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BR. 0002.3.8.2015 
 

PROTOKÓŁ  NR  XI / 2015 

z  XI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 września 2015 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XI/101/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. XI/102/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

3. XI/103/2015 - w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka wchodzącego w skład Zespołu Szkół                 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

4. XI/104/2015 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego 

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

5. XI/105/2015 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia   

konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego                

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa             

Rostka w Raciborzu. 

6. XI/106/2015 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego                   

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w 2015r. 

7. XI/107/2015 - 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. 

8. XI/108/2015 - w sprawie powierzenia Gminie Pietrowice Wielkie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S  

ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki". 

9. XI/109/2015 - w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu                      

Raciborskiego”. 
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10. XI/110/2015 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Radca Prawny        Michał Gebel  

3. Kierownik Referatu Administracyjnego              Andrzej Chwalczyk   

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Spraw Społecznych              Aleksander Kasprzak  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 r.   

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania 

stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców 

powiatu raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora  

ds. lecznictwa 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 zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 

13. 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. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Pietrowice Wielkie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości 

Krowiarki". 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 20 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

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

załącznik nr 2.  

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  
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o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września  

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

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

   

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo: 

1. OR. II. 0022.3.8.2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2015 rok.  

 W/w projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. 

 Na salę przybyło 2 radnych i w chwili obecnej skład rady wyniósł  

22 radnych.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 Powyższy projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za.  

 Na sesji nieobecnych było dwóch radnych: Sz. Bolik i M. Klimanek.  

 

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda przedstawił wniosek Komisji  

Rewizyjnej odnośnie wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji nowego  

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2015.  

 W związku z powyższym zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

projektu uchwały pod obrady sesji?  

 21 radnych było za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji.  

 Ponadto przewodniczący rady A. Wajda poinformował o ukazaniu się tekstu 

jednolitego ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445),                        

w związku z tym wszystkie podstawy prawne zostaną dostosowane do obecnego stanu 

prawnego czyli zostanie zacytowany jednolity tekst uchwał.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku             

obrad poprzez wprowadzenie dwóch autopoprawek i jednej nowej uchwały. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.    
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Ad3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

Raciborskiego z dnia 18.08.2015 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się. 

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz  

i Adriana Plurę.  

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

udziału w pracach Komisji?  

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poddał pod głosowanie zaproponowany skład 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.   

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

ze swego grona przewodniczącego.  

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano 

radnego A. Plury, który wyraził zgodę.  

 

Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 r.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o opinię w kwestii wykonania budżetu 

powiatu za I półrocze 2015 r. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, a następnie 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Widera poinformowała, iż Komisja 

Rewizyjna przeprowadziła w dniach 8 września i 24 września 2015 roku  

w Starostwie Powiatowym kontrolę nt. wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

Porównała przedłożone informacje z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała  

w ciągu półrocza oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika oraz Inspektora 
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Finansowego nie wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2015 roku oraz do kształtowania się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2025 w I półroczu 2015 r. 

 W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

A. Wierzbicki przekazując, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

Komisja jednogłośnie przyjęła materiały odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 

2015 r. i przyjęła je jednogłośnie.  

 W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda 

przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Radni otrzymali drogą elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 19.08.2015 do 17.09.2015. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 18.09.2015 do 29.09.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 19.08.2015 do 17.09.2015), stanowiącą załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

W kwestii spotkania Starosty Raciborskiego z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach Starosta wymienił drogi, o których rozmawiano                        

na w/w spotkaniu:  

1. DW 935 – ul. Bosacka – w trakcie remontu. Dalsza część tej drogi czyli Armii 

Krajowej w kierunku mostu na Kanale Uldze będzie remontowana w 2016 r.    

2. DW 416 – kierunek Pietrowice Wielkie jest w remoncie, został podzielony  

na 3 etapy. Pierwszy etap został już rozpoczęty, a w zależności od dobrej pogody, to  

dwa pierwsze etapy zostaną dokończone w roku bieżącym, a trzeci etap w roku 

następnym. Będzie ścieżka rowerowa od ul. Starowiejskiej do Pawłowa. 

3. DW 917 – Korczaka w kierunku Krzanowic od Sudołu – stan techniczny tej drogi 

jest fatalny. W tej kadencji na pewno droga ta zostanie wyremontowana.  

W tym roku na pewno nie zostanie zrobiony projekt ze względu na brak  
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z Zarządu Dróg Wojewódzkich w bieżącym roku środków na projekty, ale  

w przyszłym roku projekt zostanie zrobiony.  

4. DW 922 – Nędza – Kuźnia Raciborska – z informacji otrzymanych od Dyrektora 

ZDW na dzień dzisiejszy brak środków na remont drogi. Zaproponowano 

Dyrektorowi, aby rozważył taką możliwość, by łącznie z drogą Kuźnia Raciborska – 

Rudy (DW 425), o którą walczono, żeby została wykonana. Burmistrz Miasta 

Kuźnia Raciborska i radny A. Plura bardzo często o w/w drodze mówili.                         

Stan techniczny tej drogi jest fatalny. W związku z tym, iż koszt remontu drogi,                        

a jest to około  8 km czyli w granicach 30 mln zł zaproponowano, aby w ramach 

RPO spróbowano drogę tę zrobić. ZDW wie, że droga znajduje się w fatalnym stanie 

i zamierza ją naprawić. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku grudnia               

i będzie już więcej na ten temat wiadomo.  

5. DW 936 – nieduży odcinek około 300 m bieżących (tj. od drogi krajowej do torów). 

Stan techniczny drogi jest fatalny, który wymaga w trybie pilnym remontu 

kapitalnego. Osobiście wizytował tę drogę. Jest nadzieja, iż w przyszłym roku 

zostanie przygotowany projekt i droga zostanie naprawiona. 

6. Droga 919 - ul. Opawska – Kołłątaja – stan drogi nie jest najgorszy, ale sugerowano 

zerwanie tej nawierzchni, która jest t.j. zerwać pierwszą cześć, położyć nową i to 

wystarczyłoby, gdyż nie ma wielkich szkód, ale jest bardzo dużo pęknięć, stąd też 

zostanie wzięta pod uwagę taka możliwość i może będzie szansa z programu 

transgranicznego znaleźć środki. Ukazało się trochę środków finansowych w EWT, 

ale ze względu na zbyt krótki termin poproszono o zainteresowanie się tym tematem.    

7. Nędza kładka, przejście dla pieszych – była interwencja mieszkańców i przejście to 

zostanie zrobione nie w postaci kładki ale w postaci przejścia.  

8. Most na rzece Rudzie w Rudach – zostały przygotowane trzy projekty i Burmistrz 

Miasta Kuźnia Raciborska przeglądał te projekty i został zobowiązany do wskazania, 

który projekt był najwłaściwszy. Wskazał jeden z mostów, który ma być. Dyrektor 

obiecał, że w przyszłym roku most zostanie zrobiony.  

9. Chodniki – w pewnej części po prawej stronie jest zrobiony chodnik w Jankowicach, 

a jak wjeżdża się od Raciborza po lewej stronie brak chodnika (300 m), tylko  

znajduje się głęboki rów. W związku z powyższym poproszono, aby w jakiekolwiek 

formie np. w postaci utwardzenia pobocza zostało to zrobione z kostki. O w/w rzecz 

przez wiele lat zabiegał radny A. Plura. 
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10.  Oznakowanie przejścia dla pieszych w okolicy przedszkola w Rudach.  

Wielokrotnie otrzymywano odpowiedź, iż nie jest to możliwe, ponieważ znak 

„Uwaga dzieci”! znajduje się tylko w miejscu, gdzie młodzież szkolna sama chodzi 

bez opieki, jednak radny A. Plura przekonał Dyrektora ZDW, że dzieci 10 – letnie 

mają prawo młodsze rodzeństwo odprowadzać do przedszkola. Dyrektor ZDW 

wspólnie ze swoim specjalistą od drogownictwa obiecał poczynić działania w tym 

zakresie.  

11. Most w Ciechowicach – brak ostatecznej odpowiedzi, jak ma to wyglądać,   

jednakże w tym temacie zostaną podjęte działania.  

 

 Ponadto Starosta poinformował o ukazaniu się rozporządzenia (dot. dróg 

regionalnych) i powiaty mogą zgłaszać dwie drogi, natomiast gminy i powiaty grodzkie 

po jednej drodze. W związku z tym, iż zostały już przygotowane dwa projekty, to 

powiat zamierza je zgłosić: ul. Ocicka (odcinek od drogi krajowej obok Klasztoru                      

aż do ul. Koszalińskiej). Wspólnie z Prezydentem ustalono, że w przyszłości droga ta 

będzie drogą gminną, Prezydent zagwarantował, iż wkład większościowy zaproponuje. 

W dniu dzisiejszym jest po rozmowach z Prezydentem i na sesji Rady Miasta w dniu 

jutrzejszym wprowadzi w/w rzecz i już na następnej sesji będzie wiadomo, jak to 

wygląda, a potrzebne jest to na ostatnią sesję, ponieważ po sesji pozostaną tylko 3 dni  

na złożenie obu wniosków. Powiat zamierza wykonać w trybie pilnym drogę między 

Modzurowem a Szonowicami, aby „zapiąć” tzw. objazd w kierunku Opola, od strony 

ul. Głubczyckiej, od strony Kietrza i Pietrowic Wlk, żeby EKO – OKNA mogły jechać 

skrótem nie przez Racibórz.   

 W dniu 07.10.2015 r. odbędzie się Konwent Wójtów, Burmistrzów                                

i Prezydentów i osobiście ma nadzieję, że zaakceptowana zostanie jego propozycja, aby 

w tej kadencji drogi powiatowe zostały zrobione, t.j.:  

1. Kornowac (DP 3544) – zjazd w kierunku Lubomi – stan fatalny, droga pokruszona, 

jest tam około 2 km.   

2. Nędza – Górki Śląskie (DP 3536). 

3. Brzeźnica – Grzegorzowice (DP 3500) – jest to II etap drogi, którą zrobiono  

ul. Podmiejską czyli jest to dalszy ciąg (zjechano tylko do dołu w Brzeźnicy)  

i dobrze byłoby, a by w tej kadencji udało się drogę zrobić przynajmniej  

do Grzegorzowic.  
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4. ul. graniczna w Rudyszwałdzie – pojawił się problem, gdyż część w tej drodze 

granicznej znajduje się droga czeska i zasugerował Wójtowi Gminy Krzyżanowice, 

aby pójść w kierunku EWT – strefy przygranicznej, żeby pozyskać środki finansowe  

z czeskiego programu przygranicznego i wtedy płaci się tylko 15 %.  

Koszt inwestycji jest drogi około 5 mln zł i powiat musiałby wyłożyć 2,5 mln zł. 

przy drodze lokalnej. Nie wiadomo, czy powiat będzie stać na remont drogi chyba, 

że gmina dołoży środki.    

5. Jastrzębie (DP 3503) – jest to bardzo krótki odcinek 300 m i zostanie wystosowane 

zapytanie do gminy, kiedy zostanie zrobiona kanalizacja, gdyż dowiedział się, że 

kanalizacja będzie robiona.   

6. Racibórz:  

1. ul. Wiejska – II etap, jeżeli udało by się w tym roku pozyskać pieniądze  

na ul. Ocicką, to spróbuje się w dalszych latach wydłużyć tę część  

do ul. Wiejskiej, łącznie z ul. Wiejską),  

2. ul. Kościuszki.   

 

 Następnie Starosta przedstawił dalszą informację o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 18.09.2015 do 29.09.2015. 

  

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o przedstawienie opinii Komisji sprawie dokonania zmian w budżecie  

jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż 

Komisja Budżetu i Finansów na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie  

na 2015 r. jak i WPF na lata 2015 - 2025.  

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

zabrać głos?     

 W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż znana jest już opinia Komisji 

Budżetu i Finansów, w związku z tym zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka wchodzącego  

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

 

 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 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania 

stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców 

powiatu raciborskiego. 

 

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

w w/w punkcie?  

 Do dyskusji zgłosili się radni: Wicestarosta i D. Wacławczyk.  

 Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, iż w piątek jest po konsultacjach  

z Nadzorem Prawnym Wojewody Śląskiego. W imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu §13 w następujący 
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sposób: „Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonuje wyboru stypendystów oraz ustala 

wysokość przyznanych stypendystów”.  

 W związku z powyższym poprosił o przyjęcie w/w autopoprawki Zarządu.  

 Radny Dawid Wacławczyk przekazał, iż Klub Radnych PiS będzie głosował  

za projektem uchwały, ale w imieniu Klubu zwrócił się z prośbą, aby w ciągu roku 

został wypracowany dodatkowy mechanizm powiązanych nagród z aktywnością  

studentów na rzecz Powiatu Raciborskiego. Powiat Raciborski nie jest instytucją 

naukową, która rozdaje granty naukowe, ale tak jest, ponieważ część gmin powiatu  

jak i znaczna część gmin w Polsce gwarantuje stypendia naukowe również od niskiego 

statusu materialnego, więc jeśli nie warunkuje się go niskim statusem materialnym, to 

należy zrobić powiązanie z korzyścią, jakie może odnieść powiat np. aktywność  

w organizacjach pozarządowych, prowadzenie firmy. Poza tym w filarach Ziemi 

Raciborskiej nie ma nagrody na żadne Start – up, w związku z tym zaproponował, żeby 

pomyśleć o bezzwrotnym grancie na utworzenie dobrego Start – up innowacyjnego,  

w przypadku studiowania studenta daleko. Potwierdził, iż Klub PiS jest za projektem 

uchwały, jednakże należałoby popracować nad zabezpieczeniem korzyści dla powiatu.     

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką.   

    Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora  

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę, aby w imieniu Zarządu 

przedstawił pełny skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 Starosta poinformował, iż w porozumieniu z Przewodniczącymi wszystkich 

Klubów Radnych zaproponował następujący skład komisji konkursowej i imieniu 

Zarządu poprosił o jego przyjęcie:  

1. Marceli Klimanek – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego, będący lekarzem, 
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2. Adam Wajda – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego,  

3. Adrian Plura – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego,  

4. Katarzyna Dutkiewicz – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego,  

5. Ewa Widera – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego,  

6. Władysław Gumieniak – przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego,  

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz z przedstawionymi przez Starostę nazwiskami 

osób.  

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się i stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o pozytywnej opinii  Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii 

na temat przedmiotowego projektu uchwały?  

 W związku z powyższym 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. 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?  



 13 

 Zgłosiła się radna Katarzyna Dutkiewicz, która przedstawiła stanowisko Klubu 

Radnych PiS, w związku dyskusją, która wywiązała się w tym temacie na Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Z pewnością Dyrektor jako manager  

ma takie cele i ukierunkowuje kolejność przeznaczenia środków dla raciborskiego 

szpitala, gdyż za to odpowiada. Starosta wielokrotnie na sali podkreślał, że niezbędne  

są środki dla szpitala i ucieszyła się, że głosami Klubu Radnych PiS możliwe będzie 

przekazanie czy wsparcie raciborskiego szpitala dotacją w wysokości 188.000 zł.  

W zgodnym odczuciu radnych Klubu PiS raciborski szpital powinien pozostać    

szpitalem powiatowym i skutecznie dbać o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Pietrowice Wielkie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki". 

 

 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla 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 projektu uchwały.      
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 

 

 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: T. Frencel, D. Wacławczyk,  

K. Dutkiewicz, W. Gumieniak, M. Klimanek i D. Konieczny. 

Radna Teresa Frencel złożyła pisemną interpelację w sprawie powołania 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na terenie powiatu 

raciborskiego, stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

W dalszej kolejności głos zabrał radny D. Wacławczyk stwierdzając, iż na rogu 

ulic Ogrodowej, Pracy, Słowackiego w Raciborzu w środku znajduje się kilka firm, 

niskie budynki, które opalane są węglem, ale mieszkańcy podejrzewają, że  

nie tylko są tam niskie kominy, dookoła wyższe bloki i tworzy się cyklon. Właściciele 

firm nie zareagowali na pismo Prezydenta, który sugerował podłączenie się do sieci 

ciepłowniczej i ostatnia nadzieja jest w tym, że Starosta zmieni warunki użytkowania 

tym firmom. Mieszka tam kilkaset osób. W ubiegłym sezonie był 2 – krotnie wzywany, 

ale jest tam zadymienie bardzo duże, tym bardziej, iż nie ma tam przewiewu, gdyż  

z jednej strony znajdują się bloki na ul. Pracy a z drugiej strony na ul. Słowackiego.   

Radna K. Dutkiewicz stwierdziła, iż w kwestii ewentualnego przyjęcia 

uchodźców pytał na Komisji radny D. Konieczny, stąd też poprosiła Starostę  

o poinformowanie radnych nt. sytuacji dot. ewentualnego przyjęcia uchodźców, 

imigrantów ekonomicznych w poszczególnych gminach Powiatu Raciborskiego.  
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W/w informacja powinna zostać udzielona przed kolejną sesją Rady Powiatu 

Raciborskiego w przyszłym miesiącu.  

W związku ze zbliżaniem się okresu zimowego Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak złożył następujące interpelacje:  

1. Kiedy rozpocznie się remont drogi powiatowej ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej 

na odcinku od torów kolejowych do cmentarza? Z tego co dowiedział się, to 

Kopalnia jest chętna w partycypacji kosztów remontu tejże drogi.  

2. Wniósł o wycięcie krzewów wzdłuż drogi powiatowej Ciechowice – Turze  

oraz przeprowadzenie remontu tej drogi. Przypomniał, iż jest to droga 

popowodziowa, która była remontowana po powodzi i leży na takim terenie, gdzie 

jest podmakana, w związku z tym w ubiegłym roku Powiatowy Zarząd Dróg bardzo 

ładnie wykonał wycięcie krzewów, które tamowały odpływ wody. Droga ta  

przy transporcie ciężkiego sprzętu rozjeżdża się i wymaga remontu.  

3. Z informacji otrzymanych od Starosty wynika, że Starosta ma bardzo dużą siłę 

przebicia w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, z czego bardzo ucieszył się, stąd też 

wniósł o zintensyfikowanie działań zmierzających do budowy mostu  

w Ciechowicach. 

Radny F. Marcol nawiązał do sprawy remontu wiaduktu, o którym wspominał 

Starosta w miejscowości Nędza w ciągu drogi wojewódzkiej 421. W dniu 07.09.2015 r. 

wspólnie z radnym gminy Nędza udał się do ZDW w Katowicach, wcześniej ustalając 

w/w termin, żeby dowiedzieć się skąd zapadła decyzja o odcięciu części samego 

sołectwa Nędza jak również pozostałych 3 wiosek od gminy. Radny wyraził ogromny 

żal, ponieważ pierwsze uzgodnienia pomiędzy PZD, Policją miały miejsce  

w 2012 r. Na miesiąc przez zamknięciem mostu, mieszkańcy dowiedzieli się o tej 

sprawie. Most zamykany jest na jeden pełny rok. Otrzymano pełny pakiet wszystkich 

dokumentów do wglądu, a część pozwoleń im skserowano. Z decyzji, uzgodnień  

z 2013 r., policja zapisała, że ruch pieszych przejmie kładka kolejowa, która wcześniej 

została już rozebrana. W związku z tym radny zapytał, kto był wówczas w terenie, aby 

przy uzgodnieniach napisać takie zdanie? Podczas rozmowy, która odbyła się  

w Katowicach w dniu 07.09.2015 r. obecny na spotkaniu Inspektor poinformował, iż  

znajdzie środki, aby cokolwiek tymczasowego wybudować. Na miejscu odbyło się 

również spotkanie, w którym uczestniczył radny, spora liczba mieszkańców i radnych 

gminy i w ciągu godziny przedstawiono dwie propozycje, a z tego uzgodniono jedną, 

która wydaje się do przyjęcia, zaś wszystkie koszty przejmuje ZDW. Jest to budowa 
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tymczasowego przejścia dla pieszych i rowerów mniej więc w tym samym miejscu, 

gdzie znajdowały się kładki. Przejście to musi zostać wyposażone w rogatki i również 

ZDW będzie ponosił koszty utrzymania tego pracownika, który obsługiwać będzie 

rogatki. Radnego poproszono jednak, żeby Starosta poinformował swoje służby  

o rozeznanie kwestii własnościowych dojścia do kładki od strony ul. Pocztowej  

w Nędzy. Osobiście zobowiązał się poinformować radnych, a przede wszystkim 

Starostę, że gdyby okazało się, iż jest to własność Skarbu Państwa, to stosowne pisma  

w tym temacie zostaną wystosowane do Zarządu i Starosta zobliguje swoje służby, aby 

uznały w/w rzecz za priorytet.   

Ponadto radny zwrócił się z wnioskiem o informowanie opinii publicznej,  

ze stosowym wyprzedzeniem, o włączeniach z ruchu wszystkich wiaduktów 

kolejowych, mostów lub zamykaniu dróg innych urządzeń na okres od tygodnia. 

Radny stwierdził, iż gmina nie jest stroną, gdyż nigdy nie była właścicielem 

działki, więc ZDW wysyłał pisma tylko do PKP i do Starostwa, natomiast radny  

nie wierzył, aby na Konwencie Wójtów nie poruszać tak ważnego tematu jak sprawy 

zamknięcia wiaduktu, więc należałoby o takich rzeczach rozmawiać. ZDW  

przymierza się do remontu następnego wiaduktu, zaraz po otwarciu tego wiaduktu,  

w tym samym ciągu czasu. Wspólnie z jednym z radnych Gminy Nędza zabiega  

o przywrócenie ruchu samochodowego, który byłby wzdłuż torów od przejścia  

na Łężczok. Ponownie zwrócił się z prośbą, aby o tak kluczowych sprawach 

informować już na etapie uzgodnień. Złożył wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków, 

aby w przypadku planowanych zamknięć dróg, mostów na dłużej informować już  

na etapie uzgodnień.  

 Radny Marceli Klimanek podniósł sprawę DK 45 od Bohumina aż  

do Krapkowic i Gliwic (jest to inna droga). W związku z tym zapytał, czy odcinek tej 

drogi jest niepłatny dla ruchu ciężarowego, a jeżeli tak, to jakie działania można 

poczynić w tym kierunku? W opinii jego nie może to być alternatywna droga  

dla autostrady. Jest to kwestia pisma i wyjaśnienia w odpowiednich urzędach,  

a nie w GDDKiA. Radny wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Uważał, że temat 

obwodnicy Raciborza również należałoby podnieść jeszcze w tej kadencji.  

Ponadto radny wniósł o utrzymanie czystości na parkingu za miejscowością 

Szonowice. Jest to parking, którego utrzymanie najprawdopodobniej należy do Gminy 

Rudnik. Stanowi to nieładną wizytówkę dla powiatu.  
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Radny Dominik Konieczny sprostował wypowiedź radnej K. Dutkiewicz 

odnośnie uchodźców, gdzie pytanie zostało postawione na wczorajszej Komisji  

nie przez niego ale przez radnego Ł. Kocura.  

Ponadto radny odczytał pisemną interpelację dot. Karty Dużej Rodziny, której 

treść stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Następnie radny przekazał, że z uwagą wysłuchał informacji Starosty  

na początku sesji, a konkretnie remontów dróg powiatowych, jednak był zdziwiony 

wypowiedziami, które pojawiły się na sesji, ponieważ w ubiegłej kadencji opracowano 

dokument pn. „Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych 

Powiatu Raciborskiego w latach 2014 – 2020 i dalszych”. Powyższy dokument został 

podpisany przez Starostę A. Hajduka oraz Kierownika Referatu Inwestycji i jest z roku 

2014. W dniu dzisiejszym Starosta zadeklarował, że będzie remont ul. Ocickiej  

w Raciborzu, ale w tym dokumencie nie został on uwzględniony, stąd też zapytał, czy 

było to przeoczenie czy też pogorszył się w ciągu jednego roku stan tej drogi, że ulica ta 

uzyskała pierwszy priorytet? W związku z powyższym poprosił o wyjaśnienie  

w/w kwestii. Radny zdziwiony był również, iż Starosta mówi o remontach dróg, które 

w tym dokumencie występują pod poz. 15, 16, 17, 24. Zapytał, czy czasami Starosta 

nie bierze pod uwagę te drogi, które mu ktoś wskazał i wtenczas zadanie te awansuje  

w tym rankingu zadań, zaś kto jest pozbawiony tego, to musi oczekiwać na realizację 

zadania w dalszej kolejności? Zdaniem jego rada powiatu powinna w porozumieniu  

z władzami gmin wypracować plan, który powinien być systematycznie realizowany.  

W związku z powyższym poprosił Starostę o wyjaśnienie tej kwestii.  

W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, 

przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – minutową przerwę techniczną.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji.    

 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówcy.   

 Starosta udzielił  odpowiedzi radnym:  

1. T. Frencel – przekazał, iż osobiście jest po rozmowie z Przewodniczącą 

Komisji, którą prosił, aby Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności był na terenie powiatu raciborskiego, ale niestety, na tym 
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etapie powiat jest bezsilny. Dwa razy w miesiącu przyjeżdża osoba, która zbiera 

wnioski i przywozi karty. W dalszym ciągu będą podejmowane rozmowy 

temacie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności na terenie powiatu. Obiecał udzielić pisemnej odpowiedzi 

na zgłoszoną interpelację.   

2. D. Wacławczyka – temat jest znany i kilkakrotnie interweniowano  

przez Prezydenta i Straż Miejską, ale ciężko jest złapać moment występowania 

zadymienia. Wspólnie z Prezydentem spróbuje w tym kierunku poczynić 

jakiekolwiek działania. Obiecał udzielić pisemnej odpowiedzi.    

3. K. Dutkiewicz – większość gmin jest bardzo negatywnie nastawiona  

do uchodźców. Powiat nie dysponuje ani nie próbuje wskazać lokalu  

na przyjęcie uchodźców, gdyż takiego lokalu nie posiada. Osobiście wystąpił  

do  Prezydenta o podjęcie wspólnego stanowiska (termin jest do 20.10.)  

i zostanie udzielona Wojewodzie odpowiedź. Na pewno radni drogą 

elektroniczną zostaną powiadomieni o zajętym stanowisku, a Prezydent  

ma identyczne zdanie w tej kwestii co Starosta. Wojewoda ze Strażą Graniczną 

odpowiadają za w/w rzecz, gdyż Straż Graniczna ma bardzo dobre rozpoznanie, 

jeżeli chodzi o lokale. Osobiście rozmawiał z Zastępcą Straży Granicznej, który 

powiedział, że jest to ich zadanie, a władze samorządowe mogą jedynie wskazać 

miejsca, gdzie na krótki okres mogą być uchodźcy, a jeśli chodzi konkretnie 

o uchodźców, którzy mieliby zamieszkać na terenie powiatu, to radni nie mają 

takiego wpływu, gdyż o tym decydują gminy i będą taką uchwałę podejmować. 

4. W. Gumieniaka - most jest to marzenie, ale w dalszym ciągu temat będzie 

podejmowany. ZDW przekazał, że jeśli most miałby zostać wybudowany, to 

równocześnie z nową drogą zupełnie mijającą te wsie, aby dojść do DK 45  

i wtedy jest to rozwiązanie. Na początku grudnia zaplanowano kolejne spotkanie 

i cokolwiek będzie już wiadomo w tym temacie.  

       W kwestii ul. Topolowej powiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie 

ogłoszony przetarg i do 3 tygodni będzie wiadomo, kto został wykonawcą. 

Termin wykonania wyznaczono na połowę listopada. Obiecał sprawdzić cięcia 

krzewów, które zostaną przycięte oraz sprawdzić załamania poboczy.   

5. F. Marcola – na spotkaniu zasugerowano co zamierzają zrobić i jak ma to  

wyglądać. Na większość rzeczy radny sobie odpowiedział i wywalczył.  

Przyjął wniosek złożony przez radnego i obiecał wcześniej powiadamiać 
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mieszkańców o wyłączeniach w ruchu, nawet już na etapie projektowania.  

W przypadku otrzymania pisma, obiecał je przyśpieszyć. 

6.  M. Klimanka – w kwestii płatności za autostrady powiedział, że Bohumin nie jest 

przewidziany w tym rozkładzie i nie zauważył, aby droga Opole – Bohumin była 

płatna. Prawie wszystkie drogi S są płatne, ale nie wszystkie są wykończone, 

stąd też trudno mówić o płatności, kiedy jest krótki odcinek. 

      W kwestii porządku na parkingu, o którym wspomniał radny M. Klimanek 

powiedział, że w tym punkcie kończy się województwo śląskie i rozpoczyna się 

województwo opolskie. Obiecał zadzwonić do Dyrektora z Kędzierzyna – Koźla, 

gdzie znajduje się tam odcinek drogi krajowej z prośbą o posprzątanie terenu.  

Do sprzątania parkingów przy drogach krajowych i obsługi są firmy, które 

wygrały przetarg w konkursach i za to odpowiadają.     

7.  D. Koniecznego –  stwierdził, iż w słowach wypowiedzianych przez radnego  

D. Koniecznego wkradło się trochę złośliwości, gdyż Starosta proponuje  

drogi na wniosek Wójtów, Burmistrzów i nie wymyślił sobie remontu tych dróg. 

Wójtowie mają prawo wskazywać drogi, które mają być remontowane, a jeśli 

będzie kłócił się z nimi, która droga powiatowa ma być remontowana, to  mogą 

nie partycypować w kosztach. W przypadku pojawienia się środków również 

reszta dróg będzie zrobiona z tego Programu, o którym wspomniał radny, a jeśli 

Wójtowie zauważą, że jest potrzeba pilnego wykonania innej drogi, to również 

ona będzie robiona. Odcinek drogi powiatowej – ul. Ocicka nie występuje  

w Programie, gdy w poprzedniej kadencji pojawiła się kwestia związana  

z zamianą dróg i właśnie drogę tę przejmuje Prezydent. Jest to już na etapie 

końcowym, gdyż wszystkie materiały są już przygotowane, a pozostały tylko 

uzgodnienia co do niektórych nieruchomości czyli odcinków przydrożnych. 

Sądził, iż w przyszłym roku z pewnością dojdzie do zamiany tych dróg. 

Prezydent zasugerował, że poniesie wszystkie koszty z tym związane, to 

dlaczego Starosta nie przekazałby mu tej drogi. Został wykonany projekt.  

Jeśli powiat załapałby się do tych dróg lokalnych to na pewno większość 

środków pokryje Prezydent. W/ w rzecz będzie miał przygotowaną na piśmie. 

   Starosta stwierdził, iż nic nie robi co by wychodziło poza radę i spotyka się  

z szefami Klubu Radnych, o czym może nawet potwierdzić radny  

D. Wacławczyk, stąd też woli uzgadniać wcześniej, aby nikt nie miał pretensji, 

że coś nie zostało zrobione. 
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   W sprawie Rodziny + i PKS powiedział, że temat jest znany, gdyż był już               

2 – krotnie poruszany na Konwencie Wójtów i nie jest to takie proste, gdyż            

nie będzie dopłacał Starosta ale gmina. Gminy poza Raciborzem nie chcą 

dopłacać Rodzina + do basenu. Obiecał 07.10. ponownie powrócić                     

do w/w tematu na Konwencie Wójtów. Do PK dopłaca Prezydent, który rocznie  

płaci 2,5 mln zł i sam decyduje komu przyznać bilet ulgowy. Osobiście nie ma 

takich uprawnień, a bilety ulgowe tylko są opłacone przez Wojewodę.  

W przypadku nie wpisania do końca roku Programu na stronie europejskiej, to  

nie będzie dopłat do PKS w przyszłych latach. Wszystkie materiały w tym 

temacie zostały już przygotowane i sądził, że do końca października zostanie to 

zgłoszone i wtedy na tej podstawie powiat będzie miał ulgi.    

  Przewodniczący rady A. Wajda powrócił do uchwały w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, gdzie został przeoczony § 1 pkt 2, 

który został wykropkowany i nikt nie został wpisany na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji.  

  W związku z powyższym poprosił Starostę o zaproponowanie osoby, która 

zostanie przegłosowana i wówczas uchwała będzie kompletna. 

  Starosta przeprosił za przeoczenie i w imieniu Klubu Radnych „Razem  

dla Ziemi Raciborskiej” na stanowisko Przewodniczącego Komisji zaproponował 

radnego A. Plury.   

  Starosta zwrócił się do radnych o przegłosowanie zapisu § 1 pkt 2  

wraz z wpisaniem w/w osoby.  

  Radny D. Konieczny zapytał, czy to oznacza, że radni mają przegłosować  

ponownie tę uchwałę? 

  Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że zostaje jedynie uzupełniony  

§ 1 pkt 2, który był niepełny, bez wskazania Przewodniczącego Komisji.  

  Radny D. Konieczny uważał, że należy uchylić poprzednią uchwałę, a podjąć 

nową.  

  Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że rada nie zmienia uchwały, tylko 

w tym § zapis był pusty, gdyż nie wskazano osoby na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji i rada chce uzupełnić uchwałę o ten zapis na tej samej sesji. Uchwała  

nie zostaje uchylana, nie tworzy się nowej uchwały, tylko zostaje uzupełniona o pkt 2. 
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W/w rzecz konsultowana była z radcą prawnym, który przychylił się do takiego 

rozwiązania, stąd taka propozycja.  

  W związku z tym Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych  

jest za wpisaniem radnego A. Plury na stanowisko Przewodniczącego Komisji?  

  W/w kandydatura została przyjęta przy 2 osobach wstrzymujących się.    

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura odczytał wnioski, które 

zostały zgłoszone na sesji:  

1. Stworzenie mechanizmu wiążącego studentów - stypendystów Starosty 

Raciborskiego z Powiatem Raciborskim, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym 

uchwałą w sprawie zasad przyznawania stypendiów.  

Wniosek został złożony przez radnego D. Wacławczyka. 

2. Informowanie opinii publicznej, ze stosownym wyprzedzeniem, o włączeniach  

z ruchu wszystkich wiaduktów kolejowych, mostów lub innych urządzeń.  

Wniosek został złożony przez radnego F. Marcola.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie powyższych  

wniosków. 

 Wnioski zostały przyjęte 22 głosami za.  

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji? 

  Zgłosili się: Starosta oraz przewodniczący rady A. Wajda.  

  Starosta przekazał, iż w myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz edukacji prawnej poczyniono pewne kroki. W związku z tym zostały wyznaczone 

terminy: 

1. do 15.10. - powiat raciborski powinien zawrzeć umowę czyli porozumienie  

z gminami na lokale. Osobiście jest po rozmowach z Wójtami. Na cztery 
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wyznaczone punkty na terenie powiatu jeden będzie znajdować się w Raciborzu zaś 

trzy w Gminach: w Pietrowicach Wielkich, Krzyżanowicach i w Kuźni Raciborskiej. 

Lokale są przygotowane. Radcy prawni tut. Starostwa mają przygotować 

porozumienie i do 15.10. umowa zostanie podpisana, także punkty te będą 

przygotowane. Praca będzie polega na tym, że 4 h dziennie ma pracować radca 

prawny lub adwokat i ma udzielać bezpłatnych porad prawnych. W tym temacie 

otrzymano już pismo radców prawnych. Z pewnością będą ogłaszane konkursy. 

Przypomniał, iż dwa lokale muszą być nadzorowane przez gminy, a dwa  

przez organizacje społeczne. 

2. 31.10. - powiat powinien zawrzeć porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką                 

i jest na etapie przygotowywania takiego pisma. 

3. 15.11. - Rada Okręgowa z którymi zostaną zawarte porozumienia wskażą powiatowi  

odpowiednich adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

4. 15.12. – powiat powinien wyłonić organizację pozarządową, z którą powierzy się  

obsługę od 01.01.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się  

27 października 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2014 – 2015”.    

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 16:40.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim radnym 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 XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 września 2015 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 19.08.2015 do 17.09.2015. 

5.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 18.09.2015 do 29.09.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 19.08.2015  

do 17.09.2015). 

6. Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

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

7. Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

8. Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Gustawa Morcinka wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

9. Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

10. Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

11. Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 
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12. Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 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. 

13. Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Pietrowice Wielkie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S  

ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki". 

14. Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

15. Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2015. 

16. Interpelacja radnej T. Frencel w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności na terenie powiatu raciborskiego. 

17. Interpelacja radnego D. Koniecznego dot. Karty Dużej Rodziny. 

 


