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BR. 0002.3.9.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLV / 2014 

z  XLV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 sierpnia 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XLV/418/2014 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

2. XLV/419/2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

3. XLV/420/2014 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

4. XLV/421/2014 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

5. XLV/422/2014 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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

6. XLV/423/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej  

na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. XLV/424/2014 - w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zarządzania publiczną drogą 

powiatową. 

8. XLV/425/2014 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu pod nazwą "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu". 

9. XLV/426/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, 

stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

10. XLV/427/2014 - w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów 

wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

3. Radca Prawny           Marta Topór – Piórko 

4. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego           Krzysztof Szydłowski  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Prezentacja nt. modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – 

wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.    

7. Ocena stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego.    

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

i wniosków Rady Powiatu. 

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

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu raciborskiego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz 

zarządzania publiczną drogą powiatową. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu". 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania do stanu 

faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady 

powiatu. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLV 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.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli 

mediów oraz zaproszonych gości: przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Ł. Zawojoka, Dyrektora MOW w Rudach H. Wyjadłowską, Dyrektora ZSZ  

B. Chudzińską – Latacz oraz Zastępcę Komendanta KPPSP J. Krolika.    



4 
 

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 26 sierpnia 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. 0022.3.8.2014 z dnia 26.08.2014 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 wprowadzony do porządku obrad.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

  Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wnoszą inne zmiany  

do  porządku obrad?  

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

o przegłosowanie po zmianach porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 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 23 głosami za (na Sali obecnych było 23 radnych).  
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Ad4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03 lipca 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 jednogłośnie.  

 

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? 

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 23 głosami za.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Radna T. Frencel zaproponowała na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków radnego M. Kurpisa.  

 Radny M. Kurpis wyraził zgodę i został wybrany na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Przewodniczący rady A. Wajda oddał głos Staroście ze względu na obecność na sesji 

dyrektorów szkół.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk przekazał, iż Dyrektor B. Chudzińska – Latacz 

oraz Dyrektor H. Wyjadłowska z dniem 31.08.2014 r. przestają pełnić funkcję Dyrektorów. 

Pani B. Chudzińska – Latacz przez ostatnich 11 lat kierowała Zespołem Szkół 

Zawodowych. W I kadencji Rada Powiatu uznała, iż szkoła ta nie ma przyszłości  

i planowano połączyć ją z ZSB, a jednak szkoła utrzymała się i ma dobre nabory. W imieniu 

Zarządu Powiatu i radnych podziękował za 11 lat pracy i wkład, jaki został wniesiony w tę 
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szkołę oraz życzył, aby dalsza kariera zawodowa dawała satysfakcję, dużo zdrowia  

i wszystkiego dobrego. Wspólnie z Wicestarostą wręczył kwiaty oraz drobny prezent.    

 Następnie Starosta przypomniał, iż parę lat temu był poważny problem, gdyż SOSW 

w Rudach miał bardzo małe nabory, przynosił potężne straty i nie było w planach likwidacji 

tej szkoły ze względu na pracowników, kadrę obsługi. Zastanawiano się wtenczas  

nad poprawą szkoły i po długotrwałej analizie rynku edukacyjnego uznano, iż właściwym 

rozwiązaniem byłoby powołanie MOW. Dyrektor H. Wyjadłowska była wtenczas  

na emeryturze i poproszono jej o kierowanie szkołą. Przez 6 lat kierowała MOW.  

Obecnie MOW ratuje budżet oświaty. Podziękował Pani H. Wyjadłowskiej, iż zgodziła się 

powrócić z emerytury i nadal zarządzać szkołą oraz pozostawiła szkołę dobrze 

przygotowaną. Życzył również, aby kolejne lata na emeryturze były latami radosnymi  

oraz gratulował wszystkiego dobrego. Wspólnie z Wicestarostą wręczył kwiaty oraz drobny 

prezent.    

  

Ad6. Prezentacja nt. modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego – 

wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.    

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zwróciło się Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego z prośbą o przedstawienie modelu, 

który będzie wdrażany (bezpłatne poradnictwo prawne – na szczeblu powiatu).  

Poprosił Pana Ł. Zawojoka, aby przedstawił jak będzie to działać, na czym polega  

ta koncepcja i na ile powiat może pomóc tak szczytnej idei poradnictwa bezpłatnego  

dla mieszkańców.  

 Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Zawojok przedstawił 

w wersji multimedialnej kilka informacji nt. bezpłatnego poradnictwa prawnego, 

obywatelskiego oraz nt. modelowych rozwiązań dotyczących w/w poradnictwa, a także  

o rekomendacjach co do polityki państwa w tym obszarze. Model został wypracowany  

w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach którego oprócz Departamentu Pożytku Publicznego uczestniczyli partnerzy 

społeczni, którzy od wielu lat zajmują się poradnictwem prawnym i obywatelskim, Fundacja 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Instytut Spraw 

Publicznych, Związek Porad Obywatelskich. W/w informacja stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.  
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 W związku z brakiem pytań do przedmówcy, przewodniczący rady A. Wajda 

podziękował za przedstawienie tematu, gdyż jak stwierdził wielu mieszkańców 

zainteresowanych jest w/w poradami, które są bardzo potrzebne.   

 

Ad7. Ocena stanu bezpieczeństwa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego.    

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż na sesji obecny jest przedstawiciel 

KPPSP, ale również zaproszono przedstawiciela ŚZMiUW w Katowicach Biuro Terenowe 

w Raciborzu W. Niemca oraz Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu  

M. Marca, jednak osoby te nie skorzystały z zaproszenia, ale ze względu na ważne kwestie, 

które nurtują mieszkańców powinni byli być obecni na sesji. W związku z brakiem 

powyższych osób na sesji nie będzie możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania, które 

zamierzali zadać radni. Następnie poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta nie zamierzał odnieść się do przygotowanych materiałów, ale jedynie  

do pytania, które na Komisji zadała T. Frencel odnośnie budowy Zbiornika  

„Racibórz Dolny”. Informacje, które przekazał na Komisji Dyrektor RZGW A. Bombała 

zostały również zamieszczone w prasie, ale większe emocje budzi informacja, które podały 

media, że wykonawca wstrzymuje i planuje opuścić teren budowy. Projekt ten  

jest realizowany w oparciu o procedury Banku Światowego, które przewidują możliwość 

zgłoszenia przed wykonawcę wstrzymania części robót. Wykonawca zgłosił wstrzymanie  

w części robót, ale nie wskazał które. Wykonawca miał zgłosić to inżynierowi kontraktu, 

lecz zgłosił to bezpośrednio do Kierownika Biura Wdrażania, który przekazał inżynierowi 

kontraktu, który ma 21 dni na ustosunkowanie się i z pewnością będzie żądał uzupełnienia 

informacji, jakie roboty wstrzymano i z jakich powodów. Na dzień dzisiejszy brak 

informacji, żeby wykonawca zamierzał zejść z placu budowy. Ponadto Dyrektor  

A. Bombała przekazał, że wykonano zaledwie 30 % planowanych na 2014 r. prac – 

powoduje to już opóźnienie i termin styczniowy 2017 będzie trudny do dotrzymania, 

natomiast jest nadal realny termin końca roku 2017. Wały (zapory boczne) – podłoże 

przygotowane jest prawie w 100 %, wykonano 50 % kolumn żwirowych (55 tys. kolumn 

żwirowych). Nie tylko same wały zabezpieczają w celu wylania się wody, ale też co  

jest na wałach i obok wałów. Wzdłuż wałów od strony nawodnej czy od strony Zbiornika  

na 10 m w głąb Ziemi będzie wylana taka ściana, która ma uniemożliwi ć przepływ. 
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Pierwotnie projekt przewidywał, że będą przerwy w ścianie osłonowej, ale Zespół zalecił, 

aby było to ciągłe. W dalszej kolejności na wale, który będzie budowany jest również 

układana folia zgrzewana, także nie ma tam żadnych przerw. Mówi się o ewentualnym 

wykorzystaniu kruszywa, który znajduje się w Bukowie, na budowę w koronę wału (trzonu 

wału). Trzon wału ma charakter konstrukcyjno  –  nośny, więc jeśli zostanie dopuszczony, 

to będzie z tego wybudowany i nie ma to wpływu na przesiąkliwość zapór.  

Nie ma problemów z przesiedlaniem mieszkańców Nieboczów – 30 pozwoleń. Mieszkańcy 

otrzymali środki i działki, budują domy we własnym zakresie, natomiast inwestor musi 

wybudować infrastrukturę w postaci dróg, ma zostać wybudowany kościół. Jeśli będzie 

możliwość wyjazdu na teren budowy, to wyjazd odbędzie się jeszcze w tej kadencji, ale 

wszystko uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Wyjazd, który planowany  

był w ramach Komisji nie odbył się, ze względu na warunki atmosferyczne.  

Pomimo złożenia przez wykonawcę wniosku o wstrzymaniu części prac, prace nadal trwają. 

100 % prac ziemnych przy głównym obiekcie jest wykonane. W kwestii nowych informacji 

nt. budowy Zbiornika czy możliwości wyjazdu, radni będą informowani.  

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

porządku obrad?  

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.    

 

Ad8. 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 25.06.2014 do 14.08.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 30 lipca 2014 r. w Wodzisławiu Śląskim 

Starosta powiedział, że zakończenie samej inwestycji w Chałupkach nic nie daje, lecz 

kwestia zależy na dalszym połączeniu – by niewielki odcinek Bohumin – Chałupki został 

wyremontowany i żeby było tam połączenie kolejowe. Jak powiedział Dyrektor Tylka  

są w stanie wykonać remont, tylko musi być ktoś, kto będzie korzystał z torów. Jeśli będą 
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przewoźnicy, którzy będą korzystać z tego, to remont podejmą i działania nawet w tym 

zakresie obiecał Pan Minister A. Ździebło.    

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 15.08.2014 do 26.08.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.06.2014 

 do 14.08.2014), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Starosta powiedział, że na spotkaniu, które odbyło się z Dyrektorem ZDW podjęto 

również inny temat dotyczący wiaduktu przy ul. Bosackiej, gdzie z jednej i drugiej strony 

znajduje się sześć znaków informujących o wysokości wiaduktu, ale kierowcy nie patrzą  

na znaki, samochody wjeżdżają i blokują wjazd. Zastanawiano się nad elektronicznym 

mierzeniem wysokości, ale podjęto decyzję, iż temat w dalszym ciągu będzie prowadzony  

i ewentualnie po rozeznaniu taka sygnalizacja zostanie zabudowana, w przypadku 

niewielkich kosztów. Pokłosiem spotkania na dworcu w Wodzisławiu Śl. z Dyrektorem  

było spotkanie w Warszawie, które poświęcone zostało kwestii wiaduktów, które  

są nad torami kolejowymi w drogach powiatowych, tzn. są w gestii powiatu, 

np. w miejscowości Wojnowice. Rozmowy dotyczyły wyłączenia nieczynnych linii 

kolejowych i przekazania użyczenia terenu tych linii kolejowych dla gmin na budowę 

ścieżek rowerowych, itp.  

Starosta zaprosił również radnych na dożynki powiatowe, które odbędą się 

14.09.2014 r. w Bieńkowicach. Imienne zaproszenia radni również otrzymają na dożynki. 

Ponadto przekazał, że w dniach 19 – 20.09.2014 r. zaplanowano 2 – dniowy wyjazd na targi 

do Bednar, gdzie powiat pokrywa koszty przejazdu, natomiast koszty zakwaterowania  

i posiłków uczestnicy wyjazdu pokrywają we własnym zakresie.    

Na zakończenie Starosta poinformował, że informacja o realizacji uchwał  

i wniosków znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

omówiony na Komisjach. W poprzednim punkcie była zaś okazja do podjęcia dyskusji,  

w związku z tym przystąpił do głosowania.  
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie  Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

  Starosta przypomniał, iż w dniu dzisiejszym na Zarządzie Powiatu Raciborskiego 

została wprowadzona jedna zmiana, w stosunku do zmian, które były omawiane  

na Komisjach. Zdecydowano się na ufundowanie używanego samochodu, który przewoziłby 

osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i przesunięto środki  

w wysokości 47.050 zł, które pierwotnie planowane były na badania PSA. W kwestii badań 

jest negatywna opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, stąd też uznano, że 

środki te należy przeznaczyć na zakup samochodu. W/w zmianę wprowadza się do budżetu 

powiatu.  

 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 połączona 

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na rok 2014 jak i zmian WPF na lata 2014 – 2024, przy czym  

nie mówiono o zmianie, o której wspomniał Starosta.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali 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 8 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie 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?   

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.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. 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?  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informując, iż Komisje 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym, 3 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu 

Racibórz zarządzania publiczną drogą powiatową. 

 

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 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą "Przebudowa ul. Ocickiej  

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.  
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania do stanu 

faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

 

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.  

 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: A. Wierzbicki, L. Fiołka i L. Malcharczyk.  

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

Radny A. Wierzbicki podzielił się informacją, którą otrzymał od Starostwa  

na pytanie dotyczące przebudowy ul. Ocickiej (od ul. Starowiejskiej do ul. Koszalińskiej). 

Na pytanie te nie została udzielona na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

odpowiedź, ale w późniejszym czasie otrzymał ją elektronicznie. Uzyskał informację, iż 
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wzdłuż drogi na ul. Ocickiej jest planowany ciąg pieszo – rowerowy. Ponadto radny 

przekazał, iż otrzymano dokument pn.: „Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty 

planowane do końca 2014 r.”, w którym został wymieniony dokument „Rozbudowa 

budynku szkoły o salę gimnastyczną oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSO nr 2  

w Raciborzu”. Przypomniał, iż z dniem 24.06.2014 r. Zespół został zlikwidowany  

i od 01.09.2014 r. powstanie Liceum Ogólnokształcące nr 2, stąd też upewnił się, czy będzie 

to „obowiązywało”, pomimo likwidacji i powstania Liceum?  

Radny Leon Fiołka zwrócił się z następującymi prośbami:  

1. w sprawie punktu widokowego na budowanym zbiorniku „Racibórz Dolny”, 

znajdującego się w Pogrzebieniu przy drodze łączącej Pogrzebień z Lubomią,  

a w szczególności: opisaniu chociażby jedną tablicą jego funkcji, rozważeniu pokrycia 

części krat ażurowych materiałem na posadzce, umożliwiając wejście na podest również  

w obuwiu na szpilkach, usunięciu chaszczy, które rosną w bezpośrednim sąsiedztwie 

punktu widokowego, 

2. do Starosty w sprawie otrzymania wyników pomiaru hałasu przy ul. Rybnickiej  

lub informacji, gdzie wyniki te zostały opublikowane.  

 Powyższe interpelacje zostały złożone w formie pisemnej i stanowią załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu.  

 Radny Leonard Malcharczyk wysłał radnym drogą elektroniczną zdjęcia z drogi 

powiatowej Pawłów – Maków oraz przypomniał, iż kilkakrotnie zgłaszał interpelację   

dotyczącą udrożnienia rowów na tym odcinku drogi. Zadania zostały podjęte przez gminę  

i powiat, ale zostało to na pewnym etapie zatrzymane. Potężne ilości wody po niewielkim 

deszczu spływają z pól prosto na drogę i rozlewają się na całej drodze. Od momentu ujęcia 

został otworzony rów i woda rzeczywiście spływa, ale maź, która pozostaje jest potężnym 

zagrożeniem. W związku z tym radny poprosił o podjęcie w ramach bezpieczeństwa  

i działań zmierzających do przejęcia wody (np. zabudować). 

 

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

Starosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  
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1. A. Wierzbickiego – potwierdził, że chodzi o LO nr 2. Przygotowano koncepcję tego, co 

przyjęto w wieloletnim planie. W LO nr 2 zostaną zrealizowane następujące zadania: 

dobudowa sali gimnastycznej, która będzie pełniła rolę auli i powstanie drugie boisko. 

Jest również koncepcja tego, co ma powstać w ZSE. W Biurze Rady do wglądu 

znajduje się w/w koncepcja. Po rozmowach ustalono, że w miejscu boiska należy 

wybudować salę gimnastyczną, obok obecnej sali i również w tym budynku planuje się 

utworzyć dwie pracownie już pod kątem nowego Zespołu Szkół, o ile zostaną podjęte 

takie decyzje. Ponadto również jest koncepcja budowy boiska o sztucznej nawierzchni  

w ZSM.   

2. L. Fiołki – stwierdził, iż jest to inwestycja Gminy Kornowac, która wybudowała punkt 

widokowy z pieniędzy dla Lokalnych Grup Działania. Obiecał przekazać uwagi 

radnego na ręce Wójta Gminy Kornowac.  

3. L. Malcharczyka – w kwestii drogi Pawłów – Maków powiedział, że zostały podjęte 

działania. Obiecał, że  PZD dokona oględzin, jeśli pojawią się jakieś niedociągnięcia.    

 

Ad21. 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 powiedział, że  

nie zostały zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się radni: A. Wierzbicki i przewodniczący rady A. Wajda. 

Radny A. Wierzbicki ponowił zaproszenie, które otrzymano z Biura Rady, aby 

uczestniczyć w pobiciu Rekordu Guinnessa w ramach obchodów 65 – lecia RAFAKO S.A. 

RAFAKO S.A. pragnie pobić Rekord Guinnessa w ilości osób uczestniczących jednocześnie 

w zawodach Nordic Walking na trasie o długości minimum 3000 m. Minimum, jakie było 

zakładane dla tej imprezy to 1200 osób. Obecna liczba wynosi 1344 osób. Ostatni rekord  

był w Szwecji w 2006 r. Osoby zainteresowane mogą znaleźć informacje na stronie: 
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„RAFAKO bije rekord Guinnessa”. Zapisy są do 28.08.2014 r. do północy , chyba, że liczba 

zgłoszeń nie przekroczy 2200 osób.   

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z zapisem art. 25c ust. 4 

ustawy o samorządzie powiatowym radny składa oświadczenie majątkowe na 2 miesiące  

przed końcem kadencji. Koniec IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego upływa  

21 listopada br. czyli oświadczenia należy złożyć do 21 września 2014 r. W celu sprawnego 

przeprowadzenia ustawowej procedury zostaną przesłane wyjaśnienia niektórych zagadnień 

dot. wypełniania oświadczeń majątkowych składanych w trakcie roku kalendarzowego. 

Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 30 września 2014 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie „Wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 r.” 

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:14 zamknął obrady XLV 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  

26 sierpnia 2014 r. 

4. Prezentacja multimedialna – ekspertyza formułująca zalecenia Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej dotycząca organizacji i wspierania poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego na poziomie powiatu.     

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 25.06.2014   

do 14.08.2014. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 15.08.2014  

do 26.08.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.06.2014 do 14.08.2014). 

7. Uchwała Nr XLV/418/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

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

9. Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

10. Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

11. Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr XLV/423/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

13. Uchwała Nr XLV/424/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zarządzania publiczną drogą powiatową. 
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14. Uchwała Nr XLV/425/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą 

"Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu". 

15. Uchwała Nr XLV/426/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwała Nr XLV/427/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych w celu 

przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

17. Interpelacje radnego Leona Fiołki.  

 


