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BR. 0002.3.6.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLII / 2014 

z  XLII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 20 maja 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XLII/ 400 / 2014 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu  

przez Powiat Raciborski. 

2. XLII/ 401 / 2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

3.  XLII/ 402 / 2014 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2024.   

4. XLII/ 403 / 2014 -  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

5. XLII/404/2014 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Śląskiego dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach 

do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 

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 XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych powiatu raciborskiego  

w latach 2014 – 2020 i dalszych.   

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

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 23 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.  
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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 20 maja 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. 0022.3.5.2014 z dnia 20.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2014 rok.  

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

2) nowej wersji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

 Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

3) nowego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Śląskiego dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 

wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 Projekt uchwały został przyjęty 23 głosami za.  

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

porządku obrad?  

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

o przegłosowanie po zmianach porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 23 głosami za.  

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XLI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 23 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 jednogłośnie.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wybrano radnego  

A. Wierzbickiego.  

 Radny A. Wierzbicki został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków.  

 

Ad5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał został przedstawiony 

wszystkim radnym oraz omawiany był na komisji resortowej. Zapytał, czy radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

materiału.  

 Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za i stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.   
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Ad6. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych powiatu raciborskiego  

w latach 2014 – 2020 i dalszych.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał omawiany był na wspólnym 

wyjazdowym spotkaniu radnych oraz był przedmiotem obrad Komisji. Zapytał, czy radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

w/w materiału.  

 Materiał został przyjęty 23 głosami za i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.   

 

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 30.04.2014 do 08.05.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 09.05.2014 do 20.05.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.04.2014 

 do 08.05.2014), stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Starosta powiedział, że co roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wyróżnia powiat,  

z którym najlepiej się współpracowało przy realizacji – utrzymanie dróg wojewódzkich. 

Powiat na mocy porozumienia z Marszałkiem utrzymuje drogi wojewódzkie i na takim 

spotkaniu PZD został wyróżniony jako najlepiej współpracujący w minionym roku  

z Zarządem Dróg Wojewódzkich.    

Starosta poinformował także, iż z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin Kancelaria 

Prezydenta postarała uhonorować rodziców pełniących funkcje rodziny zastępczej dla rodzin 

wielodzietnych. Każdy powiat miał możliwość zgłoszenia dwóch kandydatur. Powiatów  

jest ponad 320 + powiaty grodzkie, łącznie jest 376. Prezydent postanowił wyróżnić 21 rodzin 

i wśród tych rodzin jest rodzina zastępcza wielodzietna z Powiatu Raciborskiego, konkretnie 

Państwo Jolanta i Jan Kieś z Rudy w Gminie Kuźnia Raciborska. W czwartek Państwo Kieś, 

Wicestarosta A. Chroboczek i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Raciborzu H. Hildebrand będą uczestniczyli w uroczystościach w Warszawie. Odznaczenie 

rodzin zastępczych przez Prezydenta jest ogromnym wyróżnieniem dla Państwa Kieś za trud  

i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci. Złożył słowa podziękowania dla służb powiatu, 

PCPR oraz Państwu Kieś za wzorowe prowadzenie rodziny wielodzietnej.  

Starosta przypomniał, że w roku bieżącym przypada 10 – lecie współpracy z Miastem 

Rendsburg. Współpraca ta zrodziła się nietypowo i dotyczy współpracy szkół Rud  

i Rendsburga. Następnie przerodziło się to w współpracę samorządów i w roku bieżącym 

obchodzone jest 10 – lecie. W dniu 07.06.br. o godz. 16:00 w Rudach odbędą się główne 

uroczystości oraz III Festiwal Piosenki Europejskiej, na które zaprosił wszystkich radnych.       

Radni otrzymają drogą elektroniczną zaproszenie na w/w uroczystości.  

Następnie Starosta poinformował, że informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta powiedział, że w roku bieżącym trzeba do budżetu (do oświaty) dołożyć  

z własnych środków (poza subwencją) kwotę około 1 mln zł. Kwota ta jest zabezpieczona    

w budżecie z nadwyżki, natomiast wskaźniki wydatków bieżących nie pozwalają 

odprowadzić kwotę do budżetu. Wspólnie ze Skarbnikiem przeglądał budżet i jedyna 

możliwość większych oszczędności w wydatkach bieżących to zmniejszenie obciążenia 

rocznego spłatą kredytów. Jeden z kredytów można zrobić w ten sposób – podpisać umowę  

i prolongować spłatę na dłuższy okres czasu, ponieważ przetarg na kredyt był wcześniej,  

a nie było jeszcze zmian w ustawie o zamówieniach publicznych i na to pozwala ustawa. 

Będą podejmowane jeszcze kroki, aby pozostałe kredyty spłacić w ten sposób, żeby wziąć 

jeden kredyt, który pozwoli spłacić te kredyty. Wątpliwości ma Regionalna Izba 

Obrachunkowa, lecz są one trakcie wyjaśniania. Na kolejną sesję będzie prawdopodobnie 

uchwała o zaciągnięciu kredytu na spłatę pozostałego. Wydłużenie w czasie spłaty zwiększa 

też obciążenia, ale w chwili obecnej nie ma innej możliwości.  

Przewodniczący rady A. Wajdy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię nt. projektu uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Kurpis przekazał, ze Komisja 

Budżetu i Finansów zaopiniowała jednogłośnie projekt uchwały - 11 głosami za, 0 głosami 

przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

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 przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.  

 

Ad9. 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 

Budżetu i Finansów jednogłośnie zaopiniowała – 11 głosami za, 0 głosami przeciw,  

0 głosami wstrzymującymi projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu 

na rok 2014 jak i zmian WPF na lata 2014 – 2024.  

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

 

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.  
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

Uchwała została przyjęta 2 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi, 19 głosami 

za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Śląskiego dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia  

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach  

do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się do nowego 

projektu uchwały. 

Starosta wyjaśnił, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo Marszałka w sprawie 

zaopiniowania projektu Sejmiku. Jeżeli nastąpiły zmiany co do ilości radnych, okręgów 

wyborczych, to właściwy samorząd podejmuje uchwałę, po wcześniejszym zasięgnięciu 

opinii innych samorządów, tak jak powiat musi zasięgnąć opinię w mieście Racibórz, 

ponieważ w mieście jest zmiana np. ilości okręgów, jeśli chodzi o głosowanie do powiatu 

(było 3, a będzie 2), dlatego też na najbliższej sesji Rada Miasta podejmie uchwałę  

w tej sprawie i zaopiniuje uchwałę Rady Powiatu. Powiat również musi zaopiniować uchwałę 

Sejmiku Województwa Śląskiego. Zmiana następuje w okręgu 3. W województwie śląskim 

jest 7 okręgów wyborczych: 

-   dawny Powiat Bielski – 7 radnych wybieranych w okręgu wyborczym,  

- miasto Katowice, Mysłowice, Tychy oraz Powiat Bieruńsko – Lędziński  

     i Powiat Pszczyński – 6 mandatów,    
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-   okręg 3  miasta na prawach powiatów: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, Powiat Raciborski, 

    Rybnicki, Wodzisławski i Mikołowski – było 8 mandatów, obecnie jest 7. Wynika to  

z nomy przedstawicielskiej i po podsumowaniu wychodzi, że powinno być 7,19 mandatu.   

Po zaokrągleniu wychodzi, że będzie 7 mandatów. Duży okręg, gdzie są Katowice, 

Mysłowice, Tychy wyszło 6,56. Powyżej będzie 7 mandatów.  

-   okręg 4 Bytom, Gliwice, Powiat Gliwicki, Tarnogórski i Lubliniecki – 7 mandatów,  

-   Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze –  

    6 radnych,  

-   Częstochowa, Powiat Częstochowski, Kłobucki, Myszkowski – 5 radnych,  

-   Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Powiat Będziński i Zawierciański – 7 radnych.     

Po wyborach Sejmik będzie liczył 45 radnych.  

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 przystąpił do głosowania.  

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

nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: K. Ciszek i wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak.  

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

Radny Krzysztof Ciszek zapytał, czy można podjąć kroki w celu przyśpieszenia prac 

związanych z umożliwieniem dojazdu do dwóch najciekawszych miejsc w Raciborzu  

tj. Zamku Piastowskiego i Aquaparku? 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił się 

z następującymi interpelacjami dotyczącymi:  

1. ponownego wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wydłużenia  

czasu promu w Grzegorzowicach od 01.03.2015 r., 

2. ponownego umieszczenia tablic z rozkładem jazdy promu bezpośrednio przy wjeździe  

na prom od strony Ciechowic i Grzegorzowic, 

3. detonowania niewybuchów i niewypałów w okolicy przyczółku mostowego od strony 

Grzegorzowic, 
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4. w związku z licznymi skargami mieszkańców ul. Kozielskiej na nadmierny hałas  

i nadmierne prędkości, szczególnie w godzinach wieczorowych i nocnych zwrócił się  

z pytaniem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, kiedy fotoradar zostanie 

ustawiony?     

 W/w interpelacje zostały złożone w formie pisemnej i stanowią załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

Starosta przeprosił radnych za pomyłkę i powiedział, że oprócz naszego kręgu to 

jeszcze w dwóch okręgach maleje po jednym mandacie: było 48 radnych w Sejmiku  

a będzie 45. Oprócz naszego okręgu, gdzie będzie o jeden mandat mniej będzie jeszcze 

o jeden mandat mniej w Częstochowskim i centralnym, gdzie są Katowice.  

Następnie Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych:  

1. K. Ciszka – ul. Zamkowa  jest ul. gminną i miasto planowało kilka lat remont w/w ulicy, 

ale wstrzymywało prace do czasu zakończenia budowy Aquaparku. Niedawno odebrano 

Aquapark, więc przed odebraniem zaczęły się prace, które idą w terminie i nie można  

ich przyspieszyć. Droga ta cały czas jest przejezdna pomimo trwających prac. Chodnik  

jest już do likwidacji, także nikt go nie szanuje, ponieważ nie ma potrzeby. Wspólnie  

z Prezydentem szukano, czy nie ma możliwości wybudowania jeszcze jednej drogi –

zastanawiano się, czy nie obok CKU, ale okazało się, że nie ma innej możliwości.  

Do miesiąca czasu będzie można już swobodnie jeździć, z pewnością nie będzie 

zakończone ale będzie asfalt.  

2. W. Gumieniaka: 

1. w kwestii promu powiedział, że ponownie zostanie wystosowane pismo odnośnie 

godzin pracy promu. Poprosił o dokładne doprecyzowanie informacji odnośnie tablic.  

2. odnośnie niewybuchów – Starosta powiedział, że musi być teren, gdzie saperzy 

wysadzają pociski, które znajdą na terenie. Dobrym miejscem jest międzywale, gdyż 

nie ma tam zabudowań. W tej sprawie nie zamierza podejmować żadnych inicjatyw, 

gdyż niewiele to da, chyba, że będą co tydzień czy dwa razy w tygodniu saperzy 

wysadzali, to zostaną podjęte działania. Pogotowie saperskie sporadycznie wzywane 
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jest na teren powiatu. Najczęściej jeżdżą w kierunku Krzyżanowic, tam saperzy 

wysadzają i nie było żadnych skarg.     

3. w sprawie ul. Kozielskiej – po jego rozmowie z Inspektorem Transportu Drogowego 

dowiedział się, że jest taka możliwość, ale musi to zostać poprzedzone badaniami. 

Badania, które mają są niewystarczające, stąd też poprosił raciborską policję  

o wykonanie badań. Badania zostały wykonane, ale Starosta poprosił o wykonanie 

kilku prób. Dane te zostały wysłane. Otrzymano informację, że dane te kwalifikują już 

tę drogę, aby postawić maszt na radar. Dużym zdziwieniem było jak otrzymano 

niedawno – 2 tygodnie pismo informujące, iż po analizie ulica ta nie spełnia 

parametrów, stąd też poproszono o wyjaśnienie tej kwestii i w chwili obecnej  

oczekuje się na informację zwrotną.  

 

Ad15. 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 powiedział, że  

nie zostały zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosili się radny M. Klimanek i wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak  

Radny Marceli Klimanek nie zgodził się ze stanowiskiem, które przedstawił Starosta. 

Uważał, że nie może być tak, że wojsko detonuje w obszarach zamieszkałych przez ludność  

i odłamki fruwają po tych zabudowaniach. W Krzyżanowicach jest to rozwiązane i detonacje 

odbywają się w czasy Polderu. Uważał, iż kwestię detonacji należy rozwiązać.  

Ponadto przypomniał, iż sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu zostało przyjęte jednogłośnie, co radnego bardzo ucieszyło. 

Podziękował radnym za przyjęcie sprawozdania. Część radnych pamięta, ile było problemów. 

Trwało to 12 lat, ale wszystkie problemy zostały rozwiązane. Największym sukcesem jest to, 
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iż każde dziecko, które od momentu urodzenia do osiągnięcia pełnoletności jest w potrzebie  

i nie zostaje bez pomocy. Funkcjonuje to wzorowo w Powiecie Raciborskim.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak stwierdził, iż interpelacje, które składał  

od kilka lat odnośnie wałów (Turze, Cisek) okazało się, że jest już po przetargu. W chwili 

obecnej trwają prace i w przyszłym roku (o tej porze) prace zostaną zakończone, wały zostaną 

wybudowane i temat bezpieczeństwa gminy w znacznym stopniu ulegnie poprawie.  

Ponadto poinformował, iż oświetlenie promu zostało wykonane w doskonałym 

stopniu. Płyty dojazdowe, najazdy, z którymi walczył od dłuższego czasu, zostały od strony 

Grzegorzowic i Ciechowic.  

Radny M. Klimanek stwierdził, iż często mówiono, że nie warto walczyć  

o ul. Hulczyńską, ul. Bogumińską, ale stan drogi w chwili obecnej uległ poprawie.        

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja jaka wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się w Biurze Rady. 

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

odbędzie się 24 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 r. oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu”. 

 

Ad17. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 15:55 zamknął obrady XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji.  

 
 
Protokołowała:       Przewodniczący rady: 

Ewa Mekeresz               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  

20 maja 2014 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

5. Materiał dotyczący „Planu remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych 

powiatu raciborskiego w latach 2014 – 2020 i dalszych”.   

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 30.04.2014   

do 08.05.2014. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 09.05.2014  

do 20.05.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.04.2014 do 08.05.2014). 

8. Uchwała Nr XLII/ 400 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014  r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

9. Uchwała Nr XLII/ 401 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014  r.  

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

10. Uchwała Nr XLII/ 402 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014  r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2014 – 2024.   

11. Uchwała Nr XLII/ 403 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014  r.  

 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

12. Uchwała Nr XLII/404/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014  r.  

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach  

do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

13. Interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka.   

 


