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BR. 0002.3.1.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XXXVII/ 2014 

z  XXXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 14 stycznia 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXVII / 358 / 2014 - w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

2. XXXVII / 359 / 2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. 

3. XXXVII / 360 / 2014 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego z nauczaniem religii 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu uczniów szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. XXXVII / 361 / 2014 - w sprawie przekazania korespondencji otrzymanej od Rzecznika 

Praw Pacjenta. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                     Beata Bańczyk  

2. Radca Prawny                  Marta Topór – Piórko 

3. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu                            Grażyna Kowalska  

4. Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu                             Rajmund Ignacy  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2014r. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 
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7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. 

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

porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego 

z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 XXXVII 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. Usprawiedliwienie radnego Łukasza Kocura z sesji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    

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

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 14 stycznia 2014 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda w imieniu Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego 

wprowadził do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie przekazania korespondencji 

otrzymanej od Rzecznika Praw Pacjenta oraz zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem 

w/w projektu uchwały do porządku obrad.  

Projekt uchwały został wprowadzony 21 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną wprowadzić 

zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji? 

W związku z brakiem zgłoszeń poprosił o przegłosowanie całości porządku obrad?  

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 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. Na salę przybył radny Rafał Lazar.   

  

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i T. 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 Komisję Uchwał i Wniosków o wybór 

przewodniczącego spośród swego grona.  
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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. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2014 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż sprawozdania z pracy komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy na 2014 r. omawiane były na komisjach  

i zostały przyjęte. W związku z tym zapytał, czy radni oraz przewodniczący komisji pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte bez uwag i stanowią załączniki 

do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2013 – załącznik nr 5.  

2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2014 – załącznik nr 6.  

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2013 – załącznik nr 7.    

4. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2014 – załącznik nr 8. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2013 – 

załącznik nr 9.    

6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2014 – załącznik nr 10.    

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2013 – 

załącznik nr 11.    

8. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2014 – załącznik nr 12.  

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2013 – załącznik nr 13.  

10. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2014 – 

załącznik nr 14. 
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11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2013 – załącznik nr 15.  

  

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 21.12.2013 do 02.01.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 03.01.2014 do 14.01.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.12.2013 

 do 02.01.2014), stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie walnego zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego Starosta przekazał, że przyjęto budżet na rok 2014, który wyniósł 

ponad 4,5 mln zł. Subregion realizuje bardzo dużo projektów unijnych dla członków 

subregionu, znaczna ilość gmin korzysta z tych programów.  

Następnie Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków  

znajduje się w Biurze Rady. 

Na zakończenie Starosta przypomniał, iż w dniu wczorajszym na Komisji 

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak poruszył temat Oddziału Neurologii w szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu. W mediach ukazały się nieprawdziwe informacje i Starosta 

poprosił, aby obecny na sesji Dyrektor Szpitala R. Rudnik wyjaśnił w/w temat.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik  

poinformował, iż z niepokojem obserwował wszystkie informacje prasowe czy medialne 

 na temat działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu i osobiście jest zmartwiony  

w/w sytuacją, ponieważ w chwili obecnej zarządzanie szpitalem jest procesem dość 

skomplikowanym z tytułu: niedoszacowania, nadwykonań, niedoboru kadry lekarskiej, której 

zawsze brakuje na rynku. Zdaniem dyrektora radny W. Gumieniak swoim pytaniem  

sprowokował artykuły prasowe, bo wszystkie wypowiedzi i informacje, które pojawiają się 

mają swoje konsekwencje. Informacja nieprawdziwa, która ukazała się w mediach lokalnych, 

spowodowała, że pacjenci się denerwują się, że nie będą mieli dostępu do świadczeń, zaś 
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personel obawia się, że straci pracę a dyrektorzy okolicznych szpitali cieszą się, że jeżeli  

w Raciborzu zlikwidują oddział, to z pewnością skorzystają. Z kolei NFZ otrzymuje sygnał, 

żeby kontrolować szpital w Raciborzu, bo skoro zamyka się Oddział Neurologiczny to  

jest coś nie tak z tym oddziałem. Zdaniem dyrektora nie powinno posługiwać się plotką, tylko 

pytać u źródła. Dyrektor stwierdził, że nie było takiej sytuacji, aby nie odpowiedział  

na jakikolwiek telefon, a jeżeli nie od razu, to zawsze odzwania.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak  

stwierdził, że nie powiedział, iż oddział zostanie zamknięty tylko zapytał, czy jest prawdą, że 

kontrakt na udarówkę został zawarty tylko na 3 miesiące i jak będzie przedstawiać się  

w związku z tym dalsze funkcjonowanie tegoż Oddziału? W przypadku obecności Dyrektora 

szpitala na posiedzeniu komisji zdrowia odpowiedź zostałaby udzielona i nie byłoby żadnego 

problemu. Takie informacje docierały do wiceprzewodniczącego rady nie tylko  

od pacjentów, ale i od pracowników szpitala, stąd też było to uzasadnione, aby postawić 

pytanie. Wiceprzewodniczący rady zadał tylko pytanie, a Dyrektor szpitala powinien 

odpowiedzieć na pytanie.  

Dyrektor szpitala R. Rudnik stwierdził, iż w/w pytanie powinno zostać w pierwszej 

kolejności skierowane do niego, a następnie powinno zostać upublicznione i wówczas będzie 

to prawidłowa droga. Przeprosił za wzburzenie, ale denerwuje go fakt, że jeśli wiele osób  

na coś pracuje, później kilkoma niefrasobliwymi wypowiedziami psuje się te rzeczy, gdyż   

jest to działanie na szkodę.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak oczekiwał odpowiedzi na postawione 

pytanie.  

Dyrektor szpitala R. Rudnik odpowiedział, że zakontraktowane są wszystkie oddziały 

szpitalne, takie jakie były w ubiegłym roku, wprawdzie umowa nie jest jeszcze podpisana, 

natomiast są przedłużone kontrakty do końca 2014 r. tak jak była zawarta umowa  

i nie ma żadnych zagrożeń, aby kontrakty nie były realizowane. Chemioterapia również  

jest na 6 miesięcy dlatego, że zostanie ogłoszony w międzyczasie kontrakt, ale nie znaczy to, 

że będzie zamykany Oddział Chemioterapii. W szpitalu w Raciborzu zniknął tylko jeden 

Oddział Dermatologiczny, co zostało przesunięte na inne Odziały. 

Radny A. Wierzbicki przypomniał, iż podobną interpelację złożył 20.12.2013 r.,  

w której zmieścił informację, iż na Oddziale Neurologii wymaganych jest 4 lekarzy w tym  

2 lekarzy z drugim stopniem specjalizacji. Wymaganych na oddziale jest zatrudnionych  
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4 lekarzy specjalistów. Z końcem lutego będzie tylko dwóch z tego jeden z drugim stopniem 

specjalizacji. Radny na w/w interpelację otrzymał informację, iż otrzyma pisemną odpowiedź.  

Dyrektor szpitala R. Rudnik odpowiedział, że w celu prowadzenia Oddziału 

Neurologicznego zgodnie z warunkami wymaganych jest 3 lekarzy, w tym 2 specjalistów.  

Na dzień dzisiejszy wykazanych jest w portalu świadczeniodawców (czyli do NFZ) 

zgłoszonych jest 11 lekarzy, którzy współpracują ze szpitalem, nie wszyscy na stałe, ale 

wymagane są 2 etaty specjalistów i 1 lekarz może być bez specjalizacji. Na portalu 

świadczeniodawcy znajdują się w/w informacje i można je zawsze uzyskać, natomiast to 

samo co do wysokości kontraktów, umów zawartych przez szpital portal świadczeniodawców 

jest otwarty i można sprawdzić na jaką wartość, jakie umowy i kto z kim NFZ ma zawarte 

umowy, a jeśli nie to chętnie służy pomocą. Nigdy nie było takiej sytuacji, aby nie udzielił 

odpowiedzi. 

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

szpitala?  

W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Starosta informując, iż na sesji obecny jest Prezes PKS oraz autor 

programu.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż projekt uchwały był przedmiotem obrad 

Komisji i były dyskusje w tym temacie, a jeśli są jakiekolwiek pytania to poprosił  

o ich zgłaszanie. 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 Radny Leonard Malcharczyk zapytał, czy można zadać pytanie nie w sprawie projektu 

uchwały ale w sprawie PKS – u, w związku z obecnością zaproszonych gości na sesji?   
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 Przewodniczący rady A. Wajda udzielił przedmówcy głosu.  

Radny L. Malcharczyk przypomniał, iż w ubiegłym roku złożył interpelację w sprawie 

zatoczki dla pasażerów autobusu, którzy wsiadają na wysokości drogi wojewódzkiej 416  

(na wysokości miejscowości Lekartów), szczególnie tych pasażerów, którzy od strony 

Samborowic jadą na Racibórz. Po lewej stronie znajduje się przystanek, a po prawej stronie 

jest pole. Osoba, która chciałaby wsiąść i jechać na Racibórz musi przejść przez ulicę i stanąć 

na szczerym polu, żeby wsiąść. W związku z powyższym zapytał, kto odpowiada  

za w/w temat? Poprosił zaproszonych gości, aby ewentualnie mogli przekazać dalej powyższy 

temat. Zapytał także, kto jest właściwym partnerem do rozwiązywania takiego zagadnienia, 

kiedy jest przyporządkowanie droga wojewódzka – województwo jak to powinno być 

poprawnie rozwiązane?  

Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o.  

Kazimierz Kitliński powiedział, że drogi wojewódzkie są w gestii marszałka, drogi 

powiatowe starosty, drogi gminne wójta, tak samo przystanki są w gestii podmiotów 

samorządowych. Interpelacja radnego L. Malcharczyka dotycząca złego usytuowania 

przystanków powinna być skierowana do właściciela drogi. Jeśli są takie przypadki, to PKS 

stara się z poszczególnymi osobami sprawy te uzgadniać. Obiecał zwrócić się z tą sprawą  

do wójta, aby zainteresował się z w/w sprawą.  

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż jest to droga wojewódzka.      

Prezes K. Kitliński stwierdził, że jeśli jest to droga wojewódzka, to zaczyna to być 

problem.  

Radny L. Malcharczyk poprosił, aby zająć się w/w tematem.  

Prezes K. Kitliński stwierdził, iż PKS będzie starał się interesować powyższym 

tematem, ale jeśli jest to droga wojewódzka, to trzeba będzie zwracać się do Marszałka 

Województwa Śląskiego.  

W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda podziękował 

Prezesowi za udział w sesji.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. 

 

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

punkcie porządku obrad?  
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 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego  

z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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 20 do niniejszego 

protokołu.  

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania korespondencji 

otrzymanej od Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

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 21 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: K. Ciszek, W. Gumieniak i M. Klimanek.  

Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

od miesiąca stara się rozwikłać zagadkę brakującej godziny wychowania fizycznego  

w I klasach gimnazjum dwujęzycznego. Sprawą nawet zajęło się Kuratorium Oświaty, które 
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przeprowadziło kontrolę. Dowiedział się, że kontrola kuratoryjna nie dotyczyła brakującej 

godziny wychowania fizycznego a jedynie była to kontrola podręczników. Godzina ta nie jest 

realizowana, ponieważ wynika to z planu lekcji w dwóch I klasach gimnazjum 

dwujęzycznego. Prawdopodobnie na koniec III roku nauczania jeżeli brakuje godzin 

wychowania fizycznego to klasy udają się na wycieczkę i dolicza się brakujące godziny W-F. 

4 godzinę fakultatywną W-F można rozliczać miesięcznie, a nie w okresach 3 – letnich, więc  

jest to nieprawidłowość. W związku z tym radny poprosił o sprawdzenie w/w kwestii.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak w imieniu 

mieszkańców terenów nadodrzańskich oraz turystów odwiedzających Ziemię Raciborską 

zwrócił się z prośbą o nowy czas pracy promu Grzegorzowice – Ciechowice.  

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Następnie wiceprzewodniczący rady powrócił do sprawy oświetlenia skrzyżowania 

drogi nr 419 i nr 415 przy zjeździe z mostu Ciechowice – Markowice. Skrzyżowanie zostało 

oświetlone bardzo niebezpiecznie, gdyż w okresie zimowym, jesiennym zjazd w stronę 

Ciechowic jest niebezpieczny. W związku z tym, że za oświetlenie odpowiadają gminy  

na terenie których znajduje się to oświetlenie pomimo, iż jest to droga wojewódzka  

poprosił o zwrócenie się do Prezydenta Miasta Racibórz o lepsze oświetlenie. 

Radny Marceli Klimanek stwierdził, iż radni zostali wybrani przez wyborców  

na radnych powiatu, aby debatować nad różnymi rzeczami i zadawać pytania - po to 

otrzymali mandat społeczny.  

Ponadto radny powiadomił, że do tej pory przy DK 45 leżą w rowach połamane, 

niepoustawiane na polach płotki przeciwśniegowe, a resztki płotków stanowią zagrożenie  

dla samochodów i rowerzystów. W/w miejsc jest więcej, stąd też poprosił o zmobilizowanie 

odpowiednie firmy o usunięcie w/w rzeczy.  

 

Ad12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

 Starosta wyraził zadowolenie, że interpelacje dotyczą w większości nie zadań 

powiatowych. Następnie odniósł się do interpelacji radnych: 

1. K. Ciszka – nie potrafił udzielić radnemu odpowiedzi. Powiedział, że odbyła się kontrola, 

brak jest uwag i można było sprawę wyjaśnić na Komisji czy też zadzwonić.  
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Radny K. Ciszek powiedział, że kontrola nie dotyczyła w/w tematu.  

Starosta obiecał przyjrzeć się tematowi, a jeżeli złamane jest prawo to zostaną 

wyciągnięte konsekwencje, ponieważ nie ma przyzwolenia na łamanie prawa.  

Radny K. Ciszek wyjaśnił, iż muszą być 4 h W – F i doszukuje się 1 h jak ona  

jest realizowana, bo z planu tego nie wynika. Osobiście nie mówi o żadnym łamaniu 

prawa.   

Starosta stwierdził, że jeśli muszą być 4 h a tych godzin brak, to prawo jest łamane.  

Radny Adrian Plura wyjaśnił, że powyższe pytanie zadała radna T. Frencel  

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w miesiącu listopadzie i otrzymano 

odpowiedź od Wicestarosty A. Chroboczka, iż jest prowadzona stosowna kontrola 

Kuratorium Oświaty w tym zakresie. Z przedstawionego protokołu pokontrolnego  

wynika, iż wszystko jest w porządku, jednakże prawdopodobnie chodzi o czwartą godzinę, 

która jest realizowana fakultatywnie, stąd też poprosił, aby Dyrektor wyjaśnił w/w kwestię. 

Stwierdził, iż może kontrola w Kuratorium Oświaty nie była dokładnie pod kątem czwartej 

godziny. 

Starosta obiecał rozeznać sprawę i udzielić pisemnej odpowiedzi.  

2. W. Gumieniaka – Starosta odnośnie pracy promu powiedział, że można ponowić pismo, 

ponieważ już kiedyś pisano o godzinach pracy promu. Ponadto zostanie wystosowane 

pismo do Prezydenta Miasta Racibórz odnośnie oświetlenia. Prezydent poniósł pewne 

koszty, gdyż postawił dwa słupy z oświetleniem. Zostało to zaprojektowane i wykonane 

przez ZDW, ale znajduje się tam wiele mankamentów. Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu zgłaszał wielokrotnie, iż nie spełnia to tej roli, lecz była odpowiedź, że jest to 

zgodnie z prawem.     

3. M. Klimanka – Starosta zrozumiał, że chodzi o odcinek w Gminie Rudnik, stąd też obiecał 

wystąpić do ZDK w celu uprzątnięcia i z pewnością na zlecenie firma to robiła i musi to 

usunąć.  

 

Ad13. 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 stwierdził, iż nie zostały 

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 
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Ad14. Wolne wnioski i informacje. 

 

Do dyskusji zgłosili się radni: L. Malcharczyk  i przewodniczący rady A. Wajda.  

 Radny L. Malcharczyk z okazji Nowego Roku złożył życzenia noworoczne  

oraz przekazał na ręce Zarządu Powiatu Raciborskiego prezent w postaci koszyka Ziemi 

Raciborskiej, w którym znajdowały się produkty żywnościowe, rzemiosła, rękodzieła 

artystyczne jak również produkty turystyczne, specyficzne i charakterystyczne dla danej 

Gminy Powiatu Raciborskiego. Koszyk Ziemi Raciborskiej to produkty nawiązujące  

do tradycji, kultury, a również do współczesnego, nowoczesnego obrazu gminy stanowiące  

o jej rozwoju np. Gmina Kornowac słynie od wielu 10 – leci z wytwarzania mioteł i wina  

z jabłek, Gmina Krzyżanowice szczyci się kowalstwem artystycznym, miodem, świeczkami 

woskowymi o różnym kształcenie, Gmina Krzanowice szczyci się posiadaniem na swoim 

terenie zakładu produkcji wody typu „Borucinianka” ale również Muzeum Horroru, zaś 

Miasto Racibórz ma wspaniały zakład produkujący słodkości i bardzo dobry browar.  

Na terenie powiatu są Zamki, pałace. Produkty turystyczne zostały piękne opisane w książce, 

pokazujące najpiękniejsze zamki i pałace w Polsce, z tym również Ziemi Raciborskiej.  

W/w książka znajduje się w koszyku. Turbina Powiatu Raciborskiego to nic innego  

jak prawdziwy róg obfitości, to powód do dumy, ale również obowiązek właściwego 

promowania na zewnątrz. To szansa polepszenia rozpoznawalności Ziemi Raciborskiej  

na zewnątrz. Należy skorzystać z tego, promować i nacieszyć się bogactwem tej Ziemi innym 

osobom z kraju ale również i z zagranicy. Wręczył Zarządowi koszyk Ziemi Raciborskiej.    

Ponadto radny zaprosił na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 31 stycznia  

2014 r. o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury (wstęp wolny). Gośćmi Koncertu 

będzie Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Niemiec połączone siły z Mainz, Poczdamu  

i Opola.  Wszystkie gminy otrzymają wejściówki. 

Radny przekazał z zadowoleniem, że jeden z Prezesów polskich firm, pochodzący z 

Raciborza Pan Rafał Brzoska – Firma Integer.pl – jeden z czołowych, największych 

przedstawicieli obszaru poczty w Polsce odpisał na jego pismo jako Przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą i potwierdził, iż jest 

zaszczycony tym, że Komisja pragnie spotkać się z nim w ramach posiedzenia. Pan R. 

Brzoska ma tak zaplanowany kalendarz, że ma tylko 1 dzień możliwy tj. 21.02.br. (piątek) w 

godzinach popołudniowych. Po dzisiejszej sesji radny będzie chciał porozmawiać z 
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członkami Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

czy ta propozycja Komisji w dniu 21.02.br. jest akceptowana.        

 

Ad15. Zakończenie sesji. 

 

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że wszystkie interpelacje 

zostały przekazane przez Biuro Rady zainteresowanym i każdy otrzymał odpowiedź.  

Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 25.02.2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będą: „Zadania z zakresu architektury  

i budownictwa realizowane przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.”  

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 15:45 zamknął obrady XXXVII 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. Usprawiedliwienie radnego Łukasza Kocura z sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

14 stycznia 2014 r.  

4. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

14 stycznia 2014 r. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2013.  

6. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2014.  

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2013.    

8. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2014. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2013.    

10. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2014.    

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2013.    

12. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2014.  

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego 

za rok 2013.  

14. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2014. 

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2013.  

16. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 21.12.2013   

do 02.01.2014. 

17. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 03.01.2014 

do 14.01.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.12.2013 do 02.01.2014). 

18. Uchwała Nr XXXVII / 358 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia  

2014 r.  w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

19. Uchwała Nr XXXVII / 359 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia  

2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. 
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20. Uchwała Nr XXXVII / 360 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia  

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec  

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego z nauczaniem religii Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

21. Uchwała Nr XXXVII / 361 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia  

2014 r. w sprawie przekazania korespondencji otrzymanej od Rzecznika Praw Pacjenta. 

22. Interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka.  

 


