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BR. 0002.3.3.2015 
PROTOKÓŁ  NR  VI / 2015 

z  VI nadzwyczajnej sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 23 marca 2015 r.  godz.  1730 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. VI/45/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. VI/46/2015 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015 – 2025.  

3. VI/47/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. 

4. VI/48/2015 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

5. VI/49/2015 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

6. VI/50/2015 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. VI/51/2015 - w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. VI/52/2015 - w sprawie stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. 

9. VI/53/2015 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

10. VI/54/2015 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność 

starosty raciborskiego oraz zarządu powiatu raciborskiego IV kadencji.    
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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        Marta Topór – Piórko  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

6.   Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

7.   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 V sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu 

wcześniej zaciągniętego kredytu. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stanowiska dotyczącego 

alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

14. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 17:30 

otworzył obrady VI nadzwyczajnej 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, zaproszonych 

gości (tj. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu insp. Pawła Zająca,  

Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

bryg. Jana Pawnika, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu Karinę 

Talabską, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu Zbigniewa Mazura, 

przedstawiciela Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej Jarosława Szymanka). 

Na sesję nie dotarli przedstawiciele z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Gliwicach oraz ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro 

Terenowe w Raciborzu. W dalszej kolejności przewodniczący rady A. Wajda przywitał 

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 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

23 marca 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż sesja miała odbyć się 

24.03.2015 r. w trybie normalnym, jednak z uwagi na niejawne posiedzenie Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach w dniu 19.03.2015 r. dokonano odrzucenia skargi,  

na wyrok sądu w sprawie ważności wyborów. W związku z tym zgodnie  

z art. 395 Kodeksu Wyborczego przeprowadzenie wyborów ponownych zarządza 

Wojewoda w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania czyli od wyroku, który 

zapadł 19.03.2015 r. w czasie posiedzenia niejawnego. W związku z tym, iż 

wygaśnięcie mandatów radnych o których mowa w art. 394 następuje z dniem podania 

zarządzenia Wojewody do publicznej wiadomości i najprawdopodobniej w dniu 

jutrzejszym zostaną wygaśnięte mandaty radnych, to sesja nie mogłaby odbyć się  

z uwagi na istotę różnych spraw, zmian budżetowych i tematów, które są przedmiotem 

obrad dzisiejszej sesji. Osobiście był zmuszony odwołać sesję, która zaplanowana była 

na dzień jutrzejszy i zwołać sesję w dniu dzisiejszym. Podziękował radnym  

za wyrozumiałość i przybycie na dzisiejszą sesję pomimo tak krótkiego terminu.  

Sesja w dniu dzisiejszym została zwołana w trybie specjalnym na wniosek Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, więc wszystkie elementy i punkty, które Zarząd wnosił celem 

obradowania dzisiejszej sesji zostały na rzecz wnioskodawcy wprowadzone.  

Jest również prośba Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego  

IV kadencji, zgodnie z art. 15 ust. 8, który mówi, iż cyt.: „Do zmiany porządku obrad 

sesji zwołanej na wniosek Zarządu wymagana jest zgoda wnioskodawcy”. W związku  

z tym zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu Raciborskiego jako  

do wnioskodawcy, czy wyraża zgodę na zmianę porządku obrad w takim zakresie?          

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski w imieniu Zarządu wyraził zgodę.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wyrażają zgodę  

na wprowadzenie takiej zmiany do porządku obrad? 

 Dwóch radnych wstrzymało się, zaś część radnych nie głosowała.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą inne uwagi  

do porządku obrad sesji?  

 Zgłosił się radny Dawid Wacławczyk stwierdzając, iż brak w porządku obrad 

punktu: ”Interpelacje i zapytania radnych”.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że w trybie sesji specjalnej brak 

takiego punktu.  

 Radny Dominik Konieczny ponowił wniosek o punkt interpelacje.  

Statut nie mówi, że jeśli sesja jest nadzwyczajna, to nie może być punktu  

jak interpelacje. Zarząd nie może mieć przeciwskazań do tego, aby radni mogli składać 

interpelacje na dzisiejszej sesji, tym bardziej, że następna sesja będzie być może  

za 2 miesiące.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał Starostę, czy wyraża zgodę  

na wprowadzenie w/w punktu do porządku obrad?  

 Starosta wyjaśnił, że Zarząd wypowiedział się, zgłaszając poszczególne punkty 

do porządku sesji. Osobiście nie widzi przeszkód, aby nie można było złożyć 

interpelacji, wszystkie interpelacje można zgłaszać na piśmie stąd też zachęcił radnych 

do składania pisemnych interpelacji. Zarząd Powiatu w chwili obecnej nie wyraża na to 

zgody.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze inne zgłoszenia  

do porządku sesji?  

 Radny D. Konieczny nie potrafił zrozumieć, dlaczego Starosta jest przeciwny, 

aby zrobić to w trakcie sesji, skoro powiedział, że można składać interpelacje.  

Radny zwrócił uwagę, że Statut w § 36 mówi, że: „Porządek obrad sesji powinien  

w szczególności zawierać następujące punkty z zachowaniem kolejności:  

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,  

2) informacja o porządku obrad, itd.,  

8) interpelacje i zapytania radnych”.  

Radny rozumiał, że jest to sesja nadzwyczajna, natomiast Statut też mówi, że sesjami 

zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy rady. Sesja ta była przewidziana  

w planie pracy rady z takim porządkiem jaki otrzymano pierwotnie – tj. 12 dni  

przed terminem i w/w punkt został tam zamieszczony, a jedyna zmiana dotyczy tego, że 

zmieniła się data przeprowadzenia sesji, dlatego też nie potrafił zrozumieć stanowiska 

Starosty. W związku z tym poprosił o rozważenie tej kwestii.   

 Starosta przypomniał, że na 12 dni przed sesją, trzeba wysłać materiały na sesję,  

a gdyby wysłano je w dzień wcześniej, to być może byłaby to sesja zwykła.  

W związku z tym, że jest to 11 dni to sesja nazywa się sesją nadzwyczajną i nie widzi 

powodu dla którego Zarząd miałby zmieniać zdanie. Zarząd podjął taką decyzję  

i poprosił o składanie interpelacji na piśmie na którą zawsze udzielana jest odpowiedź.         
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 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie wniosku w sprawie  

nie wprowadzenia do porządku obrad w/w zmiany. 

 Radni 13 głosami za i 1 głosem wstrzymującym nie przyjęli tej zmiany.  

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  

Radny D. Konieczny wniósł literówki do protokołu, które zostały naniesione  

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. 

 

Ad4. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał został wszystkim 

przekazany i był przedmiotem obrad posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnoprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

w którym uczestniczyli służby, inspekcje i straże. Poprosił zaproszonych gości o krótką 

informację nt. największych obaw, ewentualnie pozytywnych aspektów związanych  

z bezpieczeństwem podlegającego poszczególnym służbom.  

 W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu insp. Paweł Zając, który omówił wyniki pracy policji w roku 2014.  

Po raz kolejny odnotowano spadek przestępstw kryminalnych, co świadczy o tym, że 

przestępczość na terenie województwa śląskiego zmienia się. Zanotowano mniej 

przestępstw kryminalnych, brutalnych napadów. Odnotowano wzrost przestępstw  

gospodarczych i większość osób, która dokonuje poszczególnych przestępstw skupia się 

na tym, aby korzystać z internetu w celu dokonywania przestępstw w sieci  

i przestępstw, które przynoszą większy zysk. Na dzień dzisiejszy sytuacja kadrowa  

Komendy jest bardzo dobra i na dzień dzisiejszy jest jeden wakat, co plasuje bardzo 

wysoko jeżeli chodzi o policję w województwie śląskim. Jeśli chodzi o wszelkiego 

rodzaju wypadki, kolizje i zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych to odnotowano 
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spadek zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji. Bardzo często kierowcy poddawani  

są kontrolom badania trzeźwości. W roku 2014 policja w Raciborzu przeprowadziła  

42 akcje trzeźwość. Podczas tych akcji poddano kontroli prawie 22 tys. użytkowników 

dróg i jest to bardzo duża ilość osób, które zostały poddane kontroli trzeźwości. 

Ujawniono tylko 104 kierujących pod wpływem alkoholu w tym 62 w stanie 

nietrzeźwym. Działania, które prowadzi raciborska i śląska policja w zakresie 

profilaktyki w ruchu drogowym przynoszą wymierne efekty zdarzeń – 

najtragiczniejszych wypadków śmiertelnych w Powiecie Raciborskim jest mniej. 

Odnotowano mniej przestępczości związanej z działalnością osób nieletnich w 2014 r. 

Policja prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę, jeśli chodzi o to zagadnienie,  

spotyka się w szkołach z poszczególnymi przedstawicielami i z młodzieżą, prowadzi 

intensywne działania, być może ta profilaktyka i prewencja powoduje, że młodzież  

jest bardziej świadoma i zdarzeń z udziałem nieletnich jest mniej. W roku ubiegłym 

dzięki zaangażowaniu powiatu i urzędu miasta przeprowadzono program prewencyjny 

dotyczący pracy młodzieży Powiatu Raciborskiego. Na terenie Holandii odniosło to 

wielki efekt. Świadomość młodych mieszkańców, które wyjeżdżają do pracy za granicą 

wzrosła, a policja przekazała im pewne informacje i zagrożenia na które mogą być 

narażeni wyjeżdżając poza granice Polski. Udział w szkoleniu i w programie 

profilaktycznym wzięły również przedstawiciele policji holenderskiej, także  

odbyły się dwa spotkania na Zamku Piastowskim i w PWSZ. W tym roku planuje się 

kontynuować program, który zostanie skierowany do nauczycieli Powiatu 

Raciborskiego, by mogli informować młodzież o płynących zagrożeniach. Policja  

jest w trakcie pisania programu i z rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu 

zwróci się do starostwa i urzędu miasta w celu zainteresowania programem  

i działaniami prewencyjnymi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo młodzieży wyjeżdżającej 

poza granicę kraju. W razie jakichkolwiek pytań służy pomocą.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni zgłaszają pytania  

do Komendanta Policji?  

 Radny Łukasz Kocur zapytał odnośnie akcji trzeźwość, porannych kontroli, 

które są jak najbardziej wskazane, tylko w jaki sposób są dobierane punkty pomiarów 

akcji badania trzeźwości kierowców?  

 Komendant P. Zając nie potrafił powiedzieć, czy w jakiś sposób są dobierane te 

punkty. Stwierdził, że być może punkty te wybierane są losowo przez poszczególnych 

policjantów. Policja na terenie całego powiatu prowadzi działania, a jeżeli policjanci 
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zbyt często stoją na danym punkcie, to może jest to uzasadnione. Działania 

prewencyjne prowadzone w tym terenie powodują jakieś pozytywne wyniki i policja 

ujawnia tych nietrzeźwych. Policja wyznacza właśnie takie punkty i miejsca, w których 

może spotkać osoby, które są pod wpływem alkoholu.  

 Radny Ł. Kocur chciał dowiedzieć się, czy jest to nałożone przez Komendę 

Wojewódzką w Katowicach.    

 Komendant P. Zając odpowiedział, że policja sama wyznacza miejsca, które  

są kontrolowane.  

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

podziękował za wyjaśnienia i poprosił kolejną osobę o zabranie głosu.       

 Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

bryg. Jan Pawnik przekazał, że krajowy system ratowniczo – gaśniczy jest systemem  

na którym opiera się ochrona przeciwpożarowa w każdym powiecie. Są to siły i środki 

KPPSP oraz siły i środki ochotniczych straży pożarnych Powiatu Raciborskiego. 

Łącznie tych jednostek jest 53, w tym 1 zakładowa tj. HENKEL. Z tego 19 jednostek 

jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego czyli są to jednostki 

takie, które mogą wyjeżdżać poza teren Powiatu Raciborskiego. Krajowy system  

funkcjonuje już 20 lat , w tym roku będzie dokładnie 20 lat, odkąd zaczęto jednostki 

ochotniczych straży pożarnych wdrażać w ten krajowy system. Te jednostki są coraz 

lepiej wyposażone, wyszkolone, KPPSP w Raciborzu prowadzi nieodpłatnie szkolenia, 

jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne. W miarę potrzeb są pewne wytyczne, które 

nakazują, ilu, jakich strażaków musi być wyszkolonych w danej jednostce. KPPSP  

nie narzeka na brak chętnych do tej pracy trudnej, jeśli chodzi o ochotnicze straże 

pożarne. W chwili obecnej w Komendzie jest 100 % zatrudnienie, jeśli chodzi o PSP  

tj. 77 osób, z czego 74 osoby to są mundurowe, 63 strażaków jest w systemie 

zmianowym. Do chwili obecnej w roku 2015 odnotowano 163 zdarzeń, z czego  

25 są to pożary traw. W ubiegłym roku takich zdarzeń odnotowano łącznie 85.  

W sobotę pojawił się pożar w okolicach Kuźni Raciborskiej, a dzięki zrzucaniu wody 

przez samoloty skończyło się to na niecałych 5 ha. Żadna profilaktyka w tym temacie  

i przemawianie do rozsądku nie pomaga. W zimie pojawia się bardzo dużo wyjazdów 

do pomiarów tlenku węgla. W bieżącym roku zanotowano 6 zdarzeń zatruć tlenkiem 

węgla i odbyło się bez ofiar śmiertelnych. Na dzień dzisiejszy jest mniej zdarzeń  

do porównywalnego okresu roku ubiegłego (gdzieś około 30 zdarzeń mniej).  

Od 3 lat ta ilość zdarzeń łącznie w całym powiecie oscyluje w okolicach 1000.  
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W zeszłym tygodniu 20 strażaków zaliczyło egzamin z certyfikacji jeśli chodzi  

o udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Co 3 lata wszyscy łącznie  

z Komendantem muszą przechodzić takie szkolenia. W roku 2015 następna grupa 

będzie poddawać się testowi egzaminacyjnemu. W chwili obecnej sprzęt  

w KPPSP jest dobry (1 auto jest rozbite, będzie naprawiane). Inne samochody gaśnicze  

są sprawne. Sprzęt kosztuje bardzo dużo, koszt nowego samochodu średnio  

jest w granicach 700 tys. zł, a ciężkiego 900 tys. zł. Komenda Główna określa, jak 

długo samochody można użytkować i po tym okresie powinny zostać one przekazane  

do ochotniczych straży pożarnych. Gorzej sytuacja wygląda z budynkami. KPPSP  

od jakiegoś czasu czyni starania w kierunku zmiany KPPSP w Raciborzu. Pojawiła się 

koncepcja rozbudowy i modernizacji Komendy. Według wyliczeń koszt wyniósłby 

około 20 mln zł, ale z tym jest największy problem. Ostatnio wspólnie ze Starostą, 

Zastępcą Komendanta Głównego PSP był z wizytą u Wojewody, rozmawiano  

tylko o Raciborzu i zostało ustalone kolejne spotkanie na początku maja, być może 

działania te wymierny efekt. Zwrócił się nawet z prośbą do samorządów o przekazanie 

środków na rozbudowę, modernizację budynków Komendy. W razie pytań udzieli 

niezbędnych wyjaśnień. 

 W związku z brakiem pytań, przewodniczący rady A. Wajda podziękował  

za przedstawienie informacji i poprosił kolejną osobę o zabranie głosu.    

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Karina Talabska  

w zakresie najważniejszych zagadnień z epidemiologii i chorób zakaźnych powiedziała, 

że nastąpił istotny wzrost zatruć pokarmowych z udziałem pałeczek z rodzaju 

salmonella, w tym wystąpiły dwa ogniska zbiorowe, których nie odnotowano od paru 

lat. Następnie nastąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, 

przy czym ten wzrost można przypisać wejściem w życie rozporządzenia, które obliguje 

wszystkie laboratoria wykonujące badania do zgłaszania obowiązkowego tych 

czynników do inspekcji sanitarnej i zgłaszania zachorowań z tym związanych. 

Następnie nastąpił wzrost zachorowań na boreliozę, w szczególności dotyczy to 

rolników u których rozpoczęto notowanie chorób zawodowych. PSSE stale obserwuje 

wzrost w stosunku do ich wcześniejszych lat i z pewnością jest ten problem w powiecie 

jednym z wiodących problemów. Problem ospy wietrznej, której wzrost odnotowano  

w ubiegłym roku przypisać należy sezonowości i cyklicznym wystąpieniom okresów 

epidemicznych dla ospy. Spadki odnotowano w przypadku zakażeń innymi bakteriami 

niezidentyfikowanymi płonicą, biegunkami i w zeszłym roku odnotowano spadek 
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grypy. Na podobnym poziomie kształtował się krztusiec i świnka, natomiast  

nie odnotowano ani jednego zachorowania na odrę, przy czym odra w naszym kraju  

i województwie śląskim stanowi nawracający problem chorób w wieku dziecięcego.  

W dalszym ciągu aktualne pozostają pokąsania, gdzie odnotowano 102 interwencje,  

a w 13 przypadkach potrzebne było podanie surowicy. Słaba zaszczepialność przeciwko 

grypie jest tendencją utrzymującą się od kilku lat i odnotowuje się jej systematyczny 

spadek. Jednocyfrowy wskaźnik zaszczepialności jest stosunkowo niski.  

Nadal utrzymują się w powiecie zachorowania na gruźlicę. W zeszłym roku 

odnotowano 30 takich przypadków, co jest sporą liczbą. Program szczepień ochronnych 

jest realizowany na bardzo dobrym poziomie i wysoki stopień uodpornienia populacji 

dzieci jest takim dobrym wskaźnikiem dla województwa śląskiego jak również  

dla kraju.  

 W kwestii zagadnień z obszaru higieny komunalnej powiedział, że 

priorytetowym działaniem w tym zakresie jest nadzór nad bezpieczeństwem wody  

do spożycia i PSSE nadzoruje systematycznie 13 wodociągów publicznych  

i 5 zakładowych  wodociągów. Spośród tych wodociągów w zeszłym roku kłopotliwy 

był tylko 1 wodociąg Borucin, w którym na 16 prób w 10 odnotowano przekroczenia, 

przy czym przekroczenia parametrów, które nie skutkują ujemnymi dla zdrowia 

dolegliwościami, ponieważ dotyczą mętności, barwy, zawartości manganu i żelaza, a te 

parametry nie przesądzają o wielkiej szkodliwości zdrowotnej. Pomimo uzyskania 

przez ten wodociąg warunkowej zgody na nieco pogorszone parametry, którą tą zgodę 

może inspektor za akceptacją Rady Gminy wydać, również ten poziom ustalony decyzją 

Inspektora Sanitarnego był przekraczany, ale jest nadzieja, że w bieżącym roku  

po dokonaniu modernizacji systemu uzdatniania zostanie to ostatecznie naprawione.  

W pozostałych wodociągach albo pojedyncze incydenty albo praktycznie odnotowano 

zero przypadków kwestionowania wody. Na terenie powiatu są 4 wody odkryte  

do rekreacji i 3 całoroczne baseny, z tego w 8 przypadkach odnotowano 

zakwestionowanie jakości wody do rekreacji i są to: basen kąpielowy w Raciborzu  

przy ul. Śląskiej - 4 razy, park wodny H2Ostróg - 2 razy, basen w Raciborzu  

przy ul. Markowickiej -1 raz, basen w Szymocicach w Ośrodku „Leśna Polana”-1 raz. 

Baseny te od kilku lat są nakłaniane nie tylko przez PSSE ale przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego, który wydał wytyczne dotyczące eksploatacji basenu,  

są nakłaniane do prowadzenia we własnym  zakresie monitoringu wewnętrznego 

jakości wody i od lat niestety nie realizują takich badań, przy czym nie ma 
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jednoznacznego obowiązku prawnego, są zalecenia, które skutkują lepszą jakością 

wody. Na terenie powiatu znajduje się jedno miejsce – jest to Ośrodek  

Wodno -Rekreacyjny „WODNIK” w Kuźni Raciborskiej. Woda tam była 2 – krotnie  

przez osobę odpowiedzialną za obiekt badana, była właściwej jakości i nadawała się  

do kąpieli. W obiektach użyteczności publicznej nie było żadnych istotnych zmian. 

Nadal postuluje się o zwiększenie liczby dostępnych ustępów publicznych, co prawda 

pojedynczy w Parku Roth został zainstalowany i poprawia jakość przebywania 

rodziców z dziećmi, które często korzystają z tego obiektu, natomiast generalnie stan 

utrzymania tego rodzaju obiektów przez lata pozostawia wiele do życzenia.  

 W kwestii obiektów higieny dzieci i młodzieży powiedziała, że odnotowano 

dalszą poprawę infrastruktury do zajęć z wychowania fizycznego m.in. otwarto nowe 

sale gimnastyczne w Krzanowicach, Grzegorzowicach i w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego. Oddano do użytku boiska w Chałupkach, w Kuźni Raciborskiej  

a w Tworkowie nową bieżnię. Jeśli chodzi o dostosowanie mebli do wzrostu dzieci, to 

sytuacja  pogorszyła się w stosunku do dwóch poprzednich lat, ponieważ zbadano nieco 

więcej prób w latach 2012 – 14 obiektów poddano takiej kontroli, w 2013 –  

11 obiektów, w 2014 – zbadano w tym zakresie 19 obiektów. We wcześniejszych latach 

z żadnym z przedszkoli nie było niedostosowania mebli do wzrostu dzieci, natomiast  

w bieżącym roku odnotowano, że 18 % dzieci siedzi w nieprawidłowo zestawionych 

meblach i 22 % uczniów szkół podstawowych. Zostały wydane na to 3 decyzje 

administracyjne zobowiązujące do przywrócenia stanu właściwego.  

 Jeśli chodzi o kontrole z obszaru higieny pracy powiedziała, że przy zachowaniu 

mniej więcej stałej liczby kontroli w stosunku do lat wcześniejszych odnotowano 

spadek liczby decyzji nakazujących poprawę warunków pracy w zakładach, co może 

przesądzać o poprawie istotnych warunków pracy w zakładach na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Brak oceny ryzyka zawodowego czy decyzję na aktualność badań  

w zakresie czynników szkodliwych i uciążliwych, liczba tych zdarzeń zmalała.  

Wśród czynników szkodliwych nadal dominującym pozostaje hałas, gdzie w takim 

narażeniu pracuje w naszym obszarze 348 osób i narażenie na pyły.  

 W kwestii higieny żywności i żywienia stwierdziła, iż w nadzorze jest około 

1280 obiektów, w których przeprowadzono około 1300 kontroli. Nie wszystkie obiekty 

udaje się corocznie skontrolować, mniej więcej PSSE obejmuje kontrolami 61 %, mniej 

więcej 10 % obiektów w następstwie kontroli otrzymuje decyzje nakazujące poprawę, 

trochę więcej otrzymuje mandaty, pozostałe decyzje, rachunki za stwierdzone 
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uchybienia. Wśród najczęściej stwierdzonych uchybień można zaliczyć: 

przeterminowane artykuły spożywcze wprowadzone do obrotu, nieprawidłowe warunki 

przechowywania, niezgodne z deklaracjami producentów, brak utrzymania czystości 

porządku w obiektach, zły stan techniczny obiektu, brak zabezpieczenia produktów 

sprzedawanych luzem przed zanieczyszczeniami, brak bieżącej ciepłej wody, 

nieprawidłowość w oznakowaniu wyrobów sprzedawanych luzem, brak monitorowania 

punktów kontrolnych, które zakład zidentyfikował i ustalił do monitorowania, brak 

skutecznej dezynfekcji jaj, który przekłada się z kolei na występujące kwestionowanie 

prób. W badaniu było 414 próbek, z czego 26 zostało zakwestionowanych,  

a przyczynami kwestionowania była obecność pałeczek z rodzaju Salmonella  

w ciastkach, Enterobacteriaceae w lodach tradycyjnych i w lodach pakowanych 

przemysłowo. W 18 próbach zmiotek z piekarń stwierdzono obecność szkodników  

ich pozostałości. Przeprowadzono szereg akcji, w tym takie najbardziej znaczące  

dla nadzoru nad obiektami była kontrola mająca na celu identyfikację dostawców 

warzyw, owoców i zbóż przeznaczonych do spożycia, które są produkowane na terenie 

Powiatu Raciborskiego. W wyniku tej akcji przeprowadzonej we współpracy  

z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa udało się wpisać do rejestru 

około 90 obiektów, które wcześniej nie były nadzorowane, a które zostały przypisane 

nadzorowi inspekcji sanitarnej. Ponadto była kontynuacja dotychczasowych programów 

zdrowotnych, które są od kilku lat już prowadzone. Weszły programy wojewódzkie 

takie jak: żywienie na wagę zdrowia, który jest programem drugi rok już 

kontynuowanym – jest to program finansowany z poziomu województwa i ma na celu 

poprawę jakości żywienia w szkołach, przedszkolach. W razie jakichkolwiek pytań 

udzieli niezbędnych wyjaśnień.   

 Następnie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu  

Zbigniew Mazur przekazując, iż ma 4 inspektorów, resztę to sekretariat, księgowość. 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, to Powiatowy Lekarz Weterynarii 

realizuje zadania w dwóch płaszczyznach: monitoringu chorób zakaźnych zwierząt  

i zwalczenie chorób tych zwierząt m.in. chorób „zoonos", które są niebezpieczne  

dla ludzi typu gruźlica, BSE, bruceloza, wścieklizna. W chwili obecnej Powiatowy 

Lekarz Weterynarii zaczyna się przygotowywać do zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń. Na razie pomór ten występuje na wschodzie kraju w okolicach Białegostoku, 

natomiast generalnie przewiduje się, że wystąpi w innych częściach kraju, dlatego 

organizuje się różnego rodzaju szkolenia (wspólnie uczestniczy w szkoleniach rolników 
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z ODR – em). Choroba ta nie jest groźna dla ludzi, ale groźna dla gospodarki, gdyż  

w przypadku wystąpienia tej choroby kraj lub region jest objęty sankcjami czyli 

zakazem wywozu, wybijaniem świń. Są to olbrzymie koszty  i rolnicy bardzo na tym 

tracą.  

 Często też właściciele psów uchylają się od szczepienia przeciw wściekliźnie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii nie kontroluje tych psów po gospodarstwa, itd., 

natomiast kontroluje się wtedy sczepienia, kiedy pies pogryzie człowieka, wtedy 

poddaje się psa obserwacji przeciw wściekliźnie. Często zdarza się, że pies  

jest nieszczepiony.  

 Drugą płaszczyzną jest bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego, 

gdzie nadzoruje się zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego czyli 

zakłady mięsne, mleczarnie. Stan zakładów jest stabilny, a jak zdarzają się uchybienia, 

wtenczas wydaje się decyzje czy stosuje się kary. W zakresie bezpieczeństwa tak  

jak w latach poprzednich jest problem przy uboju zwierząt na potrzeby własne, że 

rolnicy nie poddają się badaniom obowiązującym. Pobiera się duże ilość prób  

w różnych kierunkach, metale ciężkie, pozostałości leków, także w tym zakresie  

jest dość dobrze, gdyż w roku ubiegłym nie stwierdzono przekroczeń. Od 2015 r.  

jest program „Badanie wody w kierunku antybiotyków” i Powiatowy Lekarz 

Weterynarii jedzie do różnych miejsc, pobiera wody i dokonuje sprawdzenia.  

Pan D. Foryś poinformował także o znacznym spadku pogłowia świń w Powiecie 

Raciborskim, natomiast wzrosła liczba drobiu rzeźnego, pozostałych zwierząt  

jest w podobnej ilości. W razie pytań udzieli niezbędnych wyjaśnień.  

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

 Zgłosił się radny Szymon Bolik pytając, kto jest uprawniony do kontrolowania 

tych rzeczy, jeśli nie Powiatowy Lekarz Weterynarii i w jaki sposób można poradzić się 

z tym problemem?  

 Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedział, że może kontrolować policja, 

straż miejska, weterynaria.       

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

przedstawiciela Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej o zabranie głosu. 

 Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej mjr Jarosław 

Szymanek stwierdził, iż jest Komendantem Placówki Straży Granicznej w Rudzie 

Śląskiej. Ruda Śląska jest jednym z 7 placówek Śląsko – Małopolskiego Oddziału 

Straży Granicznej, który siedzibę ma w Raciborzu. Racibórz jest jednym z 8 oddziałów 
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w Polsce, a Ruda Śląska jest placówką wchodzącą w skład tego oddziału. Ruda Śląska 

w swoim zasięgu ma 20 powiatów i miast na prawie powiatu. Działalność Placówki  

na terenie powiatu skupia się głównie w kwestiach kontroli legalności pobytu 

cudzoziemców, praktycznie każdy wątek ma charakter transgraniczny bądź 

cudzoziemski, jest to kontrola legalności zatrudnienia, co za tym idzie również ochrona 

rynku pracy.  

 Kolejnym  zagadnieniem  jest handel ludźmi i praca niewolnicza.  

 Następnym zagrożeniem i zadaniami, które realizuje Straż Graniczna jest to 

przestępczość akcyzowa. Ostatnie 2 tygodnie działalności placówki to zatrzymanie 

towaru papierosów i alkoholu na kwotę blisko 300 tys. zł.  

 Na terenie Powiatu Raciborskiego mieszka blisko 160 cudzoziemców, jeżeli 

chodzi o państwa trzecie poza unią wiodącą, nacją jest Ukraina. Konflikt jak również 

warunki bytowe na Ukrainie sprawiają, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem, 

dodatkowo są ułatwienia w postaci takiej instytucji jak oświadczenia o zamiarze     

powierzenia pracy. W tym zakresie jest duża współpraca z Powiatowym Urzędem 

Pracy, oświadczenia te są przez Straż Graniczną monitorowane, ponieważ w tym 

obszarze jest bardzo dużo nadużyć. Tymi oświadczeniami często przy ambasadach  

na Ukrainie czy w przypadku pozostałych 7 państwach handluje się, stąd też dochodzi 

do legalizacji pobytu przez zakupywanie takich oświadczeń. Dodatkowymi działaniami 

na terenie powiatu są wspólne patrole z policją graniczną czeską w okolicach Chałupek  

i na autostradzie A1.                

 Zagrożeniami na najbliższy rok, które zostały zidentyfikowane to są dwie nacje, 

jeżeli chodzi o cudzoziemców: Kosowo i Syria (dała się we znaki na Śląsku pod koniec 

ubiegłego roku), kiedy zatrzymano 24 nielegalnych migrantów. W Niemczech już ich  

przebywa w przeliczeniu na tysiące. Kosowo jest to najświeższy temat – w tej chwili 

jest tendencja w oparciu o Niemcy i Skandynawię, gdzie bardzo dużo przebywa 

Kosowarów i próbuje zalegalizować swój pobyt, co odzwierciedla się na szlakach 

komunikacyjnych. W razie pytań co do sprawozdania czy do jego wypowiedzi, udzieli 

niezbędnych wyjaśnień.  

 W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda podziękował  

za przedstawienie informacji.   

 Materiały dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

stanowią załączniki do protokołu sesji:  
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1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu w 2014 r. (załącznik nr 4), 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Raciborskiego  

za 2014 r. (załącznik nr 5), 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Raciborskiego (załącznik nr 6), 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie działania 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu za rok 2014 (załącznik nr 7), 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Śląsko Małopolski 

Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Placówkę Straży Granicznej w Rudzie 

Śląskiej za rok 2014. (załącznik nr 8),  

6. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Śląski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Raciborzu (załącznik nr 9), 

7. Informacja związana z realizowanymi zadaniami w 2014 r. dotycząca prac 

realizowanych na administrowanych rzekach oraz postępu prac związanych  

z budową Zbiornika „Racibórz Dolny” (załącznik nr 10). 

 

Ad5. 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 w sprawie dokonania zmian w budżecie jak i WPF był przedmiotem 

obrad Komisji Budżetu i Finansów i Komisja zaopiniowała przedłożone projekty 

uchwał.  

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

obrad?  

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

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

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 

  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 20 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż punkt ten był omawiany  

na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z powyższym zapytał, czy są pytania  

do w/w punktu?   

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i Skarbnik 

Powiatu dość obszernie wypowiedziała się w tym temacie.  

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

o przegłosowanie uchwały. 

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 1 głosem przeciw i stanowi załącznik  

nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

 

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

protokołu.  

  Przewodniczący rady A. Wajda podziękował zaproszonym gościom  

za przybycie i zaszczycenie swoją obecnością.    

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

   

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 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 zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej 

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?  
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Zgłosiła się radna Katarzyna Dutkiewicz. Przypomniała, iż zgodnie  

z informacjami, które przekazywał wcześniej Zarząd Powiatu Raciborskiego w skład 

Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu mieli wchodzić przedstawiciele 

Gmin Powiatu Raciborskiego (wójtowie, burmistrzowie). Aktualny, proponowany  

i przedłożony w formie projektu uchwały skład tych założeń nie odzwierciedla.  

W nawiązaniu do niedawnej deklaracji Dyrektora Szpitala R. Rudnika, który 

uczestniczył kilkakrotnie w sesjach i w posiedzeniach Komisji podkreślał, że jest to 

szpital „nasz. W związku z powyższym zapytała Starostę, kto jest autorem przedłożonej 

propozycji składu?  

Starosta odpowiedział, że autorem jest Zarząd.  

Radna K. Dutkiewicz zapytała, czy mogłaby posiłkować się opinią prawnika 

Starostwa lub w tym temacie mógłby wypowiedzieć się Starosta? 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówcy. 

Starosta stwierdził, że z pewnością prawa strona siedząca chciałaby, aby była to 

druga rada powiatu, ale osobiście z tym nie zgadza się, gdyż rada społeczna powinna 

być apolityczna i merytoryczna, stąd też w porozumieniu z wójtami część kandydatów 

do rady społecznej wytypowali wójtowie (jest dokument), a część kandydatów 

wytypował Zarząd, gdyż chciał pracować merytorycznie, ze spokojem,  

a nie z awanturą na poszczególnych posiedzeniach rady społecznej. Są zgody pisemne 

kandydatów, nawet tych nieobecnych. Ponownie powtórzył, że rada społeczna  

nie będzie polityczna, gdyż osobiście na to nie wyraża zgody. Opozycja ma również  

w radzie społecznej swojego przedstawiciela, w związku z tym nie widzi żadnego 

problemu, aby dokonywać zmian w radzie społecznej szpitala.  

Radna K. Dutkiewicz zrozumiała, że powoływanie składu rady  

jest kompetencją Zarządu, a jeśli jest to kompetencja rady, to nie odbyło się żadne  

spotkanie robocze, którego celem byłoby wyłonienie tego składu rady proponowanego 

w projekcie uchwały.  

Starosta wyjaśnił, że Zarząd tylko wnioskuje, a rada akceptuje. Opozycja  

ma prawo złożyć propozycje, które będą głosowane.  

Radna K. Dutkiewicz zrozumiała, że można w formie wniosku  

złożyć propozycję przed głosowaniem nad projektem uchwały. Przypomniała, iż 

Starosta podkreślił merytoryczną stronę tego składu i cel do poszczególnych osób, które 

pojawiły się w projekcie uchwały. Zapytała, czy w proponowanym przez Zarząd  
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w składzie np. Biegłej Rewident (brała również udział w poprzednim składzie rady 

społecznej szpitala, uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach, ale jak wiadomo  

w ostatnim czasie Komisja Rewizyjna rozpatrywała kwestię związaną z wypłatą 

nagrody, dyskutowała szeroko, miała odrębne zdanie co do tego czy nagroda i wypłata 

tej nagrody była zgodna czy niezgodna z ustawą kominową, zgodna czy niezgodna  

z regulaminem, czy w związku z tym Starosta istotnie widzi potrzebę, aby w to miejsce 

należałoby powołać inną Biegłą, która miała podobny zakres kompetencji, ale nie takie 

doświadczenia jak ta konkretna osoba). Radna zapytała także, czy w proponowanym 

składzie rady społecznej Pan Tadeusz Wojnar jest reprezentantem Prezydenta Miasta, 

czy kogo on reprezentuje?  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi.  

Starosta odpowiedział, że co roku radni otrzymują sprawozdanie finansowe 

szpitala i co roku zatwierdza się badanie bilansu przez Biegłego Rewidenta.  

Osobiście nie widzi przeszkód, aby przy bilansie nie przedyskutowano czy ma to być 

Biegły Rewident czy też nie. W Radzie Społecznej jest dwóch księgowych: jedna osoba 

jest Biegłym Rewidentem, ale nie bada już szpitala dosyć długo i stąd jako pomoc  

do spraw finansowych jest bardzo przydatna. Pani E. Kuśmierz jest w celu udzielenia 

pomocy. Oprócz tego, że są przedsiębiorcy, jest Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł 

Różnych, który jest przedstawicielem pewnej grupy ludzi, jest również  

i księgowa. Poprosił o pokazanie takiego samorządowca, który ma takie duże 

doświadczenie zawodowe jak Pan T. Wojnar. Pan T. Wojnar jest nie akceptowany  

przez większość osób, ale jako samorządowiec ma bardzo duże doświadczenie  

i prowadzi potężny zakład – Spółdzielnię Mieszkaniową „NOWOCZESNA”.  

Starosta uważał, że Pan T. Wojnar powinien być członkiem rady społecznej.  

Wicestarosta Marek Kurpis zgłosił poprawkę polegającą na nieprawidłowym 

wpisaniu nazwiska Henryka Mainusza, który powinien zostać wpisany nie przez „j” ale 

przez „i”.   

Radna K. Dutkiewicz stwierdziła, iż nie było spotkania, jest propozycja, został 

przygotowany projekt uchwały, w którym wpisano konkretne nazwiska, dlatego też 

zapytała, kto kogo reprezentuje w tej konkretnej liście nazwisk tym bardziej, że Starosta 

powiedział, że nie będzie to polityczna rada, ale w radzie społecznej oprócz  

jej nazwiska, znalazły się nazwiska radnych z „drugiej strony”?    

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  
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Starosta wymienił osoby, które weszły w składa rady społecznej:  

1. Winiarski Ryszard – przewodniczący, 

2. Kandora Dariusz – zgłoszony przez Wojewodę Śląskiego, 

3. Feliksiak Janusz – zgłoszony przez Zarząd,  

4. Kuśmierz Elżbieta – zgłoszona przez Zarząd, 

5. Mainusz Henryk – zgłoszony przez Prezydenta,  

6. Migocki Konrad – Raciborska Izba Gospodarcza,  

7. Mruszczyk Marek – zgłoszony przez Burmistrza Krzanowic,  

8. Siedlaczek Henryk – zgłoszony przez Klub PO  (przez Dyrektora Wydziału),  

9. Anna Iskała – Przewodnicząca Konwentów, zgłoszona na prośbę Starosty, 

10. Adrian Plura – zgłoszony przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborską,  

11. Smyczek Maria – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych,  

12. Wojnar Tadeusz – zgłoszony przez Starostę. 

13. Adam Wajda – radny Powiatu Raciborskiego,  

14. Władysław Gumieniak – radny Powiatu Raciborskiego,  

15. Katarzyna Dutkiewicz – zgłoszona przez Klub PiS. 

 Starosta stwierdził, że ciężko w radzie pracuje się z opozycją, a osobiście musi  

pracować spokojnie w radzie społecznej.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały  

wraz ze zgłoszoną poprawką dot. nazwiska.  

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

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stanowiska 

dotyczącego alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

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 18 do niniejszego 

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

sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

 

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 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego oraz zarządu powiatu 

raciborskiego IV kadencji.    

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radni w wersji papierowej 

otrzymali projekt uchwały. W związku z tym zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny D. Wacławczyk. Odczytał oświadczenie radnych Klubu  

„Prawo i Sprawiedliwość”, z którym zapoznali się już członkowie Komisji Budżetu  

i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. Radny przekazał do protokołu sesji powyższe 

oświadczenie, które stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż skarga wpłynęła dość dawno. 

Komisja Rewizyjna czterokrotnie rozpatrywała skargę, nie umiejąc zawrzeć 

konsensusu. Komisja zwróciła się zgodnie z zasadami, niemożności rozpatrzenia tej 

skargi w normalnym czasie przez Komisję Rewizyjną, co wynikało z protokołów 

Komisji (stosunek głosowania nad projektem uchwały na Komisji Rewizyjnej był 2:2)  

i nie można było wypracować żadnej rozsądnej konkluzji w postaci uchwały, która 

miałaby zostać przedstawiona na sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Zgodnie  

z kompetencjami statutowymi skarga przekazywana jest przez przewodniczącego rady 

do rozpatrzenia właściwej komisji. Specyfika skargi powinna wskazywać co do której 

Komisji ma zostać ona przekazana. Komisja Rewizyjna nie była w stanie wypracować 

jednej uchwały, która była przedmiotem decyzji i obrad sesji. Zgodnie z KPA jest 30 

dni na rozpatrzenie skargi. Jako przewodniczący rady odpowiada za porządek pracy, 
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element pracy, oprócz prowadzenia sesji także za funkcjonowanie Komisji  

oraz za przekazywanie skarg, które wpływają, dlatego też Komisja Budżetu  

i Finansów została zaproszona o wspólne rozpatrzenie skargi z Komisją Rewizyjną. 

Debata, która była przeprowadzona merytoryczna na argumenty pozwoliła  

zajmować się skargą dalej, a nie zajmować się szukaniem rozwiązań na Komisji 

Rewizyjnej, z którymi za bardzo nie było pomysłu. Celem głównym było rozpatrzenie 

skargi, a nie szukanie innych zapisów. W zależności od potrzeby różne Komisje 

obradowały już wspólnie, w zależności od zaistniałej potrzeby. Przykładem wspólnego 

posiedzenia wszystkich Komisji jest Komisja przed budżetem, gdzie wszystkie Komisje 

obradują przed budżetem Powiatu Raciborskiego. Nie ma problemu z wyłonieniem 

prowadzącego, podejmowaniem uchwał w ramach tak szerokiego połączenia 

wszystkich Komisji. Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że radni brali czynny 

udział w posiedzeniu tej Komisji, wypowiadaniu się, oprócz głosowaniu. 

Przewodniczący rady A. Wajda nie zamierzał wracać do przedmiotu skargi, bo wiele 

godzin poświęciły nad skargą Komisja Rewizyjna i wspólne połączenie tych dwóch 

Komisji. Następnie odczytał z uzasadnienia projektu uchwały, iż wskazane wyżej 

Komisje nie oceniały przedmiotowej skargi pod względem etycznym czy społecznego 

odbioru przyznania nagrody, sprawdzały jedynie czy nagroda została przyznana 

zgodnie z prawem i przyjętymi zasadami i takiej analizy dokonano, stąd w uzasadnieniu 

tej uchwały trudno było nie oprzeć się o przepisy prawne, które regulują stan prawny  

i zasadność podjęcia stosownej, przedmiotowej uchwały przez Zarząd co do zasadności 

i zgodności z prawem. W związku z tym każdemu z radnych należy się osobisty pogląd 

co do sprawy, wypracowany zgodnie ze swoim poglądem i trzeba uszanować zdanie 

innych. W czasie pracy jednej i drugiej Komisji była możliwość wypracowania poglądu 

w tej sprawie. Nie podejmowanie zdania w tej sprawie jest odsunięciem tej sprawy.  

Nie przedmiotem obrad jest rozpatrzenie skargi, ale dyskusja prowadzona była  

na Komisjach i szeroko omawiana. W związku z powyższym przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, reszta radnych nie brała udział  

w głosowaniu. W/w uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  
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Ad15. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 18:59.  

 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 VI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 marca 2015 r. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu w 2014 r. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Raciborskiego  

za 2014 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie działania 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu za rok 2014.  

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Śląsko Małopolski 

Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Placówkę Straży Granicznej w Rudzie 

Śląskiej za rok 2014.   

9. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Śląski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Raciborzu.  

10. Informacja związana z realizowanymi zadaniami w 2014 r. dotycząca prac 

realizowanych na administrowanych rzekach oraz postępu prac związanych  

z budową Zbiornika „Racibórz Dolny”.     

11. Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.  

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

12. Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2015 – 2025.  

13. Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski  

na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. 

14. Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.   

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok. 
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15. Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.   

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu raciborskiego. 

16. Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.   

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.   

w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.   

w sprawie stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

19. Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.    

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki 

nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

20. Oświadczenie radnych Klubu „Prawo i Sprawiedliwość”. 

21. Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność starosty 

raciborskiego oraz zarządu powiatu raciborskiego IV kadencji.    

 


