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BR. 0002.3.5.2015 
 

PROTOKÓŁ  NR  VIII / 2015 

z  VIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 maja 2015 r.  godz.  1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. VIII/61/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. VIII/62/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

3. VIII/63/2015 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

4. VIII/64/2015 - w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego, w latach 2015 – 2018. 

5. VIII/65/2015 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

6. VIII/66/2015 - w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont południowej 

części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

7. VIII/67/2015 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

8. VIII/68/2015 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

9. VIII/69/2015 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 8. 

10. VIII/70/2015 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki  

Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

11. VIII/71/2015 - w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

  i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

12. VIII/72/2015 - w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

 i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 
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13. VIII/73/2015 - w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu  

Raciborskiego". 

14. VIII/74/2015 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

15. VIII/75/2015 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

16. VIII/76/2015 - w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

17. VIII/77/2015 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Radca Prawny        Michał Gebel  

3. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach  

2015 – 2018. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji  

na zadanie pn. „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego 

kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

24. Wolne wnioski i informacje. 

25. Zakończenie sesji. 

 

 

 

 

 



 4 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 19 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych chwał.  

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

załącznik nr 2. Usprawiedliwienie radnej Katarzyny Dutkiewicz z sesji z dnia 

27.05.2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli 

mediów oraz zaproszonych gości.  

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 27 maja 2015 r. 

zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.  

 Ze względu na nieobecność na ostatniej sesji radnego – elekta  

Dawida Wacławczyka przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnego o podejście  

do mównicy i złożenie ślubowania, zaś radnych o powstanie i uroczyste przyjęcie.  

Radny Dawid Wacławczyk złożył ślubowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda wręczył rademu zaświadczenie o wyborze  

na radnego Powiatu Raciborskiego. Kopia zaświadczenia stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż czyniono starania, 

aby ślubowanie złożyło również dwóch pozostałych radnych, ale z Krajowego Biura 

Wyborczego nie otrzymano stosownych dokumentów. Pomimo prośby nie otrzymano 

jednak tych dokumentów. Wygaszanie mandatów dwóch radnych (byli w wyborach,  

a nie chcieli być dalej radnymi) zostało przyjęte. Zgodnie z procedurą ordynacji 

wyborczej, radni Ci przyjęli rezygnację, nie odwołali się, w związku z tym  

na najbliższej sesji będzie można przyjąć już dwóch nowych radnych.   
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Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo: 

1. OR. II. 0022.3.5.2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1. nowego projektu uchwały w sprawie nadania oznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”.  

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił przedstawiciela Zarządu  

 o konieczność wprowadzenia na sesję w/w projektu uchwały.  

 Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że 19.06.2015 r. na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu będzie obchodzona uroczystość 50 – lecia Oddziału 

WOPR – u w Raciborzu. Będzie to ważna uroczystość, stąd też w imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego poprosił o przyjęcie do porządku obrad 

dzisiejszej sesji powyższego projektu uchwały.        

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przyjęcie 

do porządku obrad w/w projektu uchwały.  

 Projekt uchwały został przyjęty 19 głosami za i 1 głosem  

wstrzymującym się.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 Projekt uchwały został przyjęty 18 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się. 

 W imieniu Prezydium Rady przewodniczący rady A. Wajda zgłosił  

do porządku obrad sesji następujące projekty uchwał:  

1. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

  Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

2. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Projekt uchwały został przyjęty: 17 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się.  

3. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

 Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

4. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o wpłynięciu do Biura Rady 

projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego, złożonego  

przez grupę radnych.  

 W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji  

19 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.  

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

uaktualnionego porządku obrad?  

 Porządek obrad został przyjęty 19 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.    

  

Ad3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż protokół z VI nadzwyczajnej sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. był wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady.  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie –19 głosami za. 

 

Ad4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż protokół z VII nadzwyczajnej sesji 

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

Rady. Uwagi zgłoszone przez radnego D. Koniecznego zostały uwzględnione  

w protokole.  

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

o przegłosowanie protokołu.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Annę Wacławczyk  

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

udziału w pracach Komisji?  

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie 

proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie.  

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

ze swego grona przewodniczącego.  

Na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków wybrano radnego  

Ł. Kocura, który wyraził zgodę.  

 

Ad6. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał omawiany  

był na Komisjach. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

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

materiału.  

Materiał został przyjęty 19 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 

2014. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał został przedstawiony 

na Komisjach. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego materiału? 

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

materiału.  

Materiał został przyjęty 19 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.     
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Ad8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przekazał, iż w dniu dzisiejszym 

obchodzone jest 25 – lecie samorządu, stąd też otrzymał od Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w tym temacie pismo i list gratulacyjny, które może odczytać.  

Następnie przypomniał, iż radni otrzymali drogą elektroniczną informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 13.03.2015  

do 13.05.2015. W/w informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 14.05.2015 do 27.05.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 13.03.2015 do 13.05.2015), stanowiącą załącznik nr 9  

do niniejszego protokołu.  

Na zakończenie Starosta powiedział, że na wszystkie wnioski i interpelacje, 

zostały udzielone odpowiedzi.  

    

Ad9. 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 pozytywnie projekty uchwał i przyjęto je 

większością głosów.  

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

porządku obrad?  

Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż w dniu wczorajszym pojawiło się pytanie 

radnego D. Koniecznego odnośnie policji (tj. kiedy dano poprzednio dofinansowanie  

na samochód). Wyjaśnił, iż w 2012 r. przekazano 4.900 Kuźni Raciborskiej  

i 4.900 zł przekazano Posterunkowi Policji w Krzyżanowicach. Więcej innych darowizn  

dla policji nie było. Dyskusja, która pojawiła się wczoraj na Komisji Budżetu  

i Finansów odbiła się głośnym echem w mediach. W dniu dzisiejszym kontaktował się  
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z nim telefonicznie Komendant Policji i prosił o krótkie sprostowanie, że nie ma to być 

samochód dla prewencji ale dla służb kryminalnych.    

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

w w/w punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny D. Konieczny stwierdzając, iż konsekwentnie jak  

na wczorajszej Komisji złożył wniosek o wykreślenie wydatku 20 tys. zł. z projektu 

uchwały. Uważał, że wydatek ten jest nieuzasadniony i niecelowy. Finansowanie 

komend czy posterunków policji nie jest zadaniem powiatu, jest zadaniem rządowym  

i to rząd powinien włożyć  pieniądze na utrzymanie jednostek policji. Policja mogła 

zwrócić się do gmin o dofinansowanie zakupu radiowozu. Przypomniał, iż 10 lat temu 

otwierano posterunki policji w gminach. Decyzją Ministra w 2012 r. zostały one 

zlikwidowane.  

Przewodniczący rady A. Wajda zrozumiał, iż wniosek ten jest elementem 

przyjęcia lub nie przyjęcia zmian, które proponowane są do budżetu, w związku z tym 

głosowanie nad przedmiotową uchwałą będzie odpowiedzią na ten wniosek.    

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 4 głosami przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Uchwała została 

przyjęta w proponowanej wersji.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? Poprosił Starostę o omówienie autopoprawki 

Zarządu. 

 Starosta wyjaśnił, iż poprawka dotyczy tylko przejęzyczenia, gdyż nie jest to 

20105 r. ale 2015. 

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się Starosta. Stwierdził, iż każdy z radnych może mieć odmienne 

zdanie, co jest zrozumiałe, dlatego też w radzie powiatu jest 23 radnych - liczba 

nieparzysta, w celu podejmowania stosownych uchwał. Zapytał radnego D. 

Koniecznego, czy bezpieczeństwo powiatu nie jest zadaniem powiatu? Zarząd Powiatu 

przychylił się do przekazania 20.000 zł, gdyż będzie to pomoc dla policji, która będzie 

mogła szybciej reagować na niektóre zdarzenia.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 5 głosami przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach  

2015 – 2018. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu 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? 

Zgłosił się Starosta i radny Wacławczyk. 
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Starosta przypomniał, iż na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  pojawiło się pytanie odnośnie 

zmian w regulaminie Rady Społecznej, stąd też wymienił te zmiany: 

1. §1 - podstawa prawa - w tej chwili obowiązuje Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.  

2. §6 – uszczegółowiono zadania dla Zastępcy. Brzmienie §6 po zmianie  

jest następujące: "Rada Społeczna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera 

Zastępcę Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, który wykonuje prawa  

i obowiązki Przewodniczącego Rady Społecznej Szpital w razie i w czasie 

nieobecności lub zaprzestania pełnienia przez Przewodniczącego Rady Społecznej 

Szpitala tej funkcji, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Społecznej 

Szpitala”.  

3. §10 – uszczegółowiono tryb zwoływania. Do tej pory było zwoływanie w wersji 

papierowej, a obecnie zostało to uszczegółowiono w następujący sposób: 

"Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno mieć formę pisemną  

lub elektroniczną", z tym zastrzeżeniem ust. 3 czyli: "W wyjątkowych sytuacjach,  

a w szczególności na dobro interesów szpitala dopuszczalne jest zwoływanie 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej przez Przewodniczącego  

poprzez powiadomienie jej członków telefonicznie lub za pomocą innego środka 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie nie krótszym  

niż z jednodniowym wyprzedzeniem".  

4. §11 - otrzymuje brzmienie: "Członek Rady Społecznej, który nie może wziąć udziału 

w posiedzeniu, ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności 

Przewodniczącemu Rady Społecznej najpóźniej na dzień przed posiedzeniem Rady 

Społecznej", a do tej pory było wpisane, że ma obowiązek, ale nie podano w jakim 

terminie.  

5. §12 - całkowity prawie inny zapis: "Rada Społeczna podejmuje rozstrzygnięcia  

w formie uchwał w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.  

Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej 

ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala.  

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 4, który 

mówi: „Rada Społeczna opiniuje wniosek lub wnioskuje o rozwiązanie stosunku 

pracy z dyrektorem szpitala, większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym  

w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady społecznej szpitala”. 
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 Starosta stwierdził, iż pozostałe § regulaminu nie ulegają zmianie.  

Zapytał radnego D. Wacławczyka, czy pragnie zabrać głos? 

 Radny D. Wacławiczyk odpowiedział, że w zasadzie pytał o te kwestie,  

o których wspomniał już Starosta.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi?  

 Zgłosił się radny D. Konieczny. Przypomniał, iż w dniu wczorajszym złożył 

wniosek odnośnie dostępności uchwał i protokołów z rady społecznej na BIP - ie.  

Skoro działania Rady Społecznej są jawne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 

uchwały i protokoły były ogólnie dostępne w internecie, tym bardziej, że  

były przypadki, iż uchwały z posiedzeń Rady Społecznej znikały na długie miesiące  

i wypływały w niejasnych okolicznościach. Starosta obiecał sprawdzić ten temat.  

W związku z powyższym radny zapytał, co Starosta zamierza zrobić w tym temacie?   

 Starosta odpowiedział, że nie ma możliwości, aby utajnić jakikolwiek protokół 

czy inny materiał, patrząc na ustawę o dostępie do informacji publicznej.  

W dniu dzisiejszym ustalono, że na następnym posiedzeniu Rady Społecznej zostanie 

przygotowany sposób przekazywania czy to będzie na stronie szpitala czy  

na BIP – ie. Na następnej sesji najprawdopodobniej już będzie w/w rzecz znana. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

   

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji  

na zadanie pn. „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła 

pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o omówienie wszystkich 

uchwał oświatowych.   

  Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że pierwsze cztery uchwały mówiące  

o rozwiązaniu zespołów nie dotyczącą Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w myśl przepisów nie jest zespołem, jest placówką o innym 

charakterze, dlatego też nie rozwiązuje się tej placówki, lecz zgodnie z ustaleniami  

z Nadzorem Prawnym Wojewody Śl. wchodzi w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego.  

 Druga uwaga czysto – techniczna dotyczy tego, że jest różnica między 

szkołami, które wchodzą w skład rozwiązanych zespołów, a szkołami, które wchodzą  

w skład dwóch nowych struktur CKZ. Dwie szkoły w zasadzie wypadają ze struktury 

oświatowej i są to: licea profilowane i technika uzupełniające. Rozwiązując ZSE, 

liceum profilowane funkcjonuje, natomiast w CKUiZ nie może już funkcjonować. 

Identyczna kwestia wygląda w ZSM z Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.  

Pod względem formalnym Nadzór Prawny Wojewody Śl. i Kuratorium Oświaty stanęło 

na stanowisko, że nie można tego włączyć w skład Centrum i oczekuje się  

na informację pisemną, iż jako Rada będzie można zlikwidować te dwie placówki, które 

już nie mają naboru od dłuższego czasu i z dniem 01.09. w ogóle nie będą miały 

żadnych uczniów i będzie można to zlikwidować w drodze uchwały nie w procedurze 

ogólnie przyjętej w ustawie o systemie oświaty, ale w procedurze takiej, że na następnej 

sesji zostałaby podjęta taka uchwała. W chwili obecnej oczekuje się na informację 

pisemną. Jest to pewnego rodzaju nowum. W poprzednich rozwiązaniach w niektórych 

samorządach Nadzór Prawny stanął na stanowisku, że jednak niektóre te placówki 

powinny wejść w skład Centrum. Po ostatnich uzgodnieniach została taka 

zaproponowana wersja. W/w rzecz dotyczyłaby 4 uchwał, które mówią o rozwiązaniu 

zespołu. Dosyć szczegółowo przedstawiono w uzasadnieniu całą procedurę tworzenia 

Centrów i jest to czytelne. Otrzymano informację ze Związków Zawodowych, które 

zaopiniowały pozytywnie zarówno rozwiązanie zespołów jak i przede wszystkim 

utworzenie Centrów, przy czym wprowadziło kilka zmian. Zastanawiano się, czy te 

zmiany wprowadzać czy też zasugerować wprowadzanie zmian poprzez rady 

pedagogiczne już po utworzeniu Centrów. Tworzenie CKZiU jest nowum od 3 lat.  
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Jak już wcześniej powiedział, w niektórych przypadkach Nadzór Prawny zajmował inne 

stanowisko niż „w naszym” (licea profilowane czy technika uzupełniające).  

Obawy są, gdyż nie jest to uzgodnione z Nadzorem, że w przypadku przyjęcia pewnych 

rozwiązań zaproponowanych przez Związki Zawodowe (konkretnie w statutach) 

niektóre rzeczy Nadzór Prawny Wojewody Śl. mógłby zakwestionować, a być może 

tym samym nie przyjąć czy też zakwestionować uchwałę o CKZ. Jest konkretna 

propozycja i deklaracja – ustalono na Zarządzie, że wnioski, które są przedłożone  

przez Związki Zawodowe zostaną wprowadzone poprzez rady pedagogiczne 

najprawdopodobniej we wrześniu będą mogły i miały prawo jako jedyne wprowadzić te 

zmiany do statutów. Dotyczą one: nazwy Centrów – nie można wprowadzić tych nazw 

Centrów. Nazwę Centrum zaproponowała również rada pedagogiczna ZSM,  

bardzo słuszna uwaga – Mechanik jest bardzo rozpoznawalną marką, przy czym 

stanowisko Nadzoru Prawnego jest jednoznaczne, nie ma żadnego problemu, aby rada 

pedagogiczna połączonych mechanika i CKU czyli tego CKZiU Nr 2 we wrześniu 

podjęła uchwałę o uzupełnienia nazwy CKZiU nr 2 o Mechanik. Jest to wiele 

bezpieczniej, gdyż nie podlega weryfikacji przez Nadzór Prawny. Tłumaczono  

również na spotkaniach zarówno na Zamku dla ogólnego szerokiego gremium  

jak również w szkołach, że rada powiatu nie jest władna do wprowadzenia zmian  

w nazwie szkół. Wniosek był również ze strony Związków Zawodowych, aby 

wprowadzić np. nazwę Technikum nr 1, Technikum Ekonomiczne nr 1, Technikum 

Budowlane nr 2, ale zgodnie z przepisami Zarząd nie ma takich możliwości.  

Na spotkaniach podkreślano w marcu, że takie możliwości mają rady pedagogiczne 

poszczególnych placówek. W tym przypadku podobnie jak z nazwą, rada pedagogiczna 

zarówno w pierwszym czy w drugim Centrum może podjąć taką nazwę zmieniając 

konkretnie czy też wprowadzając dodatkową nazwę ZSZ czy też Technikum.  

Dosyć trudnym punktem, o którym rozmawiano to, żeby w statucie wpleść również 

informację opiniowania organizacji pracy Centrum, w tym arkusza organizacyjnego 

tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych oraz organizacji kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. Dwa elementy z tego to jest tzw. prawo powielaczowe (uregulowane  

jest w ustawie i w rozporządzeniu). W statutach znalazło się to, natomiast jeśli chodzi  

o arkusze organizacyjne, to w statutach powinny znaleźć się zapisy, które wprowadzą 

rady pedagogiczne, że obligatoryjnie arkusz zerowy czyli majowy i arkusz wrześniowy 

czyli nr 1 zostały zaopiniowane przez rady pedagogiczne. Zarząd ma pełne zaufanie  
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do Związków Zawodowych, stąd ta deklaracje, która będzie również w protokole  

z dzisiejszego posiedzenia.  

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

w w/w punkcie porządku obrad?  

 Radny D. Wacławczyk wytłumaczył stanowisko Klubu PiS w kwestii 

głosowania nad projektem uchwały. Z jednej strony Klub zamierza docenić sposób 

przeprowadzenia procesu, dostrzega spotkania, które odbyły się z udziałem ich 

przedstawicieli, ale przede wszystkim z gronami pedagogicznymi, ze szkołami, 

dyrektorami. Co do samych spraw merytorycznych, Klub PiS nie dostrzega rażących 

problemów, dotarły drobne uwagi ze strony pedagogów, ale z pewnością zostały 

rozwiane podczas organizowanych spotkań. W ocenie Klubu PiS, to co  

Zarząd proponuje, prezentuje wygląda spójnie, obiecująco i jest jak najbardziej 

uzasadnione. Klub wstrzyma się od głosu, gdyż ma świadomość, że ta uchwała  

jest dopiero początkiem. Jako Klub „opozycyjny” nie ma możliwości pilnowania,  

jak będzie wyglądał proces naboru dyrektorów, czy on będzie rzetelny. Częścią tego 

procesu jest pytanie o przeznaczenie budynku przy ul. Wileńskiej co do którego nie ma 

jednoznacznej odpowiedzi, dlatego też Klub wstrzyma się od głosowania, życzył 

powodzenia i z pewnością dalszy proces będzie przebiegał tak samo poważnie  

i profesjonalnie jak do tej pory, nie mniej jednak Klub będzie przyglądał się kolejnym 

etapom.        

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

 

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 projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami  przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

 

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 projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami  przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu 

Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

 

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 projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami  przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

 

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 projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami  przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Ad20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

 

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 projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 0 głosami  przeciw, 6 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta stwierdził, iż w dniu dzisiejszym podjęto ważną decyzję  

o strategicznym znaczeniu dla oświaty Powiatu Raciborskiego na kilkanaście lat. 

Przekonanie środowiska oświatowego nauczycieli, rodziców, młodzieży to był bardzo 

trudny moment, ale była to niepowtarzalna szansa wykorzystania ponad 7 mln zł, które 

są przygotowane w programie unijnym (jest tam część miękkich programów, jest jeden 

program twardy na przygotowanie laboratorium i przychodni), stąd też podziękował 

Związkom Zawodowym. Poprosił o przekazanie podziękowań na ręce Pani T. Frencel, 

nauczycielom, placówkom oświatowym, rodzicom, młodzieży, ponieważ wspólnie  

z Zarządem uczestniczył w spotkaniach, stąd też podziękował za pomoc. Jest to dopiero 

początek tej bardzo trudnej pracy, ale najważniejsza ze wszystkich była rozmowa, którą 

prowadzono. Podziękował również służbom starostwa Pani Danucie Miensopust  

na czele z Wicestarostą za przygotowanie materiałów.   

 Na zakończenie Starosta odpowiedział radnemu D. Wacławczykowi na pytanie 

odnośnie Szkoły Zawodowej, z którą nie wiadomo co się stanie, ale nie jest planowana 

ona do sprzedaży. Nie wiadomo, czy z dniem 01.09.2018 r. uczniowie opuszczą szkołę, 

wszystko zależy od ułożenia funduszy. W chwili obecnej fundusze są przygotowane, 

należy tylko złożyć wnioski, ale nie ma szczegołówki, a gdyby już była to można 

byłoby już składać wnioski na 2, 3, które są zarezerwowane, mimo, że jest to  

w rozdaniu subregionu. Jest duża nadzieja, że powiat otrzyma środki. Nie ma mowy  

o jakiekolwiek szkole, która mogłaby być w tym obiekcie. Jest to potężny obiekt, 

dysponujący 24 salami. Na dzień dzisiejszy w remont tego budynku należy włożyć  

od 2,5 do 3 mln zł., stąd też nie potrafił radnemu udzielić odpowiedzi. Stwierdził, iż 

krok w kierunku przeznaczenia tego budynku zrobi poczyni następna kadencja.      
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Ad21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego". 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż konieczność wprowadzenia  

projektu uchwały do porządku obrad sesji została już wcześniej wyjaśniona. W związku 

z tym zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami  przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Ad22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodniczący rady A. Wajda uzupełnił skład Komisji Rewizyjnej  

o następujących radnych: A. Plury, A. Wierzbickiego, D. Wacławczyka  

i D. Koniecznego. 

 W/w radni wyrazili chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż radna E. Widera jest nadal 

członkiem Komisji Rewizyjne i Komisję Rewizyjną nie uzupełnia się o jej osobę. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej w osobach: A. Plura, A. Wierzbicki, D. Wacławczyk i D. Konieczny. 

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

Ad23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

 Radna Ewa Widera zaproponowała na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej radnego D. Wacławczyka.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego D. Wacławczyka, czy wyraża 

zgodę?  
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 Radny D. Wacławczyk stwierdził, że Statut mówi, że Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera rada, a z kolei inny zapis mówi, że  

podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji wyznaczony 

przez Przewodniczącego.  

 Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że dotyczy to wszystkich innych 

Komisji oprócz Komisji Rewizyjnej. Poprosił radcę prawnego o ewentualne 

potwierdzenie.  

 Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Michał Gebel potwierdził,  

że Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera rada.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wyjaśnienie stanu prawnego. 

Zapytał radnego D. Wacławczyka, czy wyraża zgodę na Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej?  

 Radny D. Wacławczyk wyraził zgodę.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Ad24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatur.  

 Członek Zarządu Andrzej Chroboczek stwierdził, iż dwa elementy tej sesji 

wskazują na wybór osoby, która będzie Sekretarzem Komisji Rewizyjnej. Przypomniał 

słowa Starosty nt. Dnia Samorządowca i 25 lat samorządu. Jako doświadczony 

samorządowiec – w samorządzie pracuje już 25 lat nie ma lepszej rzeczy jak protokół, 

który jest w sposób prawidłowo napisany, odzwierciedla fakty, jakie odbyły się  

na Komisji, sesji, spotkaniu i nie ma lepszej rzeczy, aby dokument ten został 

przedstawiony w takiej formie radnym jak również naszym mieszkańcom. Na tej sali 

znajduje się taka osoba doświadczona, mająca w tym momencie możliwość wglądu  

w dokumenty, dokonywania zmian bezpośrednio pisząc protokoły. Na stanowisko 

Sekretarza zgłosił radnego D. Koniecznego.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę.  
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 Radny D. Konieczny nie wyraził zgody.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury? Poprosił 

Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta poprosił radnego D. Koniecznego o wypowiedź, dlaczego nie chce 

pisać protokołów z Komisji Rewizyjnej?   

  Radny K. Konieczny podziękował Staroście. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury?  

 Radny Piotr Olender zgłosił radnego A. Wierzbickiego na stanowisko Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej.  

 Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Ad25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż ze względu na nieobecność  

na ostatniej sesji Pana D. Wacławczyka, w dniu dzisiejszym uzupełnia się skład 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą o radnego  

D. Wacławczyka. Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego  

D. Wacławczyka, czy wyraża zgodę udziału w pracy w/w Komisji? 

Radny D. Wacławczyk wyraził zgodę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 26  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu Raciborskiego 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego, stanowiący załącznik nr 27  
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do niniejszego protokołu. W związku z powyższym zapytał, kto z radnych pragnie 

zabrać głos? 

 Do dyskusji zgłosili się radni: D. Wacławczyk, P. Olender i A. Plura.  

 Radny D. Wacławczyk stwierdził, że znana jest wszystkim treść uchwały  

jak i uzasadnienia. Jest to pierwszy projekt uchwały, który złożyła opozycja w grudniu. 

Minęło blisko pół roku i projekt uchwały musiał przeczytać ze względów formalnych, 

gdyż zależało ugrupowaniu „opozycyjnym”, aby był czas na dyskusję w Komisjach.  

Nie będzie powtarzał tego, co znalazło się w uzasadnieniu. Ten pierwszy krok miał  

na celu powiedzieć mieszkańcom, że będą wprowadzone oszczędności nie tylko  

w oświacie, w kulturze, na drogach, w szpitalu ale również od radnych.  

W uzasadnieniu wykazano, dlaczego nie wszystkie funkcje są potrzebne, a część z nich 

jest zbędna. Osobiście był autorem projektu uchwały, stąd też przeprosił za nieścisłości, 

które pojawiły się w części dot. wyliczeń finansowych. Zły sposób naliczania związany 

był z tym, że w mieście jest inny sposób naliczania diet, obciął je do zera, wychodząc  

z założenia, że później diety byłyby płacone za obecności, a w radzie powiatu 

oszczędności nie byłyby takie wysokie, mniej więcej 50 – 60 %. W projekcie mówi się 

o rezygnacji z jednego wiceprzewodniczącego rady. Po pół roku doświadczenia 

potwierdza, że w radzie powiatu Pan A. Wajda jest bardzo sprawnym 

przewodniczącym, który jest już kolejną kadencję i nie potrzebuje zastępców, wszystkie 

obrady prowadzi osobiście, nawet znalazł czas, aby poprowadzić wspólne posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rewizyjną. W przypadku znalezienia czasu  

na poprowadzenie wspólnego posiedzenia Komisji, to nie potrzebuje  

II Wiceprzewodniczącego Rady. Poprosił, aby jego wypowiedzieć nie traktować 

personalnie, gdyż „opozycja” nie zgłaszała swoich kandydatów na te stanowisko, ale 

być propozycja mogłaby być oszczędnością.  

 W  „Nowinach Raciborskich” Starosta na spotkaniu ze studentami i kadrą 

naukową PWSZ powiedział, że wystarczyłby Zarząd 3 – osobowy, a dwa kolejne 

stanowiska tworzone są w celu utrzymania większości. Wyjątkowo podziwiał Starostę 

za szczerość, względem studentów. W chwili obecnej radni będą głosować za tym, czy 

utrzymuje się stanowiska czysto polityczne za pieniądze podatników, czy może zostanie 

podjęta decyzja o jakichkolwiek zmianach.  

 Radny przypomniał, iż w poniedziałek zwrócił się do Biura Rady  

o przygotowanie podsumowania z 2014 r. nt. trwania posiedzeń Komisji Stałych. 

Niestety w protokołach Komisji brak informacji nt. godziny zakończenia posiedzeń 
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Komisji, stąd też zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Stałych Komisji  

o odnotowanie tego faktu w protokołach. W związku z tym nie może w/w informacji 

podać, ze względu na brak takich danych, ale każdy z członków Komisji orientuje się, 

ile trwają Komisje, bo czas ich trwania jest różny. Nic by nie stało się, gdyby  

o sprawach zdrowotnych rozmawiano na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

czy też Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą mogłaby 

obradować wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów. W/w propozycje zostały 

zaproponowane w przedłożonym projekcie uchwały. W pełnym składzie Komisja 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą liczy 5 osób, a w dniu 

dzisiejszym liczyła tylko 3 osoby. Jako radny chciałby, aby Komisja ta została 

połączona z Komisją Budżetu i Finansów. Część spraw jest ważnych, dlatego warto 

byłoby rozmawiać w liczniejszych gronach, aby Komisje miały swoją 

reprezentatywność.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, iż Komisje są krótkie i można je 

spokojnie połączyć, a czas ich trwania byłby wtenczas dłuższy. Jako radni „opozycyjni” 

są otwarci przy Komisjach na dialog czy dyskusję, otrzymali znaczną ilość głosów  

i mają identyczne prawo mówienia jak radni „koalicyjni”. Pomimo, iż tematy 

podniesione przez niego na sesji w dniu dzisiejszym są na liście dyskutantów, więc 

kilkakrotnie będzie zmuszony zabierać głos i ustosunkowywać się do strony przeciwnej.   

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż każdy radny ma prawo wyrazić 

swoje zdanie w różnych sprawach, które wzajemnie się szanuje.  

 Kolejną osobą, która zgłosiła się był radny P. Olender informując, iż radni 

otrzymali od radnych PiS projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu 

Raciborskiego, który sprowadza się do likwidacji pięciu stanowisk, o których 

wspomniał radny D. Wacławczyk (2 osoby w zarządzie i 3 osoby w radzie). Uważał, że 

nie należy oceniać jakości pracy Komisji po ich długości obrad. Trudno wyobrazić 

sobie, jak Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji mogłaby pracować wspólnie  

z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnoprawnych oraz Bezpieczeństwa oraz można byłoby też dyskutować czy 

powinien być 1 czy 2 wiceprzewodniczących, ale za ryzykowne uważałby stwierdzenie, 

że 1 wiceprzewodniczący rady jest potrzebny. W II kadencji była nawet taka sytuacja, 

iż dwóch wiceprzewodniczących okazało się za mało. W projekcie uchwały pojawiły 

się błędy merytoryczne: skreślenie w § 9 pkt 3,4,5 i 6 , których brak w w/w paragrafie, 

bo § 7 do § 12 dotyczą Komisji Rewizyjnej. To co planuje się wprowadzić w tym  
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§ również nie ma sensu. W § 13 zmiany, które proponuje się wprowadzić także nie mają 

sensu, bo w dalszym ciągu pozostaje samodzielnie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 

 i Rekreacji oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Nie zauważył zapisu, który 

proponuje się wprowadzić w § 55. W przypadku ograniczenia liczebności Zarządu  

do 3 osób, to zdziwił się, że radni nie ustosunkowali się do zapisu § 58 ust. 2,  

§ 57 ust. 1 i 2, § 63 ust 2, ze względu na to, że zostanie utrudniona praca Zarządu.  

Jeżeli ogranicza się liczbę osób do trzech i uchwały Zarządu były tylko prawomocne  

w składzie 3 – osobowym, to musi być 100% frekwencja, a jeżeli później są zapisy 

mówiące, kto ma prowadzić Zarząd np. w związku z nieobecnością Starosty, to nie ma 

to sensu. Jest to bubel prawny, który wnioskodawcom nie przynosi chwały. Dobrze, że 

radny D. Wacławczyk zauważył, iż uzasadnienie też zawiera błędy. Uzasadnienie 

generalnie sprowadza się do obliczania, ile można byłoby zaoszczędzić pieniędzy. 

Według wyliczeń jest to około 110 tys. zł rocznie. Zostały pomnożone diety radnych 

funkcyjnych przez stosowną liczbę miesięcy, zapominając, że radny funkcyjny, kiedy 

przestaje być radnym funkcyjnym, pozostaje radnym i otrzymuje dietę, jaka przysługuje 

radnemu. Realnie na jednym stanowisko można byłoby zaoszczędzić 800 zł  

czyli 4.000 zł miesięcznie (45.000 – 50.000 zł rocznie). Dla zwykłego mieszkańca 

Powiatu Raciborskiego 4.000 zł to jest to niewątpliwie sporo. Z punktu widzenia 

powiatu to jest kwota raczej symboliczna. W czasie wypowiedzi radnego  

D. Wacławczyka odniósł wrażenie, że w grę wchodzi „symboliczny gest dobrej woli”. 

Gest dobrej woli musi spełniać pewne kryteria. Wśród radnych są ludzie, mający 

doświadczenie samorządowe. Radny D. Wacławczyk wielokrotnie powtarzał, że potrafi 

liczyć i wie, że 14 to jest więcej niż 9, mając na myśli układ sił w radzie.  

Radni „opozycyjni” wybrali sposób załatwienia sprawy w sposób głośny, 

konfrontacyjny, mając pełną świadomość, że nie mają żadnych szans siłowo przepchnąć 

swoich propozycji na radzie i nie ulega to najmniejszej wątpliwości. Jeśli by „opozycji” 

zależało na oszczędnościach budżetowych, to radny D. Wacławczyk jako 

Przewodniczący Klubu powinien skontaktować się z radnym A. Plurą, 

przewodniczącym rady, Starostą czy z jego osobą, zaproponować swoją wizję, pomysł, 

można było wówczas usiąść i na spokojnie wypracować sensowny konsensus.   

Nigdy nie odmówiono takich rozmów, ale radni „opozycyjni” wybrali konfrontację, 

mając świadomość, że w konfrontacji nie są w stanie tego „przeforsować”.  

Uchwała, która została przedstawiona radnym jest uchwałą czysto polityczną, 
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populistyczną i „zaprawiona” dużą dozą hipokryzji, ponieważ dotyczy czegoś innego  

niż dotyczy rzeczywistości. Jedynym celem uchwały jest postawienie koalicji rządzącej 

w niezręcznej sytuacji, wywołanie szumu medialnego i próba zaprezentowania się  

w sposób fałszywy. Jest to pierwszy powód dla którego projekt uchwały powinien 

zostać odrzucony.  

 Drugim powodem jest bubel prawny, zaś trzecim są zmiany w statucie.  

Statut zmieniać można, ale statut jest powiatową konstytucją. Dokonywanie zmian  

w statucie powinno odbywać się rozważnie i w konsultacji z wszystkimi siłami 

politycznymi, które są w radzie. Do tej pory tak to się odbywało.  

Rzeczą niedopuszczalną jest „grzebanie” w statucie. Jest to trzeci powód dla którego  

uchwała ta powinna zostać odrzucona. Zaapelował do wszystkich obecnych na sali  

o głosowanie przeciwko tej uchwale. Wątkiem interesującym jak już wcześniej 

wspomniał jest gest dobrej woli – gest dobrowolny i nie wyobraża sobie, aby go 

realizować za pomocą uchwały. Uchwała to jest prawo, a prawo jest to wymuszanie 

pewnych stanowisk, zachowań. W związku z tym nie wyobrażał sobie, aby to poczyniła 

rada, ale mogą to zrobić radni np. zrzekając się dobrowolnie części swojej diety.  

Gdyby przyjęto za punkt wyjścia 45.000 zł – 50.000 zł, to byłoby to 200 zł od radnego, 

a w przypadku przyjęcia 110.000 zł, o którym mówiono, to kwota byłaby 500 zł. 

Wymagałoby to oczywiście pewnego spotkania czy rozmów, a jak należy to robić to już 

wcześniej wspomniał czyli poprzez spokojne konsultacje bez prób wykorzystywania 

politycznego. Osobiście nie zamierza odbierać inicjatywy. Dobrze byłoby, żeby 

zrzeczenie się części diety następowało anonimowo. W imieniu Klubu Radnych PO  

i „Razem dla Ziemi Raciborskiej” powiedział, że radni są otwarci na tego rodzaju 

propozycję. Uchwała ta powinna zostać odrzucona z racji tego, że jest to bubel,  

jest uchwałą polityczną, populistyczną i „zalatującą” hipokryzją i w taki sposób  

nie zmienia się statutu.  

 Radny Adrian Plura stwierdził, że jego przedmówca podsumował mocnymi 

słowami pewne rzeczy. Sprawą bezsprzeczną jest posługiwanie się starą wersją statutu, 

która jest już wersją nieobowiązującą i taka też jest wersja znajduje się w BIP – ie.  

Nawiązał do głosowania radnych „opozycyjnych” w sprawach uchwał oświatowych, 

ponieważ czuje się trochę rozczarowany, ale jest to wybór każdego radnego.  

Radni, żeby byli aktywni w Komisjach i pilnowali Zarządu, to Komisje muszą istnieć. 

Osobiście nie chciałby rozmawiać o zdrowiu przy okazji oświaty, gdyż chciałby, aby 

oświata w tej radzie miała odpowiednią rangę i rozmawiano o oświacie na Komisji 
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Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Zapewnił, że zarówno poziom tej oświaty  

jak i czas trwania jest taki, że Komisja ta nie powinna zostać połączona z Komisją 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Zapis odnośnie tworzenia fikcyjnych 

stanowisk jest nieprawdą, jeśli chodzi o Przewodniczącego Komisji Oświaty  

czy Zdrowia. Poprosił, aby zapoznać się z tym jak to funkcjonuje w innych powiatach.  

Powiat Rybnicki mając jedną szkołę w Czerwionkach Leszczynach ma również 

Komisję Oświaty. Osobiście jest w stanie przekazywać na każdej Komisji relacje  

ze swojej działalności. Przekonany był, że Komisja powinna być organem 

kształtującym politykę Powiatu Raciborskiego, politykę oświatową i takim organem  

jest rada. W dniu dzisiejszym radny D. Wacławczyk wyraził swoje zdanie nt. polityki 

Zarządu obecnej kadencji dotyczącej zmian, jakie zostały przeprowadzone.  

Pomysł i koncepcja narodziła się już w poprzedniej kadencji i jako Przewodniczący 

Komisji miał okazję być Przewodniczącym Komisji ds. opracowania Strategii, założeń 

do Strategii i właśnie wówczas pojawił się ten pomysł. Pomysł połączenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

Osobiście uważa za absurdalny. Zaszokowany był obliczeniami radnego  

D. Wacławczyka, gdyż jak dokonał własnego wyliczenia, to kadencja rady powiatu 

musiałaby trwać 10 lat i wtenczas byłyby takie oszczędności. Jak stwierdził, radni 

„opozycyjni” osiągnęli efekt. Osobiście jest gotowy do dalszej dyskusji, argumentów,  

a jeśli koalicja nie weźmie odpowiedzialności za losy oświaty, to radni „opozycyjni” 

mają możliwość  wstrzymywania się, w przeciwieństwie do radnych koalicyjnych.  

 Radny D. Wacławczyk odniósł się do wypowiedzi radnego  

P. Olendra. Stwierdził, że osobiście spodziewał się takiej argumentacji.  

Radni „opozycyjni” do złożenia takiego projektu uchwały zobowiązali się w swoim 

programie wyborczym, stąd też poprosił, aby wejść na jego stronę 

www.dawidwacławczyk.pl, gdzie pkt 1 programu dotyczy ograniczenia ilości, 

wprowadzenia oszczędności. Identyczny ruch został zrobiony w radzie miasta  

i identyczny ruch zrobiono w radzie powiatu. Co do pewnej dobrowolności, radnym 

„opozycyjnym” chodziło o wprowadzenie rozwiązania systemowego.  

Radni „opozycyjni” wychodzą z założenia, że dieta jest na takim poziomie na każdym 

stanowisku, że odzwierciedla zaangażowanie czy bardziej utracone możliwości 

zarobkowe. Nie chodzi o to, że radni funkcyjni, niefunkcyjni, Zarząd mają rezygnować 
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z należnych im diet i nie chodzi radnym „opozycyjnym” o zanegowanie, że  

są to wysokie diety, tylko nie należy tworzyć stanowisk, które nie są niezbędne. 

Zapewnił radnego A. Plury, że oświata miasta Racibórz całkiem dobrze funkcjonuje, 

ma dużą sieć szkół, a Komisja Oświaty jest wspólna z Komisją Zdrowia. Stwierdził, że 

miasto Racibórz może nie ma szpitala, ale ma żłobki, pomoc społeczną, OPS i wszystko 

jest to w jednej Komisji, która daje sobie rady. Nie ukrywał, że przy tworzeniu projektu 

uchwały korzystał z pomocy prawnika i faktycznie dostarczył starą wersję Statutu.  

W Starostwie Powiatowym są służby prawne, które stoją na wysokim poziomie i  jeśli 

będzie wola zmian w statucie, to nie jest to problem, aby ich dokonać. Jeśli jest wola, to 

projekt uchwały może zostać wycofany i za miesiąc po poprawkach już nadzoru 

prawnego tut. Starostwa będzie można go wprowadzić. Radny nie odniósł się   

do innych argumentów, gdyż nie widział takiej potrzeby.  

 Radny P. Olender stwierdził, iż w swoim wystąpieniu nie zauważył żadnych 

argumentów „ad persona”. Zwrócił uwagę radnemu D. Wacławczykowi, iż  

jest Przewodniczącym Klubu i osobiście powoływał się na słowa, które usłyszał  

z jego ust. Dzięki tym słowom był w stanie logicznie wytłumaczyć fałszywość intencji 

radnych „opozycyjnych” związanych z tym projektem uchwały. Były uwagi 

merytoryczne, które dotyczyły samej konstrukcji uchwały, które logicznie wyjaśnił.  

 Co do oszczędności już wcześniej wspomniał i była to tylko jego propozycja.   

Uwaga dotyczy rozmawiania, a jeśli radny D. Wacławczyk usłyszał od Starosty, że 

członkowie Zarządu są niepotrzebni, to powinien był porozmawiać.  

 Radny D. Wacławczyk stwierdził, iż „opozycja” zawsze była gotowa  

do rozmów, prowadziła spotkania i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za cały 

ten proces. Radni koalicyjni biorą całą odpowiedzialność za ten proces, więc  

nie można zarzucać „opozycji”, iż nie byli gotowi do rozmów, gdyż byli i nadal będą.  

 Co do wpływu radnych niezależnie od ugrupowania na rzeczy, które się dzieją  

w radzie radny A. Plura poprosił o zwrócenie się do Pani T. Frencel, która była radną 

poprzedniej kadencji, członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i zapytać 

ją, jak były traktowane jej sprawy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, jak 

były traktowane przez Zarząd jej sprawy, które zgłaszała i na ile miała wpływ na pewne 

rzeczy. Mówienie, że „opozycja” nie ma nic do powiedzenia, bo nie ma żadnych funkcji 

w radzie, jest nieporozumieniem, a jeśli „opozycja” chciałaby być konsekwentna, to  

powinna wstrzymywać się we wszystkich uchwałach. Jako Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i radny będzie dokładał wszelkich starań, aby 
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wszystko zostało wykonane prawdziwie i będzie słuchał również głosów radnych 

„opozycyjnych”, tak też to robił w przypadku Pani T. Frencel. Odczuł głęboką 

niesprawiedliwość w kwestii wypowiedzi radnych „opozycyjnych”, że nie będą ponosili 

odpowiedzialności ze względu na brak wpływu.  

 W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda 

stwierdził, iż skończyła się już kampania wyborcza, odbyły się już wybory 

uzupełniające do rady powiatu i nadszedł czas pewnej dojrzałości i partnerskiej pracy 

Powiatu Raciborskiego. Każdy radny jest odpowiedzialny za kształt działalności 

powiatu w zakresie jaką ustawodawca przekazał. Odpowiedzialność każdego radnego 

brana jest równomiernie, a chęć realizacji przysięgi sprawia, że każdemu powinno 

zależeć na właściwym przebiegu pracy. Komisja nie jest zakładem produkcyjnym tylko 

wymianą poglądów co do rozwoju dobra powiatu. Każdy ma kreatywną inicjatywę 

uchwałodawczą i proponowania dobrych pomysłów dla dobra powiatu.  

Nie było przypadku, że dobre pomysły były rozdzielane i popierane tylko z jednej  

czy z drugiej strony. Dojrzałość i odpowiedzialność tej rady będzie polegać  

na wymianie poglądów, popieraniu mądrych i dobrych pomysłów bez względu, z której 

będzie strony i będzie wspólnie ponosić odpowiedzialność. Oszczędnością nie jest 

wcale likwidacja stanowisk, bo największą oszczędnością byłaby likwidacja rady 

powiatu i działanie 2 – osobowego Zarządu, a jeśli radni „opozycyjni” tak to zauważają, 

to należałoby zmienić ustrój w kraju, a w szczególności konstytucję. Odpowiedzialność  

za przyszłość powiatu polega na mądrym, partnerskim działaniu, bo rada wskazuje 

kierunki. Największą oszczędnością jest wybieranie mądrych, dalekosiężnych, 

wieloletnich rozwiązań, które sprawiają wiele oszczędności w długiej perspektywie. 

Wielkość budżetu tj. ponad 100 mln zł, z czego szpital to blisko rocznie 65 mln zł 

budżetu, oświata podobnie – ponad 60 mln zł w skali powiatu. 10 % to są realne kwoty, 

które co roku można próbować poprzez dobre pomysły i  mądre, wspólne partnerskie 

decyzje zaoszczędzić. Zdaniem jego na tym powinna polegać współpraca, oszczędność. 

Demokracja polega właśnie na tym, aby poglądy ścierały się i wypracowywały.   

W związku z tym zaapelował o mądrość, celowe oszczędności, bo radnych czeka wiele 

sesji, spotkań, Komisji. Oczekuje wspólnego wyprodukowania mądrych rzeczy.  

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął dyskusję oraz poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały. 

Uchwała została odrzucona 13 głosami przeciw przy 6 głosach za i 0 głosach  

wstrzymujących się  
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Ad27. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosiło się czterech radnych.  

W pierwszej kolejności głos zabrał radny D. Wacławczyk zwracając się  

do wszystkich Przewodniczących Komisji o wpisywanie do protokołów danej komisji 

resortowej godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia Komisji.  

Radny Franciszek Marcol stwierdził, iż w dniu dzisiejszym sesja  

jest pouczeniowa. „Opozycja” otrzymała szereg cennych wskazówek od znanych 

osobistości, z czego wyraził wielkie zadowolenie. W związku z tym zapytał, co Zarząd 

Powiatu Raciborskiego zrobił w temacie: 

1. fatalnego stanu drogi wojewódzkiej z Nędzy do Raciborza przez Zawadę 

(podwójne zwężenie na wiaduktach, jak wjeżdża się do Nędzy, znak, który 

nakazuje ustąpienie pierwszeństwa jest kuriozum – brak widoczności), 

2. drogi do Kuźni Raciborskiej – (kruszy się droga z Nędzy do Kuźni Raciborskiej), 

3. w sprawie policji – zagłosował przeciwko wsparciu policji, ponieważ oznakowanie 

na odcinku drogi wojewódzkiej z Nędzy do Szymocic czy w kierunku Gliwic  

jest fatalne. Na tym odcinku drogi policja regularnie zatrzymuje samochody. 

Ustawiono znak informujący o terenie zabudowanym, policja ustawia się w uliczce, 

zatrzymuje pędzące samochody, następnie zaczyna się pas drogi przez las, ciągle 

obowiązuje teren zbudowany i nie ma w kierunku Kuźni Raciborskiej znaku 

odwołującego teren zabudowany, więc można jechać jeszcze przez przejazd  

w Szymocicach, do następnej miejscowości za lasem Szymocice i znowu  

okazuje się, iż teren jest zabudowany. W drodze powrotnej jest tabliczka 

informująca o terenie zabudowanym za nazwą miejscowości. W związku  

z powyższym zainterweniował do Zarządu w kwestii dróg wojewódzkich, 

szczególnie na terenie Gminy Nędza.  

 Radny D. Konieczny stwierdził, iż na sesji rady padło kilka krytycznych uwag 

na temat stanu dróg wojewódzkich w Gminie Nędza i w Gminie Kuźnia Raciborskiej, 

dlatego też zainterweniował: 

1. w sprawie tragicznej drogi 935 (od ul. Bosackiej do Gminy Kornowac –  

są koleiny, dziury, co roku remonty są realizowane na niektórych odcinkach),  

2. w sprawie nieprawidłowego realizowania remontu drogi powiatowej 3500S  

z Miedoni do Brzeźnicy, łączącej DK nr 45 z DW 421. Inwestycja  
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jest realizowana od maja ubiegłego roku i 15.05 powinna zostać wykonana, tak 

przynajmniej stanowił przetarg. Były widoczne aneksy do umowy, stąd też zapytał, 

kiedy droga zostanie oddana do użytku? Jak potwierdzono, że były już aneksy,  

a jeśli były one z winy zamawiającego czyli Powiatu Raciborskiego, to co było ich 

powodem? Treść interpelacji przekazał na ręce przewodniczącego rady A. Wajda, 

która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Zamierzał tę interpelację 

złożyć na ostatniej sesji, ale Starosta odmówił mu zadania pytania, ponieważ  

nie był przygotowany na piśmie. Przekazał, że w ciągu przebudowywanej drogi 

pomiędzy Miedonią a Brzeźnicą znajduje się jeden ostry zakręt w tzw. „Lipinie”.  

Niestety w obrębie tego zakrętu droga została źle wyprofilowana, co w przypadku 

jazdy w kierunku Brzeźnicy z prędkością już około 60 km/h powoduje wyrzucanie 

samochodu na przeciwny pas ruchu. Zakręt ten został źle zrobiony, gdyż jedzie się 

gorzej niż przed przebudową. Nie potrafi powiedzieć, czy to jest kwestia złego 

projektu czy złego wykonania. Nadmienił, że w rejonie zakrętu był już wypadek 

śmiertelny. Nawierzchnia na tej drodze jest nowa, powinna służyć wiele  

lat – 20, 30, 40, ale widoczne są występujące okresowo spękania nawierzchni 

ścieralnej. Zasadne jest tutaj pytanie o prawidłowy nadzór ze strony powiatu  

nad realizowanym zadaniem. Kto ten nadzór prowadził, czy była kontrolowana 

temperatura betonu asfaltowego przed wylaniem? W tym temacie radny oczekiwałby 

rozwiązania tych problemów, które w chwili obecnej występują.       

 Radny Adrian Plura 2 – krotnie interweniował w kwestii bezpieczeństwa  

w postaci właściwego poprawienia oznakowania przejścia dla pieszych w okolicy 

przedszkola w Rudach. Podziękował Zarządowi za podjęte w tym temacie działania.  

W dniu wczorajszym otrzymał odpowiedź z ZDW z Katowic informującą, iż przejście 

jest oznakowane właściwo i prawidłowo. W piśmie podano, jakie Rozporządzenie 

reguluje oznakowanie dla pieszych i zostało podkreślone, że jest to właściwe  

i prawidłowo, zgodnie z tym Rozporządzeniem. W piśmie wspomniano również, że  

po wycięciu kilku drzew zlokalizowanych pomiędzy przedmiotowym przejściem  

a skrzyżowaniem poprawie uległy warunki widoczności pieszy – pojazd oraz pojazd – 

pieszy. W celu zwiększenia dostrzegalności przejść dla pieszych tut. Zarząd planuje 

zastosować na podwójnych słupkach oklejonych folią odblaskową koloru białego.  

W związku z powyższym poprosił Starostę, aby zwrócił się do Zarządu Województwa 

Śląskiego z zapytaniem, czy w roku pieszego obchodzonego co 2 lata w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich i przez Komendę Wojewódzką Policji nie stać na lepsze oznakowanie 
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przejście do przedszkola, które dziennie przekracza ponad setka dzieci z opiekunami,  

z którymi często są rodzice, ale również starsze rodzeństwo? Przejście te znajduje się  

w bardzo ruchliwym miejscu, zgłaszane jest to przez mieszkańców, gminę, a odpowiedź 

jest taka, że przejście jest oznakowane właściwie, prawidłowo i zgodnie z prawem.  

 

 Ad28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówców.  

  Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

1. D. Wacławczyka – stwierdził, iż jest to interpelacja skierowana  

do przewodniczącego.  

2. F. Marcola – Zarząd poczynił w temacie dróg bardzo wiele. Odbyło się już pierwsze 

spotkanie z ZDW, gdzie bardzo poważnie rozmawiano na temat dróg. Na dzień 

dzisiejszy rozpoczyna się remont drogi od ul. Głubczyckiej do Żerdzin. W fazie 

projektowania jest droga przy ul. Bosackiej do mostu i do kolejnego mostu, łącznie  

z rozjazdem na skrzyżowanie. Kolejną pozycją w fazie projektowania po raz drugi 

jest most w Rudach, ponieważ za pierwszym razem nie powiodło się. RZGW  

nie zgodziło się  na tak niski most i małą przepustowość wody (w razie wody),  

w związku z tym jest ponownie projektowana. Wspólnie z Prezydentem 

zorganizowano spotkanie, a po spotkaniu zostaną nakreślone wszystkie drogi 

wojewódzkie, które byłyby do remontu (uwzględnione zostały tam drogi, o których 

wspomniał również radny F. Marcol – tj. droga do Kuźni Raciborskiej). W projekcie 

została uwzględniona droga wojewódzka do Zawady, Ciechowic, łącznie z promem 

(zasugerowano możliwość wybudowania mostu – zabiega o to wiceprzewodniczący 

rady W. Gumieniak).  

 Kolejną zaproponowaną drogą jest droga ul. Korczaka (od Sudołu  

do Bojanowa) – droga ta znajduje się w fatalnym stanie technicznym. W kwestii 

drogi przy ul. Głubczyckiej powiedział, że zasugerowano, aby od wysokości skrętu 

do szpitala (pierwszy wjazd do szpitala przy Auto – serwis Prusicki) czyli od tej 

drogi aż do Pawłowa po prawej stronie była ścieżka rowerowa. Jest to życzenie 

Gminy Pietrowice Wlk, ujęte zostało to również w protokole. Osobiście wie, że 

droga do Kuźni Raciborskiej jest zła, ale nie zostanie ona wykonana w bieżącym 

roku.  
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 Radny F. Marcol zapytał, czy można byłoby mieć wgląd do tego protokołu?  

 Starosta odpowiedział, że dysponuje protokołem i może go udostępnić.   

 Ponadto podejmowane są działania w kierunku wykonania większej ilości dróg. 

W rozdaniu RPO na 2014 -  2020 nie ma dróg powiatowych ani gminnych 

 i nie wyobraża sobie robienia dróg ze „Schetynówki”, bo droga ze „Schetynówki” to 

jest 50 % budżetu powiatu. W tej kwestii jako Związek Powiatów Polskich 

 i Subregion złożono interpelację do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 

Europejską. Skandalem jest, aby nie było w rozdaniu dróg powiatowych i gminnych. 

Jedynie wchodzą drogi powiatowe tzw. sieci TNT (powiązane bardzo ściśle  

z drogami tranzytowymi strategicznego znaczenia). Nacisk Komisji Europejskiej  

jest tak mocny, aby jak najwięcej pieniędzy z tego rozdania zostało przekazanych  

na koleje. Złożono również wniosek, że jeżeli do 2017 - 2018 kolejarze  

nie wykorzystają tych środków, to planuje się, aby w tym rozdaniu powrócić  

do rozmowy nt. dróg powiatowych. W dniach 16 – 17.07.2015 r. odbędzie się 

spotkanie Starostów Województwa Dolnośląskiego, Śląskiego i Małopolskiego  

w kwestii dróg oraz służby zdrowia. 

 W kwestii policji obiecał wysłać służby w celu zobaczenia oznakowania,  

a jeśli będzie niezgodnie z prawem, to zostanie wystosowane pismo do ZDW.  

 Radny F. Marcol poprosił również, aby przekazać informację o tych  

wiaduktach (nowym wiadukcie) – oznakowanie do 40 k/h.  

 Starosta przypomniał, iż jest plan remontów dróg remontowych, gdzie typowano 

kolejność remontu tych dróg według skali.   

3. D. Koniecznego – droga rozpoczęta była w roku ubiegłym. W trakcie remontu 

stwierdzono pewne niedociągnięcia, które należy poprawić. Niedociągnięcia głównie 

zgłaszali mieszkańcy przy tej drodze. Reklamacje uwzględniono, stąd dodatkowe  

są dwa projekty. Ogłoszony jest przetarg, wygrała ta sama firma, która robi tę drogę 

jako główny wykonawca. Dokończenie czasu budowy wydłużono o 42 dni  

ze względu na te dwa projekty – koniec czerwca powinien być koniec budowy 

całkowitej. W tej chwili pozostają do przebudowy – rowy przydrożne, które  

znajdują się po prawej stronie w kierunku Brzeźnicy, w samej Miedonii  

(parę domów po prawej stronie) projektant przewidział rów i płyty ażurowe. 

Postanowiono to zmienić, stąd ten pierwszy był projekt, który wymagał wymiany. 

Zostanie to zasypane, posiana trawa, a i mieszkańcy będą ją kosili. Skarg dot. drogi 

było około 15. Uwzględniono wszystkie wnioski, które zgłoszone  
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były przez mieszkańców. Przy wylocie z Miedonii jest rów i nadzorujący zauważyli, 

iż przepust jest w takim stanie technicznym, że za 3 – 4 lata wymagałby on 

wymiany. Postanowiono zrobić projekt, przebudować przepust.  

 Wielu osób interweniowało o tym zakręcie. Problem jest gruntowy, gdyż 

konieczne byłoby wywłaszczenie części gruntów, odkupić od rolników pola.  

W przypadku gruntów pod drogą, to ustawa wyraźnie mówi, że do 2005 wszystkie 

osoby, które nie zgłosiły swoich roszczeń (nie wystąpili o odszkodowania), to 

przechodzi na Skarb Państwa czyli pod właściciela drogi. Obiecał radnemu  

D. Koniecznemu udzielić pisemnej odpowiedzi. Powiedział radnemu  

D. Koniecznemu, że mógł złożyć interpelację pisemną, a w przypadku jego odmowy, 

odpowiedź zostałaby także udzielona. 

 Ponadto Starosta nie skomentował wypadku śmiertelnego.   

 Wyjaśnił, iż zlecono firmie specjalistycznej badanie podłoża tej drogi, a jeśli 

będzie wynik negatywny, to firma będzie zmuszona poprawić drogę.  

  W sprawie drogi 935 przy ul. Bosackiej powiedział, że jest ona w fazie 

projektowania do mostu. Na razie nie będzie robiona poza remontem bieżącym, ale  

jest przewidziana do remontu. Droga została zgłoszona do remontu.     

4. A. Plury – obiecał poczynić działania w temacie oznakowania przejścia  

do przedszkola.  

 

 Na zakończenie Starosta stwierdził, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni  

z jakimkolwiek problemem kontaktowali się nim telefonicznie. Zarząd pracuje również 

międzysesjami.     

 

Ad29. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Łukasz Kocur odczytał wniosek 

odnośnie zapisu w protokole danej Komisji Resortowej godziny rozpoczęcia  

oraz zamknięcia Komisji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że wniosek został przyjęty i nie ma 

problemu, aby odnotowywać godziny. Biuro Rady będzie czuwało nad w/w kwestią.   
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Ad30. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

 Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta, wiceprzewodniczący W. Gumieniak  

i przewodniczący rady A. Wajda.  

 Starosta poinformował, iż w 2017 r. nastąpi zmiana organizacyjna transportu 

publicznego czyli Zintegrowany System Komunikacji Publicznej, stąd też jako Zarząd 

zobowiązał się, że w ramach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 15.06.2015 r.  

o godz. 10:00 na sali obrad odbędzie się szkolenie nt. komunikacji publicznej.  

Nad w/w tematem czuwa wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak. W związku  

z powyższym zaprosił wszystkich radnych na szkolenie. Oficjalne zaproszenia zostaną 

wystosowane do członków Komisji.   

   Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

przekazał, że na interpelację otrzymał odpowiedź w kwestii promu. W sprawie promu 

walczył prawie dwie kadencje. Jest sukces dlatego, że odbył się przetarg i prom  

jest czynny od 01.06.2015 r. do 18.08. od 06:00 do 20:00, a od 15.08. do 30.09. będzie 

od 06:00 do 19:30 (bez przerwy), natomiast od 01.10. do końca maja od 6:00 do 17:30, 

w niedzielę od 8:00 do 17:00 (był o 9:30). Okazało się, że prom, który dotychczas 

kosztował prawie 700 tys. zł., przy wydłużonym czasie pracy promu,  

przy wcześniejszym rozpoczynaniu w niedzielę okazuje się, że jest przetarg i wygrała 

firma poniżej 500 tys. zł.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, zgodnie 

zapisem art. 25c ust. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym (termin upływa 12 czerwca 

2015 r.), a radny D. Wacławczyk złoży później oświadczenie. Wszystkie informacje  

nt. oświadczeń majątkowych dostępne są w Biurze Rady.     

 Ponadto poinformował o szkoleniu dla radnych: 

1. 10.06.2015 r. godz. 16:00. Tematyka szkolenia: „Prawa i obowiązki radnego”. 

Miejsce szkolenia: Zamek Piastowski w Raciborzu.  

2. 15.06.2015 r. godz. 10:00. Tematyka szkolenia: „Organizacja Publicznego 

Transportu Zbiorowego”. Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Raciborzu –  

sala narad, parter.  
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 Kolejna sesja odbędzie się 23 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie „Wykonanie budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2014 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.” 

 

Ad31. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 17:31.  

 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. Usprawiedliwienie radnej Katarzyny Dutkiewicz z sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27.05.2015 r. 

4. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 maja 2015 r. 

5. Kopia zaświadczenia o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego  

D. Wacławczyka.  

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

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 13.03.2015 do 13.05.2015. 

9.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 14.05.2015 do 27.05.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 13.03.2015 

do 13.05.2015). 

10. Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

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

11. Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

12. Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

13. Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego 

 i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2015 – 2018. 

14. Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 
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15. Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

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

zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

16. Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

17. Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

18. Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 

19. Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki  Bożka w Raciborzu 

przy ul. Zamkowej 1. 

20. Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

21. Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

22. Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu  Raciborskiego". 

23. Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

24. Uchwała Nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

25. Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

 w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

26. Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. 

 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego. 
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28. Interpelacja radnego Dominika Koniecznego w sprawie nieprawidłowego 

realizowania remontu drogi powiatowej 3500S z Miedoni do Brzeźnicy.   


