nabór, co powinien zawierać wniosek, kto 

będzie kwalifikowany do Domu, ponieważ rodzice na dzień dzisiejszy nie są zorientowani  

w temacie. Pojawiła się kiedyś informacja, iż to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 

zajmował się kwalifikacją. Jest koniec listopada, a od 01.01.2014 r. Ośrodek ma ruszyć. 

Rodzice pytali, ale nikt nie jest zorientowany w powyższym temacie. W związku z tym 

poprosiła o zorganizowanie spotkania, aby rodzice mogli uzyskać odpowiedzi na pytania, 

które budzą ich niepokój.   

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iż na sesji w miesiącu wrześniu złożył 

interpelację odnośnie czystości i stanu parkingu w lesie przy drodze DK 45 jadąc  

od Opola. Podziękował Staroście, Wójtowi Gminy Rudnik Alojzemu Pieruszka  

oraz Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych w Katowicach Panu Markowi Nielacnemu za szybką i skuteczną interwencję  

oraz doprowadzenie do stanu, że parking ten stał się godną wizytówką Powiatu Raciborskiego 

na wjeździe na Ziemię Raciborską od strony Województwa Opolskiego. Przypomniał, iż 

parking ten w tym czasie stanowił niechlubną wizytówkę Powiatu Raciborskiego.  

Śmieci wokół koszy i cały parking był zaśmiecony śmieciami, do tego dziurawa nawierzchnia 

drogi. Już kilka tygodni po złożonej interpelacji na parkingu zabudowano nowe kosze  

na śmieci w ilości 6 sztuk o pojemności 70 l każdy (czyli dwukrotnie więcej niż wcześniej).  

Kosze są "przychylne" dla podróżujących, pozwalające na łatwe umieszczanie w nich śmieci 

ale i ich opróżnianie. Kosze te są bardzo dobrze kolorystycznie wkomponowane w parking.  

Jak poinformował Zastępca Dyrektora co najmniej 2 razy w tygodniu(wtorek i piątek)  

oraz po każdorazowym stwierdzeniu przepełnienia koszy pracownicy Obwodu Drogowego  

w Raciborzu dokonują ich opróżnienia. Dodatkowo wykonywane jest systematyczne 

sprzątanie parkingu i koszenie trawy, odnowiono również ławki. Co najważniejsze,  

w ostatnich dniach dokonano przebudowy całego parkingu, sfrezowano nawierzchnię  

o grubości 6 cm i ułożono nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 6 cm, 

zbudowano studzienki ściekowe oraz kanaliki, dokonano wymiany krawężników, obrzeży, 

nawierzchni chodnika oraz odtworzono oznakowanie poziome. Powierzchnia na parkingu jest 

tak równa, że można zrobić tam kort tenisowy. Radny pozwolił sobie w dniu dzisiejszym 
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zrobić kilka zdjęć na zasadzie porównania jak było i jak jest, które wysłał wszystkim radnym. 

Mieszkańcy powiatów ościennych dostrzegli, że teren ten został bardzo ładnie przygotowany. 

Ponadto radny poinformował, iż w dniu dzisiejszym rozmawiał ze Starostą Powiatu  

Märkischer Thomasem Gemke na temat działań w najbliższym czasie. Starosta Powiatu  

Märkischer poinformował, iż w dniu 22.05.2014 r. będzie startował ponownie jako kandydat 

na Starostę Powiatu Märkischer. Krótko naświetlił Staroście informację nt. projektu 

młodzieżowego, o którym mówiono na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą  dotyczącego sprzątania cmentarza na ul. Starowiejskiej. Starosta 

wykazał bardzo duże zainteresowanie i poprosił, aby zająć się tym tematem, a w momencie, 

kiedy zostaną wypracowane stosowne działania, to należy mu je przekazać do realizacji.  

Radny M. Klimanek pogratulował przedmówcy efektywności i życzył wszystkim 

takiej efektowności, jaką radny L. Malcharczyk uzyskał w sprawie parkingu. Poświadczył, że 

parking wygląda estetycznie, gdyż codziennie przejeżdża obok tego parkingu.  

Odnośnie filmu radny powiedział, że film byłby rewelacyjny, gdyby nie muzyka. 

Sądził, że Zespół „Miraż” mógłby zrobić bardzo ładny podkład. 

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

odbędzie się 20.12.2013 r. (piątek) o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Budżet Powiatu Raciborskiego na 2014 r.”. Przekazał, że wszystkie 

odpowiedzi na interpelacje radnych wpłynęły do Biura Rady i przekazane zostały 

poszczególnym adresatom. Ponadto poinformował o wpłynięciu następujących pism:  

1. Publikacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ”Stanie środowiska  

w województwie śląskim w 2012 roku”. 

2. Treść interpelacji i odpowiedzi na wystąpienia Posła na Sejm RP Henryka Siedlaczka.  

3. Pismo Biskupa Kurii Diecezjalnej w Gliwicach odnośnie zaproszenia na spotkania 

„Adwentowe Godziny Skupienia” dla samorządu terytorialnego, które odbędą się  

14 grudnia 2013 r. o godz. 10:00. 

 W/w pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady.     
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A20. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:17 zamknął obrady XXXV 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  

26 listopada 2013 r. 

4. Materiał dotyczący stanu środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 30.10.2013  

do 14.11.2013.  

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 15.11.2013  

do 26.11.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.10.2013 do 14.11.2013). 

7. Uchwała Nr XXXV / 338 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.  

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

8. Uchwała Nr XXXV / 339 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Uchwała Nr XXXV / 340 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów  

w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Nr XXXV / 341 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy 

Kuźnia Raciborska. 

11. Uchwała Nr XXXV / 342 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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 178,22 m2. 

12. Uchwała Nr XXXV / 343 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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 101,85 m2. 

13. Uchwała Nr XXXV / 344 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.   

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 
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14. Uchwała Nr XXXV / 345 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.   

w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

15. Uchwała Nr XXXV / 346 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.   

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

16. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

 


