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BR. 0002.3.2.2015 
PROTOKÓŁ  NR  V / 2015 

z  V sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 lutego 2015 r.  godz.  1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. V/34/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. V/35/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

3. V/36/2015 - w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu 

raciborskiego na lata 2015 – 2022. 

4. V/37/2015 - w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2017. 

5. V/38/2015 - w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata  

2015 – 2018. 

6. V/39/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

7. V/40/2015 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

8. V/41/2015 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji 

Budżetu i Finansów. 

9. V/42/2015 - w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

10. V/43/2015 - w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadań: 

"Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia  

w miejscowości Kornowac" oraz "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień". 

11. V/44/2015 - w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Michał Gebel  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa      Krzysztof Sporny  

6.   Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

7. Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa  Leszek Szymczak  

8. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów    Roman Peikert    

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu raciborskiego na lata 2015 – 2022. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu rozwoju   

pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 
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12. 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. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

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

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

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

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

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

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2015. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadań: "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac" oraz "Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień". 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. 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 V 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 

Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z Katowic, którzy współtworzyli 

strategię rozwiązywania problemów społecznych tj. Pana Dariusza Polakowskiego  

i Andrzeja Tomeczka oraz przedstawicieli mediów.    

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 (z późn. zm.), zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 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. 0022.3.2.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2015 rok.  

  Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.  

  Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.   
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3) nowej wersji projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań 

w roku 2015.  

  Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za i 1 głosem wstrzymującym 

się.  

4) nowego projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji 

zadań: "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia 

w miejscowości Kornowac" oraz "Wykonanie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień". 

 Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za. 

 

 W imieniu Prezydium Rady przewodniczący rady A. Wajda wniósł do porządku 

obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego.  

W/w projekt uchwały dotyczył zapisów co do ilości składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej, z możliwością poszerzenia go o  jedną osobę.  

 W/w projekt został przyjęty 20 głosami za i 1 głosem przeciw.  

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne propozycje  

zmiany porządku obrad sesji?  

 W związku z brakiem innych propozycji, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie uaktualnionego porządku obrad. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

  

Ad3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

                        

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż protokół z IV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 

Uwagi zgłoszone przez radnego D. Koniecznego zostały przyjęte i wniesione  

do protokołu.  

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół wraz ze zgłoszoną poprawką został przyjęty 21 głosami za. 
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie osób do składu Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych:  

Artura Wierzbickiego, Dominika Koniecznego.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę 

udziału w pracach Komisji?  

W/w radni wyrazili zgodę.  

Następnie radna Katarzyna Dutkiewicz zaproponowała do składu Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego Szymona Bolika, który wyraził zgodę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie 

proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

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

ze swego grona przewodniczącego spośród.  

Na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wybrano radnego  

A. Wierzbickiego.  

   

Ad5. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do przygotowanego 

materiału?  

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

o przegłosowanie materiału.  

 Materiał został przyjęty 21 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. 
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Starosta Raciborski Ryszard Winiarski odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie 

miały miejsce między sesjami od 13.01.2015 do 12.02.2015, 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 

Raciborskiego między sesjami od 13.02.2015 do 24.02.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 13.01.2015 do 12.02.2015), stanowiącą załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, że 

projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 

wczorajszym i Komisja zaopiniowała go jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania w powyższym punkcie 

porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów wyraził już opinię w imieniu Komisji nt. projektu uchwały. W związku  

z powyższym 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu raciborskiego na lata 2015 – 2022. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta poprosił współautorów strategii rozwiązywania problemów społecznych 

powiatu raciborskiego o zabranie głosu. 

 Ekspert w zakresie strategii Andrzej Tomeczek przekazał, że wspólnie z Panem 

Dariuszem Polakowskim jest przedstawicielem zespołu redakcyjnego strategii. Strategia 

funkcjonować ma na lata 2015 – 2022 i została wypracowana przez społeczność lokalną 

powiatu w całym cyklu warsztatów partycypacyjnych, które odbywały się wiosną.  

Nad strategią pracowano bardzo usilnie, zastanawiano się, jakie podstawowe problemy  

i potrzeby społeczne nurtują mieszkańców każdej z gmin powiatu. Dokument współgra 

z przyjętą strategią oraz ze wszystkimi dokumentami unijnymi i innymi. Pracowano  

w pięciu obszarach tematycznych. Dokument zakończony jest wnioskami i celami ściśle 

wyznaczonymi. W opinii jego dokument strategiczny nie powinien być martwym 

dokumentem. W przypadku jakichkolwiek pytań, w miarę możliwości wspólnie  

z Panem D. Polakowskim udzieli niezbędnych wyjaśnień.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż strategia była przedmiotem 

Komisji i każdy z radnych mógł zapoznać się z tym dokumentem.  

 Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego 

przyjmował w/w materiały w miesiącu grudniu, jednakże tekst jednolity ustawy  

o pomocy społecznej wszedł w życie 30 stycznia 2015 r. Pod względem formalnym 

należy dokonać zmiany podstawy prawnej zarówno w uchwale dotyczącej przyjęcia 

strategii jak i uaktualnić zapisy ustawy o pomocy społecznej w treści programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu rozwoju pieczy zastępczej.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż nastąpi w projektach uchwały 

propozycja modyfikacji poprzez aktualny stan ujednoliconego aktu prawnego.  

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu rozwoju   

pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosiła się radna K. Dutkiewicz stwierdzając, iż podjęcie uchwały  

jest obowiązkiem ustawowym. Przypomniała, iż „Prawo i Sprawiedliwość”  

wraz z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sierpniu 2014 r. ustawę tę 

zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego wskazując w jej zapisach niekonstytucyjność 

w szeregu punktów m.in. nieprawidłową definicję członka rodziny i przemocy  

w rodzinie. W uzasadnieniu wniosku do Trybunału „Prawo i sprawiedliwość”  

obejmuje szereg istotnych zastrzeżeń w formułowaniu samej definicji przemocy,  

w funkcjonowaniu procedury niebieskiej karty jak również nieproporcjonalnie dużą 

ingerencję władzy publicznej w gwarantowaną konstytucyjnie ochronę życia 

rodzinnego, co może skutkować niedostateczną ochroną polskich rodzin i ich 

stygmatyzacją. Program, który radni w dniu dzisiejszym mają głosować zawiera 

identyczny zestaw nieprawidłowych pojęć. Na dzień dzisiejszy brak rozstrzygnięć 

Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale uznanie zasadności zaskarżonych 

zapisów ustawy doprowadzi w konsekwencji do niezbędnych zmian, które będą musiały 

znaleźć również odzwierciedlenie w powiatowych wersjach programu na szczeblu 

powiatowym. Radni „Prawa i Sprawiedliwości” z jednej strony mając świadomość 

obowiązku podjęcia na drodze uchwały takiego programu, z drugiej strony w pełni 
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popierają zastrzeżenia zaskarżonej ustawy, w dniu dzisiejszym wstrzymają się  

od głosowania nad programem.   

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. 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. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się radny D. Konieczny. Zapytał, na co konkretnie w formie dotacji 

zostanie przeznaczona kwota 25 000 zł, czy będzie to pomoc dla przedsiębiorców  

z terenu powiatu czy będzie to dotacja np. na gwiazdę jaką jest „Doda”, itp.?   

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż charakter imprezy tak jak radny 

wspomniał ma dwa kierunki:  

1) edukacja ekologiczna, 

2) impreza stała się już stałą imprezą gospodarczą regionu, promującą firmy regionalne 

oraz firmy, które wystawiają się na Eko - Wystawie. Konieczność kolejnych edycji 

tej imprezy wynika z frekwencji bardzo dobrej, jeśli chodzi o tego typu imprezę  

w regionie. Impreza naturalnie jest potrzebna skoro są odwiedzający i wystawcy, 

czyli jest potrzeba kolejnych edycji. Szereg kosztów związanych z organizacją 

imprezy (od ubezpieczenia, ochrony ze względu na majątek) są to koszty 

organizacyjne i powiat pozwala jakby finansować ciężar techniczno – organizacyjny 

imprezy, bo nie jest to impreza komercyjna, ale samorządowa w związku z tym 

trzeba ją dotować. Ciężar kosztowy ktoś musi ponieść, dlatego też samorządy 

wspierając się, mogą tę imprezę w dalszym ciągu kontynuować.           

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

o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do sprawozdania? 

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do sprawozdania? 

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie sprawozdania. 
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 Sprawozdanie zostało przyjęte 21 głosami za i stanowi załącznik nr 16  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2015. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o kilka słów wyjaśnienia.  

Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, iż w dniu 12.02.2015 r. PFRON podjęło 

uchwałę w sprawie podziału środków m.in. dla Powiatu Raciborskiego. Pisemna 

informacja została przekazana w dniu wczorajszym, ale ze względu na pojawienie się 

problemów związanych z zorganizowaniem sesji w marcu, Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych przekazał Zarządowi Powiatu informację nt. podziału środków PFRON,  

stąd też został przygotowany projekt uchwały. W dniu dzisiejszym projekt uchwały 

został przyjęty przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, ale ze względu na problemy 

związane z wygaśnięciem mandatów dla większości radnych, Zarząd Powiatu poddał 

projekt uchwały pod obrady sesji. Radni otrzymali informacje nt. kwot, które  

proponuje się w poszczególnych punktach, jeśli chodzi o rehabilitację zawodową  

i społeczną. Zdaniem radców prawnych te punkty, w których nie są podane kwoty,  

są wyzerowane, a docelowo dobrze byłoby, gdyby nie były podawane w samej uchwale. 

Ze względu na to, iż w latach ubiegłych w transparentnej formule były przedstawione 

projekty uchwał, a poszczególne punkty wynikają wprost z zadań, które narzuca 

ustawa, stąd ta formuła projektu uchwały jak w latach ubiegłych. W imieniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały.  

Jest to dokument żywy. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań niezbędnych 

informacji udzieli Kierownik Referatu Spraw Społecznych.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do w/w punktu porządku 

obrad?  

Zgłosił się radny Adrian Plura. Odniósł się do uzasadnienia, w którym  

znalazł się zapis, że Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie/ 

negatywnie zaopiniowała zmiany, w związku z tym poprosił o sprecyzowanie 

powyższego zapisu.  
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Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak przypomniał, iż  

w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która zajmowała się projektem uchwały i zapis ten znajdzie się  

w uzasadnieniu projektu uchwały.       

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

o przegłosowanie uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadań: "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac" oraz "Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień". 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia.  

Starosta przypomniał, iż jest to jedna z uchwał dotycząca współpracy  

ze wspólnego finansowania inwestycji w gminach. Pierwszą z gmin jest Gmina 

Kornowac, która wystąpiła do powiatu o przydział środków na chodnik około 350 m  

i na dołożenie się do drogi powiatowej około 2 km w Kobyli – jest robiona droga. 

Remont drogi spowodowany jest tym, iż Gmina Kornowac robi kanalizację  

w miejscowości Kobyla i w części drogi powiatowej jest położona kanalizacja, stąd też 

jest obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego drogi. W związku z tym, że będzie 

całkowicie nowa nawierzchni, powiat dołożył się w drobnej kwocie do tej drogi  

i będzie zrobionej około 2 km drogi powiatowej.   

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

o przegłosowanie uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

 

 

 

 



 14 

Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że kwestia związana  

jest ze zwiększeniem ilości osób w Komisji Rewizyjnej o 1 osobę. W związku  

z powyższym zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się następujący radni: D. Wacławczyk, A. Plura, W. Gumieniak  

i D. Konieczny.  

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

  W pierwszej kolejności głos zabrał radny Dawid Wacławczyk informując  

o ukazaniu się w ostatnim czasie raportu NIK nt. stanu powietrza. W Polsce najgorsze 

jest powietrze na Śląsku. Niestety w całym powiecie raciborskim od kilku lat powietrze 

to nie jest badane ani w jednym punkcie, w związku z tym trudno mówić  

czy te programy, które prowadzą gminy są w ogóle skuteczne tzn. czy przynoszą 

jakikolwiek efekt. Gminy prowadzą swoje programy, ale od 5 lat tych badań nie ma  

w Raciborzu a tym bardziej w innych gminach. Na stronie RDOŚ znajdują się punkty 

stałe i punkty pomiarowe mobilne. W związku z powyższym zapytał, czy Zarząd 

Powiatu może rozważyć możliwości wsparcia, gdyż raport NIK jasno określa, że  

są programy wojewódzkie poprawy jakości powietrza, ale samorządy pozostają mocno 

w tyle? Ponadto zapytał, czy powiat ma możliwość pozyskania funduszy europejskich 

na wsparcie działań gmin z terenu powiatu na rzecz poprawy jakości powietrza  

oraz poprosił o rozważenie zakupu lub wypożyczenia mobilnych urządzeń 

monitorujących stan powietrza? 

  Radny Adrian Plura zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie przejścia dla pieszych  

przy ul. Raciborskiej w okolicy przedszkola w Rudach (właściwe oznakowanie, sprawy 
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bezpieczeństwa). Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu wywiązała się  

ze swoich obietnic, zorganizowała spotkanie z ZDW, w którym osobiście uczestniczył 

ale od tego czasu sprawa „nie drgnęła” dlatego też poprosił, aby przypomnieć ZDW  

w Katowicach o w/w kwestii.  

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

ponowił interpelację dotyczącą zmiany godzin pracy przeprawy promowej  

od 01.04.2015 r. w miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice na Odrze, zgodnie  

z potrzebą i oczekiwaniami mieszkańców Gmin nadodrzańskich. W/w interpelacja 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 Radny D. Konieczny zgłosił następujące interpelacje:  

1. przypomniał, iż na początku sesji Starosta złożył informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami, które obejmowały m.in. okres  

po 12.02.2015 r., natomiast radni otrzymali pisemne sprawozdanie z okresu między 

13.01.2015 r. a 12.02.2015 r., natomiast Starosta nie przedstawił informacji Starosty 

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 29.12.2014 r. a sesją 

nadzwyczajną w dniu 13.01.2015 r., gdzie w okresie tym zostało podjętych szereg 

uchwał m.in. w sprawie przyjęcia przez Zarząd pożyczki dla Szpitala (w kwocie  

2 mln zł). W związku z ugodą pomiędzy NFZ a Szpitalem radny zapytał, czy 

pożyczka, którą powiat udzielił szpitalowi zostanie spłacona czy też może szpital  

nie odda tej pożyczki?  

2. odnośnie kosztu procedur, o które sądził się szpital z NFZ za nadwykonania,  

zapytał, czy kwota według ugody pokrywa koszty wszystkich procedur, które szpital 

musiał ponieść w celu wykonania usług?,   

3. odnośnie podania terminu powołania nowego składu Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, gdzie konieczne byłoby przygotowanie stosownego 

projektu uchwały, 

4. odnośnie planu finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu na rok 2015.  

 

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówców.  
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  Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

1. W. Gumieniaka – powiedział, że po ostatniej rozmowie z Wicemarszałkiem  

S. Dąbrową wspólnie z Prezydentem umówiony jest na rozmowę  

do Wicemarszałka w sprawie promu. Udaje się także w sprawie dróg powiatowych. 

Po powrocie od Marszałka udzieli odpowiedzi.     

2. A. Plury – obiecał powrócić do tematu i sprawdzenie, na jakim jest to etapie. 

Odpowiedzieć zostanie udzielona w formie pisemnej.  

3. D. Koniecznego – powiedział, że pożyczono szpitalowi 2 mln zł, ale wiadomo było 

jaka jest sytuacja szpitala i pomagając szpitalowi w tej wersji wstępnej, aby szpital 

posiadał środki na wypłaty pożyczono 2 mln zł. W zarządzeniu Zarząd wyraźnie 

określił m.in. w jakiej kwocie udzielono pożyczki i kiedy ma nastąpić ostatnia rata 

(pierwsza rata w lipcu, a ostatnia rata zostanie spłacona w grudniu).  

 W kwestii ugody powiedział, że na dzień dzisiejszy Dyrektor szpitala nie jest  

w stanie określić, ponieważ toczy się jeszcze proces. Wspólnie z Dyrektorem 

szpitala był w NFZ i rozmawiał z Panią Dyrektor ds. ekonomicznych nt. roku 2013, 

2014., ale okazuje się, że Dyrektor szpitala w bardzo krótkim czasie otrzymał  

200 tys. nadwykonań za przychodnie oraz otrzymał również propozycje ugody  

za 2014 r. i to w bardzo w wysokiej kwocie. Informację tę w szczegółach przekaże 

Dyrektor szpitala. 

 Odnośnie składu rady społecznej przygotowano stosowny projekt uchwały, ale 

nie do końca dogadano się co do składu rady, stąd też projekt uchwały  

nie znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Według otrzymanych informacji 

następna sesja odbędzie się jeszcze w miesiącu marcu. Naczelny Sąd 

Administracyjny ma 30 dni na podjęcie uchwały i będzie to ostatni termin 

odwołania i przesuwania, który wiąże się z wygaśnięciem mandatów radnych.  

 Na pozostałe interpelacje zgłoszone przez radnego D. Koniecznego odpowiedzi 

udzieli Dyrektor szpitala.     

4. D. Wacławczyka – informacje nt. czystości powietrza na Śląsku (Beskid Żywiecki, 

okręg rybnicki) otrzymuje na bieżąco tj. raz czy dwa razy w tygodniu.  

Obecny na sesji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa K. Sporny przedstawi tę informację. Temat mobilnego urządzenia 

zostanie podniesiony na Konwencie Wójtów, który odbędzie się w poniedziałek. 

Jeśli temat zostanie podjęty, to zostaną podjęte stosowane działania.  
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 Następnie Starosta poprosił Kierownika K. Spornego o udzielenie niezbędnych 

wyjaśnień, a następnie Dyrektora szpitala. 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu Krzysztof Sporny przekazał, że zadania z zakresu 

monitoringu środowiska wynikają z przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 

i są zadaniami rządowymi. Taki monitoring środowiska nie tylko w zakresie ochrony 

powietrza, ale i wszystkich oponentów środowiska wykonuje Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w każdym z województw. Słusznie radny zauważył, iż na terenie 

powiatu raciborskiego nie ma stacji kontroli monitoringu powietrza – niewątpliwie taka 

stacja przydałaby się. Na dzień dzisiejszy nie jest to zadanie wprost wynikające  

z ustawy o samorządzie powiatowym do wykonania przez powiat,  

ale jest możliwość współfinansowania, dofinasowania tego rodzaju działalności,  

nie mniej jednak w ramach środków finansowych z tytułu opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska jakie otrzymuje powiat, środki te zostały podzielone i rada  

w uchwale budżetowej przyjęła cele, na jakie mają zostać one wydatkowane. Temat ten  

nie został tam przewidziany, ale w każdej chwili jeśli będzie wola rady, można byłoby 

zastanowić się nad badaniami powietrza. Kwestia mobilnego punktu poboru opłat  

przez Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa była w 2005 r.  

i 2006 r. analizowana, jednak z uwagi na wysokie koszty, powiat nie był sam w stanie 

sfinansować tego rodzaju zadania, a zainteresowania wśród gmin również nie było 

większego. Powiat raciborski nie jest wyspą na tle województwa śląskiego i nie należy 

przypuszczać, żeby wyniki badania w strefie jastrzębskiej diametralnie odbiegały  

od wyników w powiecie raciborskim, nie mniej jednak póki tych wyników pełnych  

na terenie powiatu nie będzie, nie można tego mówić. Tak jak wcześniej wspomniał, 

jest to zadanie wynikające bezpośrednio z przepisów Inspekcji Ochrony Środowiska, 

która ustala harmonogram realizacji. Z uwagi na też ograniczone środki, jakie Inspekcja 

dysponuje na ten cel w ramach monitoringu krajowego, na terenie powiatu brak takiego 

punktu pomiarowego. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora szpitala  

o ustosunkowanie się do pozostałych kwestii, które zostały zgłoszone na sesji.  

 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik sprostował niektóre słowa, które zostały wypowiedziane przez Starostę 

w kwestii pożyczki dla szpitala. Kwota 2 mln zł, którą samorząd pożycza szpitalowi  

tj. ewidentna pomoc, aby szpital mógł swobodnie funkcjonować. Pożyczki takie  
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dla szpitala pojawiają się od roku 2010. Dyrektor szpitala stwierdził, że nie jest to jego 

szpital, ale jest to cyt.: „państwa” szpital, który służy mieszkańcom powiatu 

raciborskiego. Dyrekcja szpitala stara się, aby szpital jak najlepiej funkcjonował  

i służył społeczeństwu oraz mieszkańcom Raciborza. W 2010 r. była pierwsza pożyczka 

udzielona szpitalowi w kwocie 2 mln zł., która została spłacona w całości. W 2011 r. 

również była to kwota 2 mln zł i spłacona w całości, podobnie w roku 2012 została 

spłacona w całości, natomiast w roku 2013 pożyczka 2 mln zł. została umorzona  

w kwocie 1 mln 900 tys. zł. Powodem umorzenia było sprzedanie przez Starostwo 

nieruchomości, która poprzednio była w użytkowaniu szpitala w Raciborzu. W koszt 

sprzedaży nieruchomości była wliczona wartość nieruchomości i wartość czynszu 

dlatego, że ośrodek, który w chwili obecnej zajmuje RCM był dzierżawiony  

przez szpital i z tytułu czynszu dzierżawnego szpital uzyskiwał korzyści. W związku  

z tym do końca dzierżawy w momencie sprzedaży pozostało około 6 lat. Umowa  

przez szpital z RCM została spisana w taki sposób, że pomimo tego, iż RCM zakupił 

sobie część tego budynku to musieli zapłacić całość dzierżawy, która wynikała z całego 

okresu umowy. Z tego nazbierało się ponad 1 mln 200 tys. zł, które powinny wpłynąć 

bezpośrednio do kasy szpitala. Przy sprzedaży wygodniej było organowi 

prowadzącemu, że cała kwota trafiła do powiatu raciborskiego, natomiast w jakiś 

sposób musiała wrócić do szpitala, gdyż były to środki, które należały się szpitalowi, 

zaś drugi temat jest taki, że całość z tej sprzedaży miała trafić na potrzeby szpitala  

w Raciborzu. Dyrektor w dalszym ciągu liczy, że środki z tej sprzedaży wrócą  

do szpitala, bo nie wróciły one w całości. Zaznaczył, że 2 mln zł, które w roku 

bieżącym zostało pożyczone szpitalowi, nie zostało pożyczone dlatego, że w szpitalu 

brakowało na wypłaty, gdyż nigdy jeszcze takiej sytuacji nie było, ale są to środki, które  

są potrzebne na poprawę bieżącej płynności, gdyż minął już styczeń, a szpital  

ma przekroczeń kontraktu prawie 800 tys. zł. Pod koniec roku nie przyjmuje się  

już pacjentów, ponieważ NFZ nie płaci, w związku z tym od stycznia przyjmuje się  

na hospitalizację czy zabiegi tych pacjentów, których odkładano i minął styczeń,  

a szpital ma przekroczeń prawie 800 tys. zł. To są świadczenia, które są i przez cały rok 

będzie finansował szpital. Szpital przyjmuje pacjentów, hospitalizacje kosztują, szpital 

kupuje środki, płaci personelowi i wiele rzeczy ta hospitalizacja  kosztuje, w związku 

tym koszt jest poniesiony, natomiast rozliczenie będzie następowało za rok. W związku 

z tym jest to pomoc Starostwa Powiatowego dla szpitala, aby mógł przyjmować 

pacjentów i zabezpieczać potrzeby zdrowotne społeczeństwa powiatu raciborskiego.  
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Na dzień dzisiejszy nie ma samorządu, który by nie wspomagał swojego szpitala. 

Marszałek Województwa Śląskiego na swoje szpitale rocznie wydaje około 100 mln zł. 

 Plan finansowy na 2015 r. został przyjęty pod koniec roku 2014. Rada 

Społeczna zaopiniowała w/w plan, przyjęła i plan jest realizowany przez szpital.  

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z planem. Plan finansowy nie jest 

dokumentem tajnym, można go wziąć do wglądu, zaś osoby zainteresowane mogą  

go otrzymać w wersji elektronicznej.  

 Odnośnie kwestii wyceny procedur powiedział, że jest katalog tzw. świadczeń 

czyli każda procedura jest odpowiednio wyszacowana. Niektóre procedury  

są przeszacowane, a niektóre niedoszacowane. Katalog jest bardzo szeroki, można go 

analizować. Patrząc po wycenie tych świadczeń to one w tych zakresach, w których 

występują nadwykonania są ewidentnie niedoszacowane. Cieszyć się należy z tego, że 

za te procedury uda się uzyskać jak najwięcej środków. Uważał, że rok 2014  

był nie najgorszym rokiem, gdyż było 80 % zapłaty za świadczenie udzielone  

ponad limit i nie było jeszcze takiego wyniku. W dniu jutrzejszym ma spotkanie  

w sprawie roku 2013, nie wie czy jest jakaś konkretna propozycja NFZ co do zawarcia 

ugody dlatego, że w poniedziałek odbędzie się I rozprawa sądowa i jest jeszcze szansa, 

aby bez postępowania sądowego i całego procesu przesłuchiwania świadków, analizy 

dokumentów, powoływania biegłych zakończyć tę sprawę pozytywnie dla NFZ  

i szpitala. To nie jest sprawa pomiędzy Dyrektorem szpitala a Dyrektorem NFZ, ale  

jest to sprawa pomiędzy dwoma instytucjami, gdzie jedna ma problem, bo nie ma 

odpowiedniej ilości środków, aby zapłacić szpitalowi, natomiast druga sprawa jest taka, 

że NFZ wie doskonale, że ta sprawa nie skończy się tak, że nie zapłacą szpitalowi, 

zapłacą z kosztami sądowymi i odsetkami, ale jest to tylko kwestia wysokości.  

Zwrócił się z apelem do radnych, że to nie jest jego szpital, chętnie by go wydzierżawił, 

w przypadku zgody Starosty. Jest to szpital publiczny, który służy mieszkańcom 

Raciborza. Dyrekcja szpitala stara się, żeby szpital był nasycony jak największą ilością 

świadczeń i ludzie mogli z niego korzystać na miejscu.  

 

Ad22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  
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 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki powiedział, że  

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad23. Wolne wnioski i informacje. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad sesji? 

  Zgłosili się radni: E. Widera i przewodniczący rady A. Wajda.  

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Widera stwierdziła, iż Komisja 

Rewizyjna nie wypracowała jednego stanowiska dotyczącego projektu uchwały. 

Wypracowano dwa projekty uchwały z dwoma odrębnymi uzasadnieniami, natomiast 

okazało się, że Komisja Rewizyjna może przedstawić tylko 1 projekt uchwały.  

W związku z tym Komisja prosi o przesunięcie rozpatrzenia skargi na następną sesję.  

  Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że z informacji uzyskanych  

od przedstawiciela Sądu Okręgowego w Rybniku wiadomo, iż akta sprawy protestu 

wyborczego w wyniku odwołania zostały wysłane do Sądu Apelacyjnego  

w Katowicach. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym sąd apelacyjny rozpoznaje sprawę  

w przeciągu 30 dni. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny. Następna 

sesja, która planowana jest 24.03.2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się, a tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji 

i straży.” Odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ze wszystkimi służbami i wówczas 

będzie możliwość zadawania pytania z zakresu spraw dot. bezpieczeństwa, które 

nurtują mieszkańców.  

  Ponadto poinformował, iż w Biurze Rady znajduje się sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2014 r. W związku z tym poprosił radnych o zapoznanie się z w/w informacją.  

  Radny D. Konieczny odniósł się słów wypowiedzianych przez Przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej E. Widery. Na posiedzeniu w dniu 29.01.2015 r. Komisja 

Rewizyjna pod przewodnictwem E. Widery rozpatrzyła skargę Marka Labusa z dnia 

17.12.2014 r. na działalność byłego Starosty i Zarządu Powiatu Raciborskiego ubiegłej 

kadencji oraz odniosła się do każdej z pięciu uwag. Stanowisko takie zostało 

odnotowane w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W pkt 1 skargi uznaje się 
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skargę za zasadną, w pkt 2 uznaje się skargę za zasadną w zakresie dotyczącym 

dokonania celowych zmian, w pkt 3 uznaję się skargę za zasadną, w pkt 4 uznaje się 

skargę za niezasadną Rozbieżności dotyczyły wyłącznie jednego punktu, który 

Przewodnicząca i Sekretarz Komisji  częściowo uznali za zasadną, a mówienie na sesji, 

iż są dwa rozbieżne stanowiska mija się z faktami. Radny był zaskoczony, że  

o godz. 7:30 w dniu dzisiejszym zostało zwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

i na tymże posiedzeniu została przygotowana uchwała, która rozbieżna jest z tym, co 

zostało wcześniej wypracowane. Uważał, iż w taki sposób nie powinna wyglądać praca 

Komisji Rewizyjnej i nie zgadza się na takie procedowanie i z pewnością nie jest to 

tylko jego zdanie, bo z pewnością każdy z radnych byłby przeciwny takiemu 

postępowaniu. W związku z tym, że postępowanie nie zostało zakończone, można 

spodziewać się kolejnej skargi na bezczynność organu.  

  Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż zasadą działania każdej z Komisji 

jest konieczność wypracowania konsensu i ostatecznego ujednolicenia stanowiska 

mimo, że często w wielu Komisjach nie jest to jednomyślne w postaci jednej uchwały, 

która będzie głosowana przez całą radę, a trudność wypracowania jednego zdania  

jest trudne, gdyż poglądy zawsze są odmienne. Po to jest ten czas, żeby na następną 

sesję wypracować jednolitą uchwałę, która zostanie przedstawiona radnym i będzie 

głosowana. Czas jest po to, aby spokojnie nad tym popracować i spróbować 

przygotować jednolitą formułę.    

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 16:30.  

 Przewodniczący rady A. Wajda 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 radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

w dniu 24 lutego 2015 r. 

4. Materiał dotyczący „Zadań z zakresu architektury i budownictwa realizowane  

przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 13.01.2015 do 12.02.2015. 

6.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 13.02.2015 do 24.02.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 13.01.2015 

do 12.02.2015). 

7. Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

8. Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

9. Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu raciborskiego 

na lata 2015 – 2022. 

10. Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata  

2015 – 2017. 

11. Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

12. Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 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. 

13. Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 



 23 

14. Uchwała Nr V/41/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu  

i Finansów. 

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

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

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

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

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

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

17. Uchwała Nr V/42/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.  

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

18. Uchwała Nr V/43/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.   

w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadań: "Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac"  

oraz "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki  

w miejscowości Pogrzebień". 

19. Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r.   

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego. 

20. Interpelacja zgłoszona przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

Władysława Gumieniaka odnośnie zmiany godzin pracy przeprawy promowej  

od 01.04.2015 r. w miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice na Odrze.  

 


