
1 
 

BR. 0002.3.5.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLI / 2014 

z  XLI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 kwietnia 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XLI/ 395 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

2. XLI/ 396 / 2014 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021.   

3. XLI/ 397 / 2014 – w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji 

zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna  

w Borucinie”. 

4. XLI/ 398 / 2014 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

5. XLI/ 399 / 2014 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki  

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 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021.   

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie  

pn. „Remont elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła  

pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

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

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej 

przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów 

oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego przybyłych na sesję. Przywitał również obecnego 

na sesji w dniu dzisiejszym Posła RP Grzegorza Matusiaka.    
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Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 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 pismo: 

1. OR. II. 0022.3.4.2014 z dnia 29.04.2014 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 jednogłośnie. 

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

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021.  

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają inny wniosek o zmianę 

porządku obrad?  

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

o przegłosowanie całości porządku obrad sesji, już po zmianach.  

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XL sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 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 21 głosami za.  

Na salę przybyła radna T. Frencel. Skład rady wyniósł 23 radnych.  
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

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

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

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie proponowanego 

składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 22 głosami za.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad5. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał jest obszerny, będący 

przedmiotem obrad poszczególnych Komisji. Zapytał, czy są uwagi i pytania  

do przygotowanego materiału?  

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

w/w materiału.  

 Materiał został przyjęty 22 głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.   

   

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 



5 
 

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

od 26.03.2014 do 17.04.2014, 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 18.04.2014 do 29.04.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.03.2014 

 do 17.04.2014), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta poinformował, że Powiat Raciborski objął kolejne 340 udziałów  

o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy, zatem udziały o łącznej wartości nominalnej  

170.000,00 zł. Zmieniając budżet przekazano w/w środki PKS spółka z o.o.  

Ponadto poinformował także, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się  

w Biurze Rady.   

 

Ad7. 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 połączone 

Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa pozytywnie 

zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na rok 2014 jak i zmian WPF na lata 2014 – 2021.  

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 7 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad8. 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 

uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie  

pn. „Remont elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła  

pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

 

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 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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?  

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

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości 

położonej przy ulicy Karola Miarki 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 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosiło się trzech radnych.  

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

Radny Leonard Malcharczyk złożył w formie pisemnej 13 interpelacji, które stanowią 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Radny Leon Fiołka zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego, aby poprzez 

Powiatowy Zarząd Dróg aktywnie włączyć się w wybór opcji przyszłej Regionalnej Drogi 

Racibórz – Pszczyna, szczególnie pod kątem przyszłego oddziaływania drogi na otoczenie.   

Radny Norbert Mika zapytał, czy organizacje pozarządowe podjęły inicjatywę  

w zakresie uczczenia postaci Księcia Mieszka Raciborskiego (konkretnie chodzi o Księcia 

Mieszka Laskonogiego syna Władysława II Wygnańca) czy też opiniotwórcze takie gremia, 

które mogłyby dalej wypromować tą postać, która nie ma nawet ulicy w swoim rodzinnym 

mieście? Radny przypomniał także, iż rok 1914 i 2014 tj. rok rozpoczęcia największej wojny 

obejmującej nie tylko Europę. W związku z tym zapytał, czy Powiat Raciborski włączy się  

do tych obchodów, które niebawem odbędą się (np. 28.06 – zamach w Sarajewie,  

28.07. – wypowiedzenie wojny)?  

 

Ad13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 
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1. L. Malcharczyka – Starosta zrozumiał, że radny oczekiwał odpowiedzi pisemnej, stąd też 

ich oficjalnie przekaże na Zarząd.  

2. L. Fiołki – w kwestii drogi Racibórz – Pszczyna otrzymano pismo od mieszkańców 

Miedonii, którzy proszą o pomoc i wsparcie w wyborze właściwego przebiegu tej trasy. 

Odbyło się spotkanie z PZD w celu przeanalizowania tych wariantów. W piśmie  

do Prezydenta Miasta Racibórz został wskazany wariant bezpieczny dla mieszkańców. 

Droga ta krzyżuje się z drogą, o której wspomniał i otrzymała dofinansowanie droga 

Racibórz – Miedonia – Brzeźnica. Zwrócono uwagę na kilka rozwiązań, bo projektant 

zaproponował bardzo dużo skrzyżowań niekolizyjnych, które podwyższają koszty.   

W przypadku zaprojektowania drogi w takim standardzie, że będą bezkolizyjne 

skrzyżowania, itd. to koszt może być około 2 mld zł. i wówczas będą małe szanse, aby  

taki projekt otrzymał dofinansowanie. Dużo emocji budzą inne warianty. Wiele osób  

jest zgodnych, iż czarny wariant jest najbardziej właściwy i najprawdopodobniej dojdzie 

do konsensu, iż wariant ten będzie realizowany.  

3. N. Miki – w kwestii księcia powiedział, że zainteresowany jest pomysłem radnego , jednak 

nie wiadomo jak zrealizować pomysł ze względu na brak czasu i osobiście byłby 

wdzięczny, jeśli znajdzie się osoba, która wyszłaby z takim pomysłem.  

Osobiście widziałby pomnik Księcia na środku ronda mostowego, nawet nazwanie ronda 

jego imieniem. Może w gronie zainteresowanych osób porozmawiać jak temat ten 

upublicznić. W/w temat zostanie podjęty.  

 W kwestii I wojny światowej powiedział, że jako powiat bezpośrednio nie bierze  

w tym udziału. Powiat wspomaga TMZR, który zajmuje się ten tematem. Pan Piotr Sput  

z ZSM przygotowuje na w/w temat prelekcje  i może z wykładem uda się do Leverkusen, 

ponieważ strona niemiecka pragnie temat analizować. Powiat Raciborski rozmawiał  

z partnerem Märkischer o tym temacie i może zostanie zorganizowana w powiecie taka 

wystawa (korzystając z materiałów z powiatów partnerskich). Zasugerował 

zorganizowanie konferencji na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przy okazji wystawy na 

Zamku z tym związanej. Stwierdził, iż jest to temat, który zostanie w roku bieżącym 

podjęty.  
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Ad14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

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

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad15. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja jaka wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się w Biurze Rady i zainteresowane osoby mogą się  

z nią zapoznać. 

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

odbędzie się 20 maja 2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Ponadto 

przypomniał, iż w dniu jutrzejszym przypada ostatni miesiąc na złożenie oświadczeń 

majątkowych przez radnych.  

 

Ad16. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 15:45 zamknął obrady XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji.  

 
 
Protokołowała:      Przewodniczący rady:  

Jolanta Błaszczok            Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

29 kwietnia 2014 r 

4. Materiał pt. „Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 26.03.2014   

do 17.04.2014. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.04.2014 

do 29.04.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.03.2014 do 17.04.2014). 

7. Uchwała Nr XLI/ 395 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

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

8. Uchwała Nr XLI/ 396 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2014 – 2021.   

9. Uchwała Nr XLI/ 397 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zewnętrznej i części 

pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

10. Uchwała Nr XLI/ 398 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

11. Uchwała Nr XLI/ 399 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.  

 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  

na czas oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

12. Interpelacje radnego Leonarda Malcharczyka.  

 


