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BR. 0002.3.4.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XL / 2014 

z  XL sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 marca 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XL/ 387 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

2. XL/ 388 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021.   

3. XL/ 389 / 2014 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

4. XL/ 390 / 2014 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.  

5. XL/ 391 / 2014 – w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania  

pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności  

w miejscowości Łańce". 

6. XL/ 392 / 2014 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014.  

7. XL/ 393 / 2014 – w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

8. XL/ 394 / 2014 – w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu          Beata Bańczyk  

3. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

4. Radca Prawny           Marta Topór – Piórko 

5. Kierownik Powiatowego Centrum  

      Zarządzania Kryzysowego            Krzysztof Szydłowski  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021.   

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce". 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2014. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XL sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 20 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. W dniu dzisiejszym w sesji uczestniczy wspaniałe grono gości tj. Poseł na Sejm RP  

H. Siedlaczek, Rektor PWSZ w Raciborzu M. Szepelawy, pracownik Zakładu Europejskie 

Stosunki Gospodarcze PWSZ w Raciborzu, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie A. Wawrzynek, 

Komendant KPP w Raciborzu P. Zając, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej R. Stryjski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur, brak na sesji 

przedstawiciela KPPSP w Raciborzu oraz PSSE w Raciborzu. Nie przybyli także goście  

tj. Kierownika Biura Terenowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

W. Niemiec oraz Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu M. Marzec.        

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 marca 2014 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma: 

1. OR. II. 0022.3.3.2014 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

sesji nowego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

 W/w projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

2. OR. II. 0022.3.3.2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

sesji nowej wersji projektów uchwał: 

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

     Powyższy  projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  
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- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021. W/w projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zgłosić zmiany do porządku 

obrad?  

W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uaktualnionego porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Po punkcie 14 wpisano: „Podjęcie 

uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 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 20 głosami za.  

 

Ad4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXIX z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 marca 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 20 głosami za.  

 

Ad5. 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? 
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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 20 głosami za.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Zaproponowano radnego A. Wierzbickiego na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 Radny A. Wierzbicki został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków.  

 Na salę obecnych wszedł kolejny radny i skład rady wynosi 21 osób.  

 

Ad6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował służbom za przygotowanie obszernych, 

profesjonalnych materiałów. Materiały zostały szczegółowo omówione przy osobistym 

uczestnictwie przedstawicieli poszczególnych służb, inspekcji w czasie Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa w dniu 17.03.2014 r. W związku z powyższym zapytał, czy są uwagi, 

pytania radnych w temacie przedstawionego materiału nt. bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego? 

 W związku z brakiem zgłoszeń przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad.     

 

Ad7. 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 26.02.2014 do 13.03.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 14.03.2014 do 25.03.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.02.2014 

 do 13.03.2014), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Ponadto Starosta poinformował, iż zgodnie z Uchwałą z dnia 25 września 2007 r.  

w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania 

udziałów i akcji przez Powiat Raciborski, Zarząd Powiatu wyraził wolę podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę 170 000,00 zł spółki działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu w drodze 

utworzenia nowych 340 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy i objęcia 

wszystkich nowych udziałów przez Powiat Raciborski. Starosta poinformował także, iż 

informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się w Biurze Rady. Poprosił 

przewodniczącego rady A. Wajdy, aby w ramach jego wystąpienia głos zabrał Poseł  

H. Siedlaczek oraz Rektor PWSZ.          

Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek podziękował za zaproszenie na Komisję. 

Stwierdził, iż dzisiejsze spotkanie z radnymi poświęcone jest rutynowemu działaniu, które  

od 8 lat prowadzi wspólnie ze Starostwem Powiatowym, radą powiatu, Zarządem Powiatu   

w obszarze wielu działań, które spoczywają w obszarze zainteresowań Powiatu 

Raciborskiego. Tradycją jest, że jeżeli w pewnym okresie czasu występują problemy, które 

zostały wyjaśnione przez właściwego Ministra to jest to czynione. W roku bieżącym, gdy 

spotkał się ze Starostą Raciborskim uznano, iż spotkanie takie powinno zostać 

przeprowadzone w obszarze problemów, które nurtują poszczególne Gminy Powiatu 

Raciborskiego, w związku z tym zwrócono się do poszczególnych wójtów z prośbą  

o przygotowanie obszaru do dyskusji na który zostanie podjęta rozmowa w Warszawie  

w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie takie odbyło się 13 marca 2014 r. Reprezentowane 

było Starostwo Powiatowe w Raciborzu w obecności Starosty, Wójta Gminy Krzyżanowice, 

Wiceburmistrza Kuźni Raciborskiej, Szefa Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej”  

R. Winiarskiego, natomiast sprawy niektórych gmin tzn.: Gminy Rudnik, Gminy Nędza, 

Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Krzanowice z upoważnienia wójtów prezentowano 

wspólnie ze Starostą. Rozpoczęto od rozmów poświęconym kwestiom związanych z gruntami 

zajętymi pod stopę wałów na terenie Gminy Rudnik i Gminy Kuźnia Raciborska.  

Podjęto problem związany z przepompowniami w międzywalu rzeki Odry na terenie Gminy 

Kuźnia Raciborska, Gminy Nędza, problemy związane z zasilaniem przepompowni  

czy ich przebudowy. Rozmawiano również o problemie Meandrów Odry (chodzi o kwestie 
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związane z podmywaniem gruntów). Jest to problem bardzo istotny na terenie Gminy 

Krzyżanowice. W tej kwestii zwrócono się również do Ministra Ochrony Środowiska  

jak i Ministra Rolnictwa. Wójt Gminy uzgodnił z Sekretarzem Stanu S. Gawłowskim, iż 

kwestie te Gmina Krzyżanowice będzie indywidulanie rozwiązywała z Ministerstwem.  

Jest aura sprzyjająca, więc problem ten z pewnością zostanie w szybkim tempie rozwiązany.  

Kolejną kwestią jest tzw. mała melioracja – są to sprawy gmin. Są sprawy gmin,  

z którymi zwraca się do poszczególnych resortów. W tej chwili odbywa się etap wymiany 

stanowisk czy istnieje możliwość współfinansowania jej ze źródeł zewnętrznych, konkretnie 

chodzi o WFOŚ, ale są to sprawy, które trzeba dogadać. Mówiono także o kwestiach 

właścicielskich, jeśli chodzi o czaszę Zbiornika i Zbiornik. Wójt Gminy Krzyżanowice  

G. Utracki uzyskał odpowiedź wyczerpującą związaną z faktem, iż w czaszy Zbiornika grunty  

nie zostały przejęte, nadal są gruntami prywatnymi, uprawiane w kwestiach dróg 

dojazdowych czy tzw. technicznych, które będą wykorzystywane do korony budowy wałów. 

Drogi te zostaną odtworzone w całości, natomiast nie ma mowy o kwestii strat, są to kwestie 

związane również z opłatami eksploatacyjnymi, które otrzymuje gminy, to są kwestie 

funkcjonowania poszczególnych zakładów, firm wydobywczych w czaszy Zbiornika zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w państwie. Do dnia dzisiejszego nic nie zmieniło się jeśli 

chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem czaszy. Kwestie wypłaty gruntów pod stopą 

wałów, sprawy te są już dawno załatwione czy kwestie gruntów, które wymieniono, spraw 

tych już nie ma wewnątrz czaszy. Pytano się nawet o prawostronne obwałowanie rzeki Odry, 

co jest zrozumiałe w Powiecie Raciborskim. W tej kwestii umowy są podpisane, rusza 

obwałowanie rzeki w tym roku do granicy województwa śląskiego z województwem 

opolskim. Jako przedstawiciele Powiatu Raciborskiego wystąpiono w imieniu województwa 

opolskiego, gdyż zakończenie inwestycji do granicy z województwem opolskim  

nie gwarantuje bezpieczeństwa miejscowościom Powiatu Raciborskiego, było 

przygotowywane spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu na maj, spotkanie to miało odbyć się w 

Raciborzu, w Kuźni Raciborskiej, Bierawie i związane miało być z tym problemem, który 

w dniu dzisiejszym jest na Opolszczyźnie. Mówiono również o Kanale Odra – Dunaj  

z przyczyn bardziej zainspirowanych przez medialne dyskusje nt. temat (chodzi o uzyskanie 

konkretnej wypowiedzi resortu co do tegoż przedsięwzięcia. Obiecał pozostawić odpowiedź 

w Biurze Rady i każdy zainteresowany może się z nią zapoznać. Odczytał fragment 

odpowiedzi informujące, iż do chwili obecnej nie podjęto rozstrzygnięcia co do przebiegu 

trasy połączenia kanałowego Odry z Dunajem na terytorium Słowacji, również Niemcy 
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wykazują zdecydowaną powściągliwość w zabudowie ławy stopniami wodnymi na swoim 

terytorium dla przekształcenia dotychczasowej drogi wodnej ławy w kategorii europejskiej. 

W związku z brakiem studium wykonalności po stronie polskiej jak i czeskiej trudno                       

jest wskazać uzasadnienie ekonomiczno – finansowe dla realizacji całego połączenia Kanału 

Dunaj – Odra – Łaba lub jego odcinka od Ostrawy do Koźla i wniosek strony czeskiej, aby 

opracowanie studium wykonalności dla całego połączenia Dunaj – Odra – Łaba zostało 

sfinansowane ze środków UE, co miało miejsce w II połowie 2012 r. i nie uzyskało akceptacji 

Brukseli. W przyjętej przez Radę Ministrów w styczniu 2013 Strategii Rozwoju Transportu 

do roku 2020 przewiduje się podjęcie decyzji w sprawie budowy połączenia wodnego, 

śródlądowego Dunaj – Odra – Łaba, spełniającego wymogi co najmniej IV klasy wodnej. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Polską Agencję Prasową w dniu 12 marca 2014 r. 

strona czeska podjęła decyzję o rezygnacji z budowy Kanału Dunaj – Odra – Łaba.  

Jest to dość obszernie opisany problem, gdyż takie prace trwały, rozważania co  

do możliwości tych połączeń były, obszernie dyskutowano o klasie żeglowności zarówno 

Odry jak i sposobowi funkcjonowania tego Kanału. Na dzień dzisiejszy jest to  

nie do zrobienia. Obecnie zasilanie w wodę jest problematyczne. Rozmawiano również  

nt. żeglowności rzeki Odry. W tej kwestii pewne informacje jakby są jego codziennością, 

gdyż jest Wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Odry i zostało jasno 

powiedziane, że na dzień dzisiejszy priorytetem rządu jest przywrócenie Odrze sprawności  

i żeglowności od Koźla do Szczecina minimum ze stanu z 1939 r. W związku z tym w chwili 

obecnej są na ukończeniu intensywne prace związane z rewitalizacją Kanału Gliwickiego, 

wszystkie śluzy są remontowane, jest Kanał pogłębiany. Odra na dzień dzisiejszy do roku 

2020 aż do Szczecina powinna mieć III klasę żeglowności. W przypadku, gdyby w czasie 

zapoznania się z tymi materiałami nasunęły się inne kwestie (materiały te zostaną rozesłane 

do gmin), poprosił o pozostawienie odręcznie w Biurze Rady te informacje, pytania, 

zapytania na które odpowiedź należałoby uzyskać ze strony Ministerstwa. Na jednym  

z portali raciborskich pojawiła się informacja związana z domniemaniem pewnym mówiącym 

o możliwości wykorzystania materiału, którego jakość może być problematyczna  

przy budowaniu obwałowań czołowych czy bocznych. Osobiście jest po rozmowie  

ze Starostą w tej kwestii. W tej sprawie w uzgodnieniu ze Starostą interpelacja taka została 

złożona i jest bardzo ogólna. Informacja ta została również wysłana do tegoż portalu. 

Obowiązkiem samorządu jest monitorowanie pewnych kwestii. Za wykonanie pewnych 

rzeczy odpowiada inwestor, który zadanie to ma wykonać i ma je wykonać w terminie. 
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Podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję i jest w przygotowaniu druga wizyta zarówno 

w Warszawie jak i PWSZ.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Posłowi za przekazanie ciekawej 

informacji. Poprosił Rektora M. Szepelawego wraz z Panią E. Pierzchałą w celu 

przedstawienia informacji nt. PWSZ i planów rozwojowych na przyszłość.  

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Michał Szepelawy 

powiedział, że temat, który został w dniu dzisiejszym wywołany m.in. przez radnych dotyczy 

oferty edukacyjnej PWSZ. Osobiście nie przygotował prezentacji, gdyż czas na jego 

wystąpienie został ograniczony, stąd też rozdał informatory, w których jest cała oferta 

edukacyjna PWSZ. Szkoła stara się stale poszerzać paletę możliwości edukacyjnej, ale 

podstawowym determinantem do utrzymania kierunku czy określonych specjalności  

jest nabór młodych ludzi – kandydatów na studentów na tych kierunkach i specjalnościach.  

Nie udało się utrzymać kierunku matematyka. W tej chwili ostatni rok będą studiowali na tym 

kierunku. Niestety od następnego roku nie będzie już rekrutacji i kierunek ten przestanie 

istnieć.  

Kolejnym kierunkiem, który w pewnym sensie był postrzegany jako kierunek 

prorozwojowy jest europeistyka. Wiele pracy włożył w to Instytut Studiów Społecznych, aby 

wniosek został złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. Uzyskano zgodę, ale niestety od bieżącego roku zaprzestano rekrutacji  

na w/w kierunek, ze względu na brak chętnych. Szkoła idzie w kierunku, aby paleta 

możliwości edukacyjnych dla młodych osób zwiększała się. Świadczy o tym to, iż uzyskano 

zgodę na kolejny kierunek: „Bezpieczeństwo państwa”. Kierunek ten z pewnością przyniesie 

sporo kandydatów do studiowania na powyższym kierunku. W tym celu odbyło się spotkanie  

z osobami, które są zainteresowane pozyskiwaniem absolwentów tego kierunku i raczej 

powinna być znaczna ilość chętnych do studiowania, a później do uzyskania pracy na rynku, 

biorąc pod uwagę formacje mundurowe i różnego rodzaju służby, które zajmują się tymi 

sytuacjami kryzysowymi. Najbliższe kierunki studiów, które są realizowane to są kierunki  

w Nysie, Gliwicach, a także w Kędzierzynie - Koźlu. W chwili obecnej w Nysie studiuje  

na tym kierunku około 300 osób. PWSZ stara się i jest to w fazie finalnej o kierunek 

Administracja. Uzyskano pozytywną opinię Ministerstwa, jeżeli chodzi o formalne aspekty 

przyjęcia wniosku, również Polska Komisja Akredytacyjna zatwierdziła, zrecenzowała 

pozytywnie ten kierunek i w tej chwili jest już u Pani Minister, która odpowiedni podpis 

powinna złożyć nad tym wnioskiem. PWSZ ma nadzieję, że od następnego roku 
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akademickiego zostanie otwarty kierunek Administracja. W tej chwili w PWSZ studiuje 

około 1400 studentów na 9 kierunkach i 27 specjalnościach. Poprosił Panią dr E. Pierzchałę  

o parę słów nt. kierunku Administracja.  

Pani Ewa Pierzchała stwierdziła, iż każda ilość studentów, która przychodzi do PWSZ 

ratuje demografię w regionie, stąd też rozwój kierunków PWSZ, to też dobry czynnik, który 

wpłynie na zapobiegnięcie takiego wyludnienia. W chwili obecnej oczekuje się na ostatnią 

decyzję Ministra w kwestii otworzenia nowego kierunku, o którym już wspomniał Rektor.  

Od października zostanie otwarty kierunek Administracja. Profil PWSZ społeczno – 

pedagogiczny nie pozwala na tworzenie kierunków, które nie wpiszą się w schemat uczelni.  

Ponadto reforma PWSZ od 2011 r. pozwoliła na kształcenie studentów według pomysłu, 

który posiada szkoła. PWSZ może sama skonstruować kierunek nazwać Administracja  

i tak skonstruować ten profil, aby studenci, którzy skończą i będą absolwentami kierunku 

mogli na rynku pracy (tutaj w okolicah Raciborza, na terenie Raciborszczyzny czy Śląska) 

znaleźć pracę i rozpocząć swoją działalność zawodową. Wykładowcy na kierunek 

Administracja będą rekrutowani spośród praktyków i osób, którzy będą posiadali tytuł, 

stopień naukowy dr czy dr hab., a ponadto zajęcia i cały program studiów i plan nauczania 

jest oparty przede wszystkim o praktyczne aspekty. Podkreśliła, że na początku zostaną 

otwarte dwie specjalności tj. Administracja gospodarcza i Administracja publiczna. PWSZ 

posiada również uprawnienie do tego, aby tworzyć nowe specjalności po uzyskaniu zgody.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wypowiedź i uważał, iż rozwój 

uczelni jest na dobrej drodze i z pewnością studenci docenią profesjonalność przygotowania 

PWSZ na rynek pracy swoim studentom, więc nabory będą udane. Następnie poprosił o głos 

Wójta Gminy Pietrowice Wielkie A. Wawrzynka.  

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek podziękował Staroście  

A. Hajdukowi, Członkowi Zarządu J. Stukatorowi, Geodecie P. Blochelowi, Pani M. Solich, 

Kierownikowi R. Peikertowi za przeprowadzenie scalania gruntów w Gminie Pietrowice 

Wielkie, konkretnie w dwóch sołectwach: Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. Gmina należy  

do nielicznych powiatów województwa śląskiego, które podjęły ten trud, bo oprócz Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, także Starostwo Powiatowe w Częstochowie i w Będzinie na całe 

województwo śląskie podjęło to trudne zadanie. W związku z tym podziękował za wzorową 

współpracę pomiędzy służbami Gminy Pietrowice Wielkie a Starostwem, ponieważ Starosta 

zgodnie z ustawą przeprowadza scalanie na obszarach wsi. W wyniku scalania na tych dwóch 

wsiach scalono 1915 ha gruntów, zrobiono nowe urządzenie rolne pod wymogi 
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nowoczesnego rolnictwa. Zaprosił radnych do zwiedzenia w/w sołectw, przejechania drogami 

śródpolnymi, które udało się utwardzić. Drogi te służą przede wszystkim rolnikom do wysoko 

towarowej gospodarki rolnej w postaci tego, że rolnicy w ostatnim czasie pozyskali nowy 

sprzęt i mogą korzystać z tych dróg, ale są to też drogi rekreacyjne i wiele osób w okresie 

weekendu korzysta z tych dróg, co napawa optymizmem. Gmina w wyniku tego pozyskała 

kwotę 12,5 mln zł. ze środków unijnych. W trakcie scalania będą kolejne dwa sołectwa: 

Maków i Kornica są już w połowie i będą to kolejne środki, kolejne wspaniałe drogi, kolejne 

nowe działki, przede wszystkim powiększenie gospodarstw rolnych, uporządkowanie całej 

struktury jeśli chodzi o księgi wieczyste, a jeśli chodzi o dopłaty rolne, to rolnicy nie będą 

mieli żadnych trudności, gdyż działki są przemierzone i łatwiej im jest złożyć wniosek.  

Wójt namawiał radnych z poszczególnych gmin, aby wsparli Wójta, porozmawiali  

z rolnikami, ponieważ można pozyskać wspaniałe środki na budowę nowych dróg. W wyniku 

scalania uregulowano także rowy i gospodarkę wodną. W imieniu rolników z w/w sołectw 

podziękował Staroście oraz pracownikom, którzy podjęli ten trud.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim gościom za wystąpienie.               

 

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 

jednogłośnie.  

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

punkcie porządku obrad sesji?   

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

uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

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 

uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2013 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 przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – minutową przerwę techniczną do 16:05.   

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji oraz przypomniał, 

iż w chwili obecnej radni omawiają punkt 11. 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 i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce". 

 

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 i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. Na sali obrad nieobecny jest radny F. Marcol.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2014. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę nr 9/IX/2014 Powiatowej 

Społecznej rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 marca 2014 r.  

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w zakresie podziału środków, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

W związku z tym 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 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 przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż pojawiło się pytanie, czy w/w projekt uchwały 

opiniowała Rada Społeczna. W tej sprawie zmieniły się przepisy i nowa ustawa o ZOZ – ach 

mówi, nie ma potrzeby, aby statut opiniowała Rada Społeczna. Art. 42 mówi, iż statut nadaje 

podmiot tworzący czyli rada powiatu, zaś w art. 48, gdzie zostały wypisane zadania Rady 

Społecznej brak zapisu o tym, aby opiniować statut, jest tylko napisane, że opiniuje się 

kwestie związane z przekształceniem lub likwidacją, stąd też nie ma konsultowania z Radą 

Społeczną powyższego projektu uchwały.         

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosił się radny L. Malcharczyk.  

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

Radny Leonard Malcharczyk zabrał głos w następujących kwestiach:  

1. W sprawie drogi powiatowej 3502S na odcinku od Kościoła w Makowie w kierunku  

na Baborów (droga rozpoczyna się na wylocie z Pawłowa i biegnie do skrzyżowania  

z Tłustomostami). Zdjęcie z w/w drogi wysłał radnym drogą elektroniczną. Pas jezdni  

jest tam tak wąski, że w trakcie wymijania się dwóch samochodów, samochód jadący  

w kierunku na Racibórz zjeżdża na pobocze. O ile w przypadku samochodów osobowych 

ze względu na ich szerokość jest to jeszcze jako tako możliwe, o tyle w przypadku 

wymijania się dwóch ciężarowych powoduje to, że samochód jadący w kierunku  

na Racibórz opuszcza pas jezdni i jedzie po poboczu, nawet po działce mieszkańców. 

Stanowi to duże niebezpieczeństwo dla poruszających się samochodów ale również  
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dla mieszkańców. Powstałe koleiny są bardzo głębokie (wypadły dziury) oraz bardzo 

szerokie. W celu ustabilizowania pobocza drogi, zasypania dziur i poszerzenia pasa jezdni 

właściciele posesji mieszkający na tym odcinku układają wzdłuż pobocza cegły.  

W związku z tym poprosił Zarząd Powiatu Raciborskiego do poszerzenia działań 

zmierzających do poszerzenia pasa jezdni tak, aby na tym odcinku usunąć dziury ale 

również stworzyć bezpieczne warunki dla wymijania się samochodów, ale również ta sama 

prośba dotyczy w drugą stronę pasa jezdni od strony krawężnika, gdzie są bardzo duże 

ubytki w drodze.   

2. Przypomniał, iż 26.03.2013 r. na sesji w imieniu mieszkańców sołectwa Pawłów poprosił  

o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zbudowania przejścia  

dla pieszych na wysokości sklepu w Pawłowie przed Kościołem. Radny został 

poinformowany, iż zostało wystosowane pismo do Katowic, ale do dnia dzisiejszego  

w tym obszarze nie zostały podjęte żadne działania. W związku z tym poprosił Zarząd 

Powiatu Raciborskiego o podjęcie dalszych działań w tym obszarze.  

3. Przypomniał, iż w ubiegłym roku na Komisji obecni byli pracownicy Wydziału Promocji,  

Współpracy i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego i radny jest z nimi w stałym kontakcie i informowany jest o ciekawych  

przedsięwzięciach w tym obszarze, realizowanym na szczeblu województwa, które mogą 

mieć przełożenie na Powiat Raciborski. Radny został poinformowany, iż 13.06.2014 r.  

w Katowicach odbędzie się VI Forum Nowej E – Gospodarki. Wiodącym zagadnieniem 

jest temat odnawialnych źródeł energii. Udział w tym spotkaniu zapowiedzieli inwestorzy 

z partnerskiego kraju związkowego Nadrenii Północnej Westfalii tj. region partnerski  

dla województwa śląskiego. Powiat jest swoistą doliną krzemową, jeśli chodzi o firmy z tej 

branży odnawialnych źródeł energii. Komisja Rozwoju Gospodarczego od wielu lat 

zwraca uwagę na znaczenie odnawialnych źródeł energii, zapraszając na swoje posiedzenie 

osoby i firmy, które zajmują się tym tematem, również w województw Powiatu 

Raciborskiego. W roku 2012 część firm brała udział w spotkaniu na Komisji i był to 

początek pewnego przełomu, po obszarze patrzenia na Raciborszczynę jako prawdziwego 

centrum tych energii. Od wielu lat poszukuje się możliwości zwrócenia uwagi  

na inwestorów zagranicznych na Powiat Raciborski dlatego wydaje się, że zaangażowanie, 

zwrócenie uwagi i prośba skierowana do firm Powiatu Raciborskiego jak również 

stworzenie im szansy pojawienia się na tym forum powinno być bardzo istotne. W związku 

z tym poprosił Zarząd Powiatu Raciborskiego o wystąpienie za pośrednictwem Agencji 
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Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości z informacją nt. forum  

i złożenia propozycji udziału. Cała korespondencja, która była prowadzona w tej sprawie 

jak również informacje dot. tego forum, ze zwróceniem szczególnej uwagi na szanse  

dla powiatu przekaże na ręce Zarządu Powiatu Raciborskiego.            

 

Ad17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnego L. Malcharczyka.  

 Starosta odpowiedział, że stan techniczny dróg jest znany. Temat ten był szeroko 

omawiany na wyjazdowym posiedzeniu rady. Wszystkie prace, jakie wykonuje się, co 

wymagają więcej jak remonty bieżące, są uzgadniane z gminami. Na ten rok  

nie przewiduje się takich prac na drodze powiatowej jak w miejscowości Maków. Obiecał 

sprawdzić, czy w ogóle była odpowiedź z Katowic, a w przypadku jej braku, to zostanie ona 

ponowiona. To nie jest sprawa malowania pasów tylko sprawa organizacji ruchu i wymaga to 

projektu.  

 W kwestii odnawialnych źródeł energii powiedział, że w ubiegłym roku w Raciborzu, 

jak również w roku bieżącym odbędzie się taka konferencja z udziałem firm jak również 

przez miasto Racibórz. Starostwo Powiatowe, firmy i instytucje otrzymują zaproszenie  

na w/w konferencję, stąd też nie będzie potrzeby, aby poinformować o tej konferencji, gdyż ta 

informacja jest przekazywana do wszystkich zainteresowanych.               

 

Ad18. 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. 

 

Ad19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż na dzień 30 kwietnia br. przypada 

termin złożenia oświadczenia majątkowego radnego za 2013 r. Ponadto poinformował, iż 
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korespondencja jak i informacje, które wpływają do rady powiatu w okresie międzysesyjnym 

znajdują się w Biurze Rady, gdzie można z nimi zapoznać się. 

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

odbędzie się 29.04.2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będą: „Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

  

Ad20. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:17 zamknął obrady XL 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 marca 2014 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 26.02.2014   

do 13.03.2014. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 14.03.2014 

do 25.03.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.02.2014 do 13.03.2014). 

6. Uchwała Nr XL/ 387 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

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

7. Uchwała Nr XL/ 388 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021.   

8. Uchwała Nr XL/ 389 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2013 rok. 

9. Uchwała Nr XL/ 390 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej.  

10. Uchwała Nr XL/ 391 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce". 

11. Uchwała nr 9/IX/2014 Powiatowej Społecznej rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii nt. projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w zakresie podziału środków. 

12. Uchwała Nr XL/ 392 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014.  

13. Uchwała Nr XL/ 393 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.      

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego. 
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14. Uchwała nr XL/ 394 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 marca 2014 r.       

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


