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BR. 0002.3.2.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XXXVIII/ 2014 

z  XXXVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 lutego 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXVIII / 362 / 2014 – w sprawie nadania Technikum nr 1 wchodzącemu w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia  

„Księżnej Eufemii Raciborskiej”. 

2. XXXVIII / 363 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

3. XXXVIII / 364 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

4. XXXVIII / 365 / 2014 – w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2014. 

5. XXXVIII / 366 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie I Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

6. XXXVIII / 367 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji. 

7. XXXVIII / 368 / 2014 – w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

8. XXXVIII / 369 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

9. XXXVIII / 370 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

i jej likwidacji. 
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10. XXXVIII / 371 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1  

i jej likwidacji. 

11. XXXVIII / 372 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu   

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

12. XXXVIII / 373 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie V Liceum Profilowane  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji. 

13. XXXVIII / 374 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane 

w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

14. XXXVIII / 375 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

15. XXXVIII / 376 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

16. XXXVIII / 377 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie IV Liceum Profilowane  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8  

i jej likwidacji. 

17. XXXVIII / 378 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

18. XXXVIII / 379 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

19. XXXVIII / 380 / 2014 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 
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20. XXXVIII / 381 / 2014 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, 

jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych  

w Głubczycach. 

21. XXXVIII / 382 / 2014 – w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

22. XXXVIII / 383 / 2014 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

23. XXXVIII / 384 / 2014 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia 

Raciborska. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                     Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                  Michał Gebe 

4. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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 nadania Technikum nr 1 

wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia „Księżniczki Eufemii Raciborskiej”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 
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9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły  

o nazwie I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

i jej likwidacji. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3  

i jej likwidacji. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Szkoła Policealna nr 1 w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

III Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu                  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

V Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

III Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 
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20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 2 w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

IV Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

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

porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach. 

27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Racibórz. 

29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Kuźnia Raciborska. 
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30. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

31. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

32. Interpelacje i zapytania radnych. 

33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

34. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

35. Wolne wnioski i informacje. 

36. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

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, księdza wikarego Krzysztofa Blauta oraz Dyrekcję  

wraz z przedstawicielami grona nauczycielskiego, rodziców i uczniów ZSE w Raciborzu.    

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 25 lutego 2014 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.0022.3.1.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1. nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok – autopoprawka została przyjęta bez uwag,  

2. nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 – autopoprawka została przyjęta 

bez uwag.     

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad?  

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 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 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 bez uwag.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o wybór 

przewodniczącego spośród swego grona.  
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Zaproponowano radną T. Frencel na Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radna T. Frencel została wybrana na stanowisko Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad5. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał jest obszerny i został bardzo 

dobrze opracowany, był przedmiotem obrad Komisji. W związku z powyższym zapytał, czy 

radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

 Zgłosił się Starosta Raciborski Adam Hajduk informując, iż na Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska został złożony wniosek o sprostowanie błędów w materiale  

pn. „Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu”: 

- w pkt. C ppkt. 3 – winno być klasa IIIa, a jest 1 i 1a oraz IIIb, a jest 111b 

- w pkt. C ppkt. 5 – winno być klasa IIIa, a jest 1 i 1a oraz IIIb, a jest 111b. 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że literówki w w/w materiale zostały 

poprawione i naniesione. W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda zapytał, 

kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z zakresu architektury  

i budownictwa realizowane przez Referat Architektury i Budownictwa tut. Starostwa.  

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. Na sali obecnych jest już 23 radnych.   

 

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 15.01.2014 do 13.02.2014, 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 14.02.2014 do 25.02.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 15.01.2014 

 do 13.02.2014), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Starosta poinformował także, że informacja o realizacji uchwał i wniosków  

znajduje się w Biurze Rady. 

W związku z projektem uchwały w sprawie nadania Technikum nr 1 wchodzącemu  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia  

„Księżnej Eufemii Raciborskiej” poproszono Proboszcza Parafii WNMP Księdza Dziekana 

G. Kurowskiego o przedstawienie informacji nt. tej postaci, który jednak w dniu wczorajszym 

telefonicznie poinformował, iż przebywa w szpitalu i w jego imieniu przybędzie Ksiądz 

Wikariusz K. Blaut, który przybliży postać księżnej Eufemii.  

Ksiądz Wikariusz K. Blaut przekazał pozdrowienia od Księdza Proboszcza, który 

obecnie przebywa na obserwacji w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Następnie przedstawił 

historię o Księżnej Eufemii Raciborskiej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za przybliżenie sylwetki Księżnej 

Eufemii Raciborskiej.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania Technikum nr 1 

wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 

imienia „Księżnej Eufemii Raciborskiej”. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się radny Norbert Mika proponując autopoprawkę polegającą na zmianie  

w tytule jak i treści projektu uchwały nazwy z „Księżniczki” na „Księżną”, ponieważ  

w źródłach nie występuje ona jako Księżniczka (konsekwentnie w każdym ze źródeł 

nazywana Ducissa – oznacza Księżną). Dzień śmieci uważa się za dzień narodzenia dla nieba  

 Św. Eufemii czyli 17 stycznia 1259 r. Eufemia miała już 60 lat i trudno ją nazwać 

Księżniczką. Radny jest absolwentem ZSE, stąd też zależy mu, aby szkoła miała dobre imię, 

dlatego też zaproponował, aby w powyższym projekcie uchwały nastąpiła modyfikacja  

nazwy.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego 

wprowadza powyższą autopoprawkę?  

 Starosta zgodził się na wprowadzeniem autopoprawki. 
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 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Zarząd wprowadza autopoprawką 

nazewnictwo: zamiast Księżniczki wpisać Księżną. ZSE nie wnosi uwag, stąd też 

zaproponował przegłosowanie w/w autopoprawki w tytule, a także w treści uchwały.   

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

przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował ZSE.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 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 przekazał, że Komisja 

zajmowała się zarówno zmianami do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie powiatu na rok 2014 jak i zmian WPF na lata 2014 – 2021 i zaopiniowała je 

pozytywnie.  

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

punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 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.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że Komisja 

omawiała projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali 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.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

  Zgłosił się Starosta informując, iż pojawiła się literówka w projekcie uchwały  

i zamiast Liceum Ogólnokształcącego będzie Liceum Ogólnokształcące. Zmiana nazewnictwa 

z „Liceum Ogólnokształcącego” na „Liceum Ogólnokształcące” będzie w tytule, jak również 

i w §1 i §2.   

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

w powyższym projekcie uchwały? 

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

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

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie  

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż pojawiło się pytanie na Komisji Budżetu  

i Finansów, czy jest konieczność ogłoszenia konkursu, w przypadku rozwiązania ZSO nr 2. 

Jest stanowisko Kuratorium Oświaty w Katowicach, iż należy ogłosić konkurs na Dyrektora.   

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

w powyższym projekcie uchwały? 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

 

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 przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Szkoła Policealna nr 1 w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

III Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu   

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  



14 
 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

V Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

III Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 2 w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

IV Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.  

 

Ad23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych  

w Głubczycach. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Starosta informując, iż na dzień dzisiejszy dotyczy to jednego zawodu, 

jakim jest lakiernik samochodowy.   

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

do głosowania.  



17 
 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu 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 przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi, 1 głosem przeciw  

i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.  

 

Ad29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie 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 przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad30. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Sprawozdanie zostało przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad31. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

Sprawozdanie zostało przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad32. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: L. Fiołka, A. Wierzbicki, P. Scholz, M. Klimanek, A. Plura,  

przewodniczący rady A. Wajda i N. Mika.  

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

Radny Leon Fiołka zgłosił następujące interpelacje:  

1. w imieniu mieszkańców ul. Dębicznej czyli drogowej powiatowej S3540 zwrócił się  

z prośbą o remont nawierzchni na w/w ulicy, a w szczególności w miejscach gdzie były 

doprowadzane przyłącza kanalizacyjne do posesji, 
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2. w sprawie wystąpienia do zarządcy drogi o pilny remont drogi wojewódzkiej 395  

od Kornowaca do przejazdu kolejowego na Dębiczu i ograniczenia prędkości na tym 

odcinku do czasu jej wyremontowania.  

Powyższe interpelacje stanowią załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.  

Radny A. Wierzbicki odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację dotyczącej 

możliwości zamknięcia Oddziału Neurologicznego, a w szczególności do treści zdania 

zaczynającego się od …”W odniesieniu do zarzutów o realnej groźbie zamknięcia Oddziału 

Neurologicznego …”. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby odpowiedzi były mniej 

emocjonalne, a przewodniczący rady mógłby w tym temacie wypowiedzieć się.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wspólnym dobrem jest dbanie o dobre 

imię i tak samo prawo radnych do zapytań. Uważał, iż Dyrekcja formułując treść tego pisma 

nic nie miała na uwadze, nie chciała być złośliwa, ale chciała odpowiedzieć na pytania.  

Radny Piotr Scholza zgłosił dwie interpelacje oraz poprosił o wyjaśnienie n/w kwestii: 

1. w sprawie remontu drogi nr 919 – od Nędzy do Szymocic. 

2. w sprawie własności drogi powiatowej na wysokości zakrętu od strony Suminy  

w Górkach Śląskich. 

Następną osobą, która zabrała głos był radny Marceli Klimanek. Zapytał odnośnie 

Placu Konstytucji i przejścia oraz na jakim etapie są uzgodnienia? 

Radny Adrian Plura zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi nr 919, a konkretnie  

w sprawie przejścia w okolicach przedszkola w Rudach, które do końca jest niewłaściwie 

oznakowane.  

Radny Norbert Miki zwrócił się: 

1. z propozycją, by uchwały (np. nadanie imienia, itp.) zanim trafiły pod obrady rady 

powiatu, komisji resortowych, merytoryczna ich zawartość była sprawdzana przez grupę 

ekspercką, ekspertów znających język łaciński. Dobrze, że Grono Pedagogiczne ZSE 

wykazało zrozumienie i wyrozumiałość.  

2. z zapytaniem, czy Powiatowy Zarząd Dróg ma procedurę na takie zjawisko – chodzi  

o tabun samochodów szerokich, które zajmują 1,5 m pasa?  

  Przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z apelem do Starosty w związku  

ze zmianą przepisów regulujących terminy uzupełnień wniosków (głównie chodzi  

o przedsiębiorców, które aplikują o środki zewnętrzne dzięki którym mogą otrzymać 

dodatkowe dofinansowanie). Poprzez skrócenie terminu okazuje się, że gro uzupełnień, które 
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trzeba dostarczyć do organu, który rozpatruje wniosek o dotację, w kilka dni należy 

dostarczyć mapkę czy dokumentację. W związku z tym zwrócił się z prośbą, czy nie można 

w/w kwestii uwzględnić w pracach Referatu Geodezji, Referatu Architektury i Budownictwa, 

by w przypadku, gdy przyjdzie strona będąca w trakcie uzupełniania wniosku i przedstawi 

stosowne dokumenty, można by ją potraktować specjalnie, jeśli chodzi o termin realizacji.  

 

Ad33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

 Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

1. L. Fiołki – ul. Dębiczna (remont nawierzchni na w/w ulicy, a w szczególności  

w miejscach, gdzie były doprowadzane przyłącza kanalizacyjne do posesji) Starosta 

obiecał wystąpić do inwestora jakim był Urząd Miasta, żeby zobligował swojego 

wykonawcę z którym ma podpisaną umowę do usunięcia usterek. Ulica ta została ujęta  

w planach remontowych i w przypadku woli partycypacji gminy w kosztach, bo droga ta 

biegnie przez dwie gminy: Racibórz i Kornowac do miejscowości Kobyla, to droga ta  

jest w planach powiatowych. Ubytki po przyłączach planuje się usunąć.  

  W kwestii ul. Rybnickiej powiedział, że od wielu lat zabiegano, aby zaczęto 

realizować drogę Racibórz – Pszczyna. Największy wydatek będzie ponosił Urząd 

Marszałkowski i nie ma żadnych szans, żeby podjąć się remontu drogi, która  

w efekcie tej inwestycji, o której osobiście mówił, stanie się drogą powiatową  

albo gminną. Marszałek nie wyda na to większych środków finansowych, natomiast 

niezbędne remonty bieżące zostaną wykonane. Osobiście nie zalecałby wystąpień, 

natomiast powiat w ramach pieniędzy, jakie ma od Marszałka na remonty bieżące, będzie 

chciał w ramach prac bieżących poprawić nawierzchnię drogi. Osobiście jest po rozmowie 

z Dyrektorem ZDW w Katowicach Z. Taborem i wie, jakie mają planowane środki na rok 

2014. Z uwagi na potężne wydatki, jakie Urząd Marszałkowski ponosi na Koleje Śląskie 

czy utrzymanie szpitali wojewódzkich, Starosta uzyskał informację, iż 180 mln zł mają w 

roku bieżącym dopłacić do Kolei Śląskich.   

2.  A. Wierzbickiego –  Starosta ucieszył się, że odpowiedź udzielona wcześniej radnemu  

jest  zadawalająca. Odpowiedzi przygotowują referaty, ale na przyszłość będzie zwracał 



21 
 

uwagę, aby nie pojawiały się niepotrzebne stwierdzenia, bo one nic nie wyjaśniają, ale 

mogą tylko zaogniać sytuację, która jest niepotrzebna.    

3. P. Scholza – odnośnie drogi 919 Starosta powiedział, że zrezygnowano ze środków, jakie 

Urząd Marszałkowski chciał dać na remont drogi, ponieważ środki przekazano w takim 

terminie, że powiat nie byłby ich w stanie wydatkować. W roku bieżącym ponowiono 

pisma. Osobiście był z wizytą u Wicemarszałka S. Dąbrowy w tej sprawie, aby w środki  

w roku bieżącym były i wykonano ten remont. Remonty są szacowane  

na 1 mln 100 tys. zł.  

 Odnośnie własności terenu pod drogami Starosta powiedział, że z mocy prawa grunty 

pod drogami, które były w latach 90 – tych przeszły na rzecz właściciela drogi. Z mocy 

prawa grunt pod drogą powiatową jest powiatu, pod drogą krajową Skarbu Państwa,  

pod drogą gminną jest gminy a pod drogą wojewódzką Marszałka. Trzeba doprowadzić  

do tego, by zapis znalazł się w księgach wieczystych. Powiat sukcesywnie wydziela to co 

jest pod drogą i zostają złożone wnioski do Wojewody o wydanie decyzji 

komunalizacyjnej. Do końca roku 1995 każdy kto był właścicielem terenu pod drogą mógł 

wystąpić o odszkodowanie, a kto nie wystąpił termin minął. Było nawet tak, że za grunty  

pod drogami gminnymi tę rekompensatę dawały gminy, a za grunty pod drogami 

powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi Skarb Państwa, ale termin rekompensaty minął. 

Grunt pod drogą powiatową jest powiatu, tylko trzeba doprowadzić do tego, aby  

znalazło się to w księdze wieczystej, ale z mocy prawa jest to grunt powiatu. Zapis jest 

taki, że rzeczywiście grunt jest Skarbu Państwa a na terenie powiatu włada nim Starosta, 

natomiast jeśli ten grunt z mocy prawa należy się gminie, to jest gminy, a to, że gmina  

nie podejmuje działań, które mają dojść do komunalizacji, to wcale nie oznacza, że Skarb 

Państwa będzie ponosił nakłady na tę nieruchomość. Osobiście dysponuje interpretacjami 

Urzędu Wojewódzkiego, że jeżeli ze względu bezpieczeństwa czy innych trzeba 

wydatkować na nieruchomość pewną kwotę, to przy komunalizacji trzeba wyegzekwować 

od gminy.                

4. M. Klimanka – w kwestii Placu Konstytucji powiedział, że jeśli chodzi o oznakowanie 

skrzyżowania, itp. to wszystko jest w porządku. Była inicjatywa gminy o zamontowaniu 

świateł i gmina deklarowała środki finansowe na współudział. Fachowcy stwierdzili, że 

światła w miejscu, jakim jest obecne przejście nie mogą być, dlatego też proponowano, że 

przejście te powinno zostać przesunięte 10 – 15 m dalej. Gmina stwierdziła, że jeśli będzie 

to w ten sposób, to nie będzie to finansować. Prezydent powiedział na spotkaniu, że 
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znajdzie projektanta, który znajdzie wyjście z tej sytuacji i jak projekt będzie uzgodniony 

to powiat to wykona. Projektanci twierdzą, iż jest to niezgodne z zasadami i nie będą tego 

projektowali w tym miejscu. W dniu jutrzejszym zwróci się z zapytaniem, czy  

do Prezydenta, co w związku z tym miasto zamierza robić i jakie jest ostateczne 

stanowisko w tej sprawie. Zdaniem Starosty zasadne jest przesunięcie przejścia.  

5. A. Plura – odnośnie przejścia w okolicach przedszkola w Rudach zaproponował wysłanie 

pracowników PZD, aby określili jak właściwie powinny być oznakowane, a następnie 

powiat wystąpi do ZDW.          

6. N. Miki – Starosta przyznał, iż nie zauważono błędów i jak będą takie tematy, to  

w pierwszej kolejności zostaną one wyłapane na Zarządzie, zanim projekt uchwały trafi  

na posiedzenia Komisji. 

 W kwestii przejazdów ponadnormatywnych Starosta powiedział, że jest to wszystko 

unormowane w przepisach. Organizator przejazdu ponadnormatywnego musi to wszystko 

uzgodnić. Jeżeli jest to przejazd przez pół Polski, jadą drogami powiatowymi, krajowymi, 

gminnymi, uzgadnia się to wszystko z zarządcą najwyższej kategorii dróg krajowych.  

Trafia to również do powiatu w zakresie drogi powiatowej i powiat może  

wypowiedzieć się, że np. mosty nie mają nośności czy też droga jest za wąska.  

Wszystko jest to uzgadniane, musi być pilot i odbywa się to w godzinach nocnych w celu  

nie tamowania ruchu. Radny trafił na taki przejazd ponadnormatywny, które 

najprawdopodobniej jechał z Czech. Bardzo często z RAFAKO S.A. takie konwoje 

podążają. Często zdarza się łamanie przepisów, znaków ale wówczas konieczna byłaby 

interwencja policji. Wszystkie te przejazdy samochodów są uzgadniane, uregulowane 

przepisami i nie ma żadnej samowoli.  

7. A. Wajdy – w związku z przejęciem części geodezji miejskiej Starosta powiedział, że  

są problemy. Przepisy zmieniają się, a pracy jest coraz więcej. Starostwo Powiatowe  

nie jest  w stanie każdej ilości pracowników zatrudnić, ponieważ powiat dopłaca do tego 

zadania. Są pewne przepisy, które regulują o terminach. Maksymalnie terminy  

są na udostępnienie materiałów i jest to 2 tygodnie. W związku z tym, iż materiałów  

jest dużo jest zgoda i zatrudniono 2 pracowników na prace interwencyjne, aby to 

przyśpieszyć. Jest nawet decyzja o tym, że jest zgoda na kolejne stanowisk. Po drugie  

jest umówiona zasada z naczelnikiem, że w przypadku np. jakaś gmina czy geodeta robiąc 

na zlecenie gminy ma terminową sprawę i wiąże się to z utratą środków unijnych, to 

załatwia się to w pierwszej kolejności. W związku z tym kwestię należy zgłosić 
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kierownikowi Panu P. Blochelowi i jest robione poza kolejnością. Jak stwierdził, potężną 

ilość środków generuje Zbiornik „Racibórz Dolny”.     

 

Ad34. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel stwierdziła, iż nie zostały 

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad35. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

 Starosta nawiązał do wcześniej wypowiedzi, ponieważ zapomniał o potężnym 

procesie scalania gruntów w Gminie Pietrowice Wielkie, gdzie należy przygotować dużą ilość 

dokumentów do Geodezji. Przypomniał, iż 20 mln zł środków unijnych w Powiecie 

Raciborskim pozostało akurat w Gminie Pietrowice Wielkie, bo gmina przygotowała się  

do scalania. Gmina Krzyżanowice przymierza się do w/w rzeczy. Ponadto poinformował, iż 

uchwałą 14.01.br. został zobligowany do zajęcia się tematem pisma Rzecznika Praw Pacjenta  

i poinformowania rady powiatu. W tym temacie uzyskano obszerne wyjaśnienia od Dyrektora 

Szpitala i na podstawie tych wyjaśnień udzielono odpowiedzi Rzecznikowi Praw Pacjenta.  

Kopia pisma do Rzecznika znajduje się w Biurze Rady. Starosta stwierdził, iż nie doszło  

do naruszeń procedur, ale w nawale pracy lekarz nie do końca opisał sprawę. To co było  

nie stanowiło podstawy rozwiązania umowy o pracę z lekarzem lub go ukarania, bo minęły 

terminy z kodeksu pracy. Nie mniej jednak lekarze zostali pouczeni i przeszkoleni, a jeśli  

w przyszłości sytuacje miałyby miejsce, to będą wyciągane na bieżąco konsekwencje i taka 

odpowiedź została wystosowana do Rzecznika Praw Pacjenta.  

 Przewodniczący rady A. Wajda złożył podziękowanie wszystkim radnym  

od Państwowej Straży Pożarnej radnym za przekazanie środków na zakup nowego wozu 

bojowego. Odbyła się uroczystość poświęcenia wozu, na której Komendant KPPSP złożył 

podziękowania radnym i podziękował za samochód, który będzie służył mieszkańcom 

Powiatu Raciborskiego.  
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Ponadto poinformowął, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły 

następujące pisma: 

1. Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży w sprawie pomocy w budowie pomnika 

historycznego upamiętniającego wkład społeczeństwa w odzyskanie niepodległości – 

załącznik nr 34, 

2. Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poparcia inicjatywy 

ustanowienia autonomii gospodarczej Śląska – załącznik nr 35,  

3. Zaproszenie Posła Piotra Chmielowskiego na spotkanie informacyjne poświęcone 

połączeniu Odry z Dunajem i utworzenie kanału żeglugi – załącznik nr 36. 

Powyższe pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady, gdzie można z nimi  

zapoznać się.  

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

odbędzie się 25.03.2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będą: „Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży”. Następnie przekazał, że wszystkie interpelacje 

zostały przekazane przez Biuro Rady zainteresowanym radnym.  

 

Ad36. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:29 zamknął obrady XXXVIII 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  

25 lutego 2014 r. 

4. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 15.01.2014   

do 13.02.2014. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 14.02.2014 

do 25.02.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 15.01.2014 do 13.02.2014). 

7. Historia o Księżnej Eufemii Raciborskiej.  

8. Uchwała Nr XXXVIII / 362 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.  

w sprawie nadania Technikum nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia „Księżnej Eufemii 

Raciborskiej”. 

9. Uchwała Nr XXXVIII / 363 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

10. Uchwała Nr XXXVIII / 364 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

11. Uchwała Nr XXXVIII / 365 / 2014 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 

2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

12. Uchwała Nr XXXVIII / 366 / 2014 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 

2014 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

13. Uchwała Nr XXXVIII / 367 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu 

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji. 
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14. Uchwała Nr XXXVIII / 368 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

15. Uchwała Nr XXXVIII / 369 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

i jej likwidacji. 

16. Uchwała Nr XXXVIII / 370 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1 w Raciborzu z Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

17. Uchwała Nr XXXVIII / 371 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1 z Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

18. Uchwała Nr XXXVIII / 372 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

19. Uchwała Nr XXXVIII / 373 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie V Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

20. Uchwała Nr XXXVIII / 374 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6  

i jej likwidacji. 

21. Uchwała Nr XXXVIII / 375 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych  

z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6  

i jej likwidacji. 

22. Uchwała Nr XXXVIII / 376 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2 w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6  

i jej likwidacji. 
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23. Uchwała Nr XXXVIII / 377 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie IV Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

24. Uchwała Nr XXXVIII / 378 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

25. Uchwała Nr XXXVIII / 379 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

26. Uchwała Nr XXXVIII / 380 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.   

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych  

w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6  

i jej likwidacji. 

27. Uchwała Nr XXXVIII / 381 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów 

klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. 

28. Uchwała Nr XXXVIII / 382 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

29. Uchwała Nr XXXVIII / 383 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

30. Uchwała Nr XXXVIII / 384 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska. 

31. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 
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32.  Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

33. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

34. Pismo Stowarzyszenia Narodowy Memoriał Młodzieży w sprawie pomocy w budowie 

pomnika historycznego upamiętniającego wkład społeczeństwa w odzyskanie 

niepodległości. 

35. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie poparcia inicjatywy 

ustanowienia autonomii gospodarczej Śląska. 

36. Zaproszenie Posła Piotra Chmielowskiego na spotkanie informacyjne poświęcone 

połączeniu Odry z Dunajem i utworzenie kanału żeglugi. 

 

 


