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BR. 0002.3.9.2015 
PROTOKÓŁ  NR  XII / 2015 

z  XII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 października 2015 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XII/111/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. XII/112/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

3. XII/113/2015 - w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. XII/114/2015 - w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. 

5. XII/115/2015 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

6. XII/116/2015 - w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2015 r. 

7. XII/117/2015 - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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. 

8. XII/118/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

3. Radca Prawny        Michał Gebel  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Danuta Miensopust  

6. Inspektor ds. współpracy z mediami     Karolina Kunicka            

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

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 regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia kryteriów  

i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora  

szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu raciborskiego. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

14. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nt. analizy oświadczeń 

majątkowych za 2014r. złożonych przez radnych. 

15. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych  

za 2014r. złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. 

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 XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 21 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

oraz zaproszonych gości, w szczególności: przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu w osobie Pani Dyrektor Biura Cechu M. Smyczek.   

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.  



 4 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego (z późn. zm.), zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października  

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. 0022.3.9.2015 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2015 rok.  

 Autopoprawka została przyjęta 21 głosami za. 

   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 Autopoprawka została przyjęta 21 głosami za.  

 

3. nowej wersji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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 przekazał, iż z uwagi na pogląd Nadzoru 

Prawnego zachodzi konieczność uchylenia w/w uchwały, którą na ostatniej sesji 

podjęto. Na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa przedstawiano koncepcję skutku 

wyroku w w/w sprawie, ale która nie dotyczyła Powiatu Raciborskiego. 

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

powyższego projektu uchwały do porządku obrad sesji?        

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   

 

 Ponadto przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z prośbą o wprowadzenie  

do porządku obrad dzisiejszej sesji nowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  
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w Raciborzu. Przypomniał, iż na Komisji Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym  

w/w projekt uchwały był omawiany, w związku z tym zapytał, kto z radnych  

jest za wprowadzeniem nowej uchwały do porządku obrad?  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za.  

 W związku z brakiem innych propozycji do porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku obrad w zaproponowanej 

wersji.  

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.    

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

Raciborskiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

 

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 19 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radna K. Dutkiewicz zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków radnego A. Plury, który wyraził zgodę.  
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Ad5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż materiał omawiany  

był na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, stąd też zapytał, czy w tym 

punkcie porządku obrad radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.    

 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu 

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski poprosił, aby przed omówieniem 

informacji o pracach Zarządu poprosić gościa i wyróżnić go medal. Przypomniał, iż  

na poprzedniej sesji Uchwałą Nr XI/109/2015 nadano Cechowi Rzemiosł Różnych 

medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. W dniu dzisiejszym obecna jest na sesji 

Dyrektor Biura Maria Smyczek, stąd też w imieniu całej Rady złożył jej gratulacje, 

życzył wielu sukcesów, dalszej pracy, również tej bardzo trudnej i poprosił  

o przekazanie życzeń wszystkim rzemieślników którzy zrzeszeni są w Cechu Rzemiosł 

Różnych. Wspólnie z przewodniczącym rady A. Wajdą wręczył Pani M. Smyczek 

kwiaty oraz medal.    

Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Maria Smyczek  

w imieniu swoim oraz Prezesa Bernarda Korzonka podziękowała za złożone gratulacje. 

Do życzeń z pewnością dołączają się wszyscy rzemieślnicy, przedsiębiorcy bez których 

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu nie miałby racji bytu. Podziękowała władzom 

powiatu, że zauważają Cech Rzemiosł Różnych. Ze swojej strony obiecała, iż  

przez kolejne 70 lat organizacja nadal będzie działała na miarę możliwości, szczególnie 

w obszarze kształcenia zawodowego i będzie usilnie współpracować oraz wspierać 

raciborskich rzemieślników i przedsiębiorców. Ponownie podziękowała i życzyła 

owocnych obrad. 

Starosta stwierdził, iż współpraca Zarządu Powiatu Raciborskiego z Cechem 

Rzemiosł Różnych jest wzorowa. Zarząd wspólnie z Cechem zamierza kształcić jak 
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najwięcej uczniów w szkołach zawodowych. Cech Rzemiosł Różnych robi to  

na bieżąco, zaś Zarząd pomaga na tyle, na ile potrafi.   

Radni otrzymali drogą elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 30.09.2015 do 15.10.2015. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 16.10.2015 do 27.10.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 30.09.2015 do 15.10.2015)., stanowiącą załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu.  

W kwestii wizyty delegacji z partnerskiego Powiatu Elbe – Elster Starosta 

powiedział, że rozmawiano bardzo dużo nt. zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

i osobiście zobowiązał się, że będzie rozmawiał z Marszałkiem Województwa 

Opolskiego i Śląskiego, gdyż są dwie ważne rzeczy: wał na Odrze (prawa strona), który  

po stronie opolskiej jest niewykończony jak również zbiornik retencyjny w Gminie 

Kuźnia Raciborska, który oczekuje na budowę. Według uzyskanych informacji 

Marszałek Województwa Opolskiego jak i Śląskiego nie ma pieniędzy, ale jest nadzieja 

współpracy międzynarodowej. Powiat wspólnie z Gminą Kuźnia Raciborska zamierza 

przyłączyć się do tego programu, ale w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

W dniu dzisiejszym przekazał tę informację Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborskiej, 

który wspólnie ze Starostą wybiera się do Marszałka Województwa Opolskiego  

i Śląskiego. Całość sprawy prowadziłaby strona niemiecka. 

Poinformował również o otrzymaniu dwóch skarg nt. elektrowni wiatrowych 

(turbin wiatrowych), które stawiano na terenie Powiatu Raciborskiego. Do dnia 

dzisiejszego zostało wydanych 61 pozwoleń na turbiny wiatrowe, które są na terenie 

powiatu, tj. Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików – będzie  

17 turbin, Gamów, Modzurów – 4 turbiny, Szonowice – 1, Krzanowice, Pietraszyn, 

Wojnowice – 14, Bojanów, Wojnowice – 3, Pietrowice – 3, Pawłów, Cyprzanów, 

Samborowice – 5, Cyprzanów, Pawłów, Kornica, Maków, Żerdziny, Wojnowice – 13  

i Maków – 1. Razem jest 61 pozwoleń. W związku z pojawiającymi się skargami  

i protestami Starosta odczytał pismo Nr SA.673.2.8.2.2015 z dnia 14.10.2015 r. 

dotyczące budowy turbin wiatrowych w Gminie Krzanowice, stanowiące załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu.  

Na zakończenie przekazał radnym, iż nie zostały podjęte decyzje co  

do planowanych zmian w szpitalu. Zarząd Powiatu Raciborskiego jest w trakcie 
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rozmów z Dyrekcją szpitala. Osobiście jest po rozmowie z lekarzami, Starosta  

jest przed spotkaniem z pielęgniarkami i wspólnie z Zarządem wybiera się do szpitala 

do Kędzierzyna – Koźla i zamierza zaproponować również wyjazd dla radnych, aby 

zobaczyli jak wygląda to w innym szpitalu. Zanim zostanie podjęta decyzja w tym 

temacie, to zostanie przygotowana cała analiza.  

W związku z pojawieniem się w ostatnim czasie informacji  o karach 

nałożonych na szpital jak również o zwrocie 1 mln zł za interferon poprosił 

przewodniczącego rady A. Wajdy, żeby udzielił głosu Dyrektorowi szpitala.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik przypomniał, iż na ostatniej konferencji prasowej informował media  

o kontroli, która odbyła się w szpitalu i dotyczyła rozliczeń za rok 2011. Szpital  

nie jest równą stroną umowy z NFZ. Rozliczenia zawsze kończą się na wiosnę po 

zakończeniu roku rozliczeniowego, natomiast NFZ ma prawo weryfikować wszystkie 

świadczenia 10 lat do tyłu. Kontrola dotyczyła rozliczeń programów lekowych leczenia 

interferonem. Po zakończonej kontroli zostały złożone przez Komisję wnioski 

pokontrolne. Komisja ta wyrzuciła z rozliczeń wszystkie hospitalizacje w ramach 

programów lekowych dotyczące roku 2011 (około 360 hospitalizacji) twierdząc, że 

rozliczanie tych hospitalizacji w programie lekowym nie powinno odbywać się.  

Szpital odniósł się do wniosków, złożył do Prezesa NFZ zażalenia na działanie 

Dyrektora NFZ. W tej chwili Szpital oczekuje na decyzje Prezesa NFZ. W przypadku 

decyzji negatywnej Szpital wystąpi do sądu. Rozliczenie było uzgodnione  

z pracownikami NFZ. W szpitalu jest 19 poradni specjalistycznych,  

1 jest zlokalizowana przy Oddziale Zakaźnym – Poradnia Hepatologiczna do której 

przychodzą pacjenci z chorobami zakaźnymi, prowadzone są tam programy lekowe. 

Poradnia Hepatologiczna i Oddział Zakaźny jest najlepszą komórką, generującą bardzo 

duże zyski. Poradnię Hepatologiczną, Oddział Zakaźny i programy lekowe, które szpital 

prowadzi w ramach Poradni Hepatologicznej są ściśle powiązane. Następnie 

przedstawił zyski, które pojawiały się na Oddziale Zakaźnym w poszczególnych latach: 

2007 r. - 818 tys. zł, w 2008 r. – 1 mln 311 tys. zł, w 2009 r. – 1 mln 713 tys. zł.,  

w 2010 r. – 1 mln 764 tys. zł.,  w 2011 r. – 1 mln 500 tys. zł.,  w 2012 r. –  

1 mln 700 tys. zł. Poradnia Hepatologiczna również od 2000 r. do 2014 r. przyniosła 

około 7 mln 150 tys. zł zysku. Najlepszy okres tj. 2009 r., gdzie szpital wszedł  

w programy lekowe zysk - 1 mln 533 tys. zł, w 2010 r. – 1 mln 337 tys. zł,  

w 2011 r. – 1 mln 494 tys. zł., w 2012 r. – 770 tys. zł i w I połowie 2015 r. – 29 tys. zł 
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zysku, jest tylko na Poradni Hepatologicznej w programach lekowych. W roku 2012 

NFZ uznał, że sposób rozliczenia dla NFZ jest zbyt kosztowny i zobowiązał szpital  

do skorygowania roku 2012, ale wszystkie hospitalizacje, które odbyły się w ramach 

Oddziału Zakaźnego zostały zapłacone w ramach nadwykonań. W zasadzie 2012 r. 

został rozliczony, ale pozostał rok 2011. Upłynęło 2 lata i NFZ wiedział, że taki  

był system rozliczeń, który ogólnie był przyjęty i akceptowany w systemie rozliczeń  

przez NFZ. NFZ neguje wszystkie hospitalizacje, które odbyły się w bieżącym roku  

w ramach programów lekowych np. Poradnia Hepatologiczna daje w dobrym okresie 

1,5 mln zł zysku, natomiast pozostałe 18 poradni daje około 400 – 500 tys. zł zysku 

rocznie. Raciborski szpital jest jednym z niewielu ośrodków w województwie śląskim,  

w którym prowadzone są programy lekowe. Szpital w Raciborzu jest drugim ośrodkiem  

po Chorzowie i ma największe programy lekowe, rocznie przerabia się około 6 mln zł, 

udzielając świadczeń pacjentom, którzy są w bardzo ciężkim stanie. W tej chwili szpital 

wygrał kolejny konkurs na programy lekowe – na kuracje bezinterferonowe, które  

są  mniej obciążające dla pacjenta. Szpital proponował NFZ rozliczenie identyczne, 

jakie było w 2012 r. (tzn. te hospitalizacje przesunąć na nadwykonania i skompensować 

w ramach całych rozliczeń, które robione są z NFZ).  

Radna K. Dutkiewicz zapytała, jakie byłyby skutki w prawie, gdyby 

negatywnie zakończyło się odwołanie, które skierowano do Prezesa NFZ?       

Dyrektor R. Rudnik odpowiedział, że skutki byłyby następujące: zapłata tej 

kwoty, natomiast skutek może być taki, że NFZ ma prawo potrącić z bieżących 

należności, gdyż takie mają zapisy umowne, co nie znaczy, że nie mają prawo  

do odwoływania się do sądu. Osobiście jest po rozmowie z NFZ, który nie podejmuje 

żadnych działań, aby pieniądze zostały ściągnięte. W tej chwili prowadzone  

są rozmowy i wykorzystuje się całą procedurę postępowania. Szpital liczy  

na pozytywne zakończenie. Ci wszyscy pacjenci byli na Oddziale i byli hospitalizowani 

w Oddziale Chorób Zakaźnych, natomiast rozliczeni byli w ramach programu 

lekowego. W przypadku rozliczenia tych osób w ramach Oddziału Zakaźnego, to środki 

te prawdopodobnie byłyby zapłacone, ale taki był system rozliczeń w latach 

poprzednich i był on akceptowany przez NFZ.   

Radny Dawid Wacławczyk stwierdził, że środki były w 2011 r., ale co stało się 

w latach 2013 – 2014, skoro wiadomo, że to jest błąd tak jak mówi NFZ. W związku  

z tym zapytał, czy ten błąd był później powtarzany? 
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Dyrektor R. Rudnik odpowiedział, że w 2012 r. w trakcie roku (koło września) 

NFZ zorientował się, że zbyt dużo musi płacić za podawanie leków w systemach 

programach lekowych i również zanegował te hospitalizacje w 2012 r., natomiast 

pozwolono to rozliczyć w ramach nadwykonań w Oddziale Zakaźnym. Rok 2012 został 

w ten sposób rozliczony, natomiast szpital już nie miał prawa wykazywać dalsze lata 

tych hospitalizacji w ramach leczenia w programach lekowych i tylko jest ustalona 

opłata za podanie leków w ramach Poradni Hepatologicznej. Rok 2012 został 

rozliczony w trakcie roku pozytywnie dla szpitala i w następnych latach już pojawił się 

inny system rozliczeń. Na dzień dzisiejszy w szpitalu za I półrocze 2015 r. jest około  

30 tys. zł zysku na Poradni Hepatologicznej, gdzie było kiedyś 1,5 mln zł w całym roku  

(prawie 700 tys. zł – 800 tys. zł.) za jedno półrocze. Wszystkie działania NFZ zmierzają 

do tego, aby koszty obsługi, leczenia pacjenta były jak najniższe. Obecnie system 

rozliczeniowy z NFZ, oparty na jednorodnych grupach pacjentów jest systemem takim, 

że toczy się gra pomiędzy płatnikiem czyli NFZ a szpitalem jako świadczeniodawcami, 

że NFZ szuka drogi, aby jak najmniej zapłacić za świadczenie, natomiast szpital szuka 

jak najlepszych dróg sprawozdawania świadczeń, żeby odzyskiwać jak najlepsze 

pieniądze.  

 

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 zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu.  
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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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji dyskutowała nad w/w tematem, stąd też 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 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia kryteriów  

i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora  

szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o przedstawienie 

autopoprawki Zarządu.  

 Wicestarosta przekazał, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

zgłosiła wniosek o dopisanie w załączniku nr 2 w rozdziale 2 – Kryteria przyznawania 
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nagród, w §2 pkt 3 w pozostałym zakresie, ppkt k – „wspiera organizacje zrzeszające 

uczniów i aktywnie uczestniczy w rozwijaniu szkolnej samorządności”.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są uwagi do autopoprawki  

oraz czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu raciborskiego. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.     

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie propozycji 

wyboru ofert firmy.  

Starosta poinformował, iż do szpitala wpłynęło 6 ofert: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik – 7 000,00 zł + VAT;  

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz – 10 000,00 zł + VAT;  

3) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław – 9 000,00 zł + VAT;  

4) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., Poznań – 10 000,00 zł + VAT;  

5) KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „SALDO” Spółka z o.o., Kraków – 

5 800,00 zł + VAT;  
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6) POL-TAX Sp. z o.o., Warszawa – 5 000,00 zł + VAT.  

 Ze względu na to, iż Firma „SALDO” sp. z o.o. z Krakowa miała bardzo dużo 

badań, jeśli chodzi o szpitale i placówki lecznicze, Zarząd proponuje, aby badanie 

sprawozdania finansowego Szpitala za rok 2015 wykonała KANCELARIA 

BIEGŁYCH REWIDENTÓW „SALDO” Spółka z o.o., Kraków. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz wpisaniem Firmy „SALDO” sp. z o.o.  

z Krakowa.     

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej powołania komisji 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 wyjaśnił, iż z uwagi na odmienność poglądu 

Nadzoru Prawnego nad ogólnym orzecznictwem w tym zakresie stwierdzono, że 

właściwością nie jest rada ale powołanie komisji konkursowej należy do kompetencji 

organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, stąd też Zarząd sam uchyla 

tą uchwałę pomimo, iż wyroki orzecznictwa w podobnych sprawach mówią, że  

należy to do kompetencji rady. Zapytał, czy w tym punkcie programu radni pragną 

zabrać głos?  

Zgłosił się Starosta informując, iż w dniu 22.10.2015 r. wpłynęło do Starostwa 

Powiatowego zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Wojewodę.  

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu wprowadzono poprawkę do uzasadnienia projektu 

uchwały.     

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

o przegłosowanie projektu.     

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14  

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

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

 Starosta poprosił Dyrektora szpitala o zabranie głosu w tym temacie.   

 Dyrektor szpitala R. Rudnik powiedział, że od kiedy wprowadzono ustawę  

o działalności leczniczej SP ZOZ mają obowiązek uzyskania zgody organu 

prowadzącego na zaciąganie zobowiązań czy cesje wierzytelności. Szpital tę rzecz robi, 

może kredyty pozyskiwać z banku lub innych instytucji finansujących, ale wybiera te 

drogę przeniesienia cesją wierzytelności, gdyż jest najtańszy sposób pozyskania 

środków finansowych. Mało jest firm, które są w stanie prowadzić swoją działalność 

bez zewnętrznych źródeł finansowania. Na dzień dzisiejszy szpital ma około 4 mln zł 

świadczeń udzielonych ponad limit, które finansowane są już od początku roku. 

Niedawno wygrano konkurs na nowe programy zdrowotne na około 0,5 mln zł  

i konieczne było też uruchomienie postępowania konkursowego w celu zakupu leków. 

Trzeba to finansować przez co najmniej okres 2 miesięcy.  

 Ponadto pojawił się nowy problem dot. płacy pielęgniarek. Szpital miał inne 

wyobrażenie nt. sposobu rozliczeń. Szpital liczył, że pieniądze będzie otrzymywać  

z NFZ i wypłacać, ale okazało się, że świadczenia mają być najpierw wypłacone  

dla pielęgniarek. Wniosek jest taki, aby wierzytelności te rozłożyć ze wskazaniem 

konkretnych firm dlatego, że jest to najtańszy sposób pozyskania tych środków. 

Próbowano w poprzednich latach pozyskiwać kredyty bankowe, natomiast mało który 

bank zdecydował się na podejście do finasowania tego typu. Przejęcie cesji tych 

wierzytelności będzie prowadzone w drodze postępowania o zamówienie publiczne.  

W ubiegłym roku do takiego postępowania przystąpił jeden bank – Bank Spółdzielczy  

w Raciborzu, natomiast w końcowym efekcie wycofał się z tego postepowania, gdyż  

nie byli w stanie stworzyć takich samych warunków. Koszt obsługi, przesunięcia czy 

cesji tej wierzytelności jest niższy niż wszystkich banków, dotyczy takiej samej kwoty 

tj. około 50 tys. zł; więc jest to kwota warta świeczki.  

 W związku z obecnością Dyrektora szpitala na sesji rady, przewodniczący rady 

A. Wajda zapytał, czy są pytania do Dyrektora? 



 15 

W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda podziękował 

Dyrektorowi i poprosił o przegłosowanie projektu.     

 Uchwała została przyjęta 15 głosami za, 7 głosami wstrzymującymi się   

i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

        

Ad15. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nt. analizy 

oświadczeń majątkowych za 2014r. złożonych przez radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał informację dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego 

przez radnych za rok 2014, na 2 miesiące przed upływem kadencji, w terminie 30 dni 

od dnia złożenia ślubowania oraz w związku z rozpoczęciem V kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

  

Ad16. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych  

za 2014r. złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych  

za 2014 r. złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. W/w informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.   

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: K. Dutkiewicz, D. Wacławczyk, F. Marcol  

i D. Konieczny. 

 Radna K. Dutkiewicz wyraziła swoje zdanie nt. budowy turbin wiatrowych. 

Żadna z osób, która sprzeciwia się budowie turbin wiatrowych w konkretnych 

lokalizacjach blisko swoich domostw nie podnosiła, że prawo zostało złamane  

czy nie zostało dopełnione. W Bojanowie władze lokalne szeroko opowiadały o tej 
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sprawie, pojawiały się nawet informacje na słupach ogłoszeniowych czy w urzędach 

gminy. Dobrym przykładem jest sprawa CKZ i sposób przygotowania wszystkiego co 

wokół tego tematu działo się np. wiele spotkań, rozmowy z ludźmi, ze stronami, 

nauczycielami, ze związkami zawodowymi.  

 W kwestii budowy turbin wiatrowych zabrakło rozmów z ludźmi.  

Osobiście nie chciałaby mieć turbiny wiatrowej w odległości 500 m od swojego 

domostwa mimo, że na dzień dzisiejszy tak pozwala prawo polskie. Na przyszłość tego 

typu duże inwestycje będą bezpośrednio wpływać na życie bardzo wielu ludzi.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż art. 165 Konstytucji  

i większość ustawy samorządowej daje pewną autonomię decydowania mieszkańcom 

gminy. Narzędzia prawne są po stronie gminy. Społeczność lokalna powinna stanowić  

o swoich kompetencjach, w przyszłości o zmianach w inwestycjach, a teraz mówienie, 

czy inwestycja była lepiej czy gorzej przygotowana, to już jest kwestia.  

Mieszkańcy mają narzędzia wokół których powinni spotykać się, rozmawiać, do tego 

mają prawo, do informacji, merytorycznych dyskusji, a co do ingerencji powiatu w tym 

względzie w ramach autonomii i podstaw demokracji, która jest fundamentem  

czy też zapisy konstytucji czy ustawy o samorządzie sprawiają, że powiat  

nie jest organem nadzorczym  w stosunku do samorządów, stąd nie podejmowano 

tematu zwoływania sesji i ingerowania. Zdaniem jego samorząd traktuje poważnie 

swoich mieszkańców i ilość tych spotkań z pewnością będzie większa, informacyjna,  

a byłby jednak ostrożny co do ingerencji formalnych rzeczy, dlatego też  

nie podejmował w tej kwestii żadnych działań, gdyż samorząd musi wiedzieć czy jest to 

dla nich słuszne czy nie, a decyzje administracyjne, prawa budowlanego czy wiele 

innych przepisów jest na zasadzie spełnienia warunków, a jeśli są one spełnione to 

Starosta ani osoba wydająca decyzje nie może odmówić. Temat, który został w dniu 

dzisiejszym poruszony i dotyczył Gminy Krzanowice dotyczy wiele innych 

samorządów i zawsze wiedza jest podstawą do pełnej świadomości. Wspomniał  

o niezadowoleniu osób, w związku z powstawaniem wieży przekaźnikowych telefonii 

cyfrowej, gdzie również pojawiały się niepokoje, obawy przed chorobami, polem 

magnetycznym. W chwili obecnej nikt już tego tematu nie porusza, gdyż informacja 

poszła, są skutki, a jeśli chodzi o farmy wiatrowe to też ta edukacja musi być, jeśli 

chodzi o inicjatywę i zajmowanie się przez powiat sprawami gminy, gdyż nie powiat 

nie ingeruje w tym zakresie.  
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 Radny Dawid Wacławczyk nawiązał do informacji Starosty o pracach Zarządu, 

w której dowiedział się, że 08.10.2015 r. odbyło się spotkanie w sprawie drogi  

Racibórz – Pszczyna, w którym uczestniczył Starosta, stąd też poprosił o przekazanie 

szczegółów, gdyż pojawiły się różne informacje, iż droga ta jest zagrożona. W związku 

z tym, że są pieniądze na kompleksowy remont starego śladu, to można domniemywać, 

iż nie będzie nowego. Zapytał także, czy wszystko idzie zgodnie z terminami, jeśli 

chodzi o decyzję środowiskową? 

 Ponadto radny zwrócił się z prośbą, aby w wyjeździe organizowanym  

przez Starostę do szpitala do Kędzierzyna Koźla oprócz radnych udział wzięli  

również lekarze i Związki Zawodowe. Nie zamierza, aby dochodziło do takiej sytuacji, 

jaka miała miejsce niedawno, że rozmawia się w gronie radnych a Związki Zawodowe 

nie mogły uczestniczyć w spotkaniu.         

 Radny Franciszek Marcol w imieniu mieszkańców sołectwa Łęg poprosił  

o sprawdzenie przez odpowiednie służby, czy droga przy ul. Polnej jest drogą 

powiatową (droga ta wymaga remontu, a nie wiadomo, kto miałby go przeprowadzić). 

W/w interpelację złożył w formie pisemnej i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 Radny Dominik Konieczny powiedział, że z zainteresowaniem wysłuchał 

informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami oraz zapoznał się  

z materiałami, które Starosta wcześniej przygotowuje na sesję. Oprócz informacji 

istotnych (np. aktualnych turbin wiatrowych), jest szereg informacji bez większego 

znaczenia, np. w jakich turniejach Starosta uczestniczył, ale bardzo ważną informacją 

było spotkanie, które miało miejsce w Starostwie, a skończyło się w nieprzyjemnej 

atmosferze, szczególnie dla pielęgniarek i lekarzy, którzy zamierzali uczestniczyć  

w spotkaniu. Niestety prasa również nie została dopuszczona do udziału w spotkaniu. 

Na spotkaniu pojawiły się pytania nt. przygotowania analizy odnośnie funkcjonowania 

Zakładu Diagnostyki i Terapii - jako istotnej sprawy dla funkcjonowania raciborskiego 

szpitala. Starosta obiecał przygotowanie analizy, stąd też radny zapytał, kiedy zostanie 

zrobiona taka analiza oraz poprosił o rzetelne jej przygotowanie.  

 Ponadto radny skomentował słowa Starosty odnośnie turbin wiatrowych.  

W porównaniu do telefonii GSM są to innego rodzaju urządzenia i inne oddziaływanie 

na środowisko, migotanie, itp. wyraził obawę, że trzeba będzie zderzyć się z tymi 

problemami, gdy pierwsze wiatraki powstaną.  
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Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych:  

1. K. Dutkiewicz – stwierdził, iż na temat turbin wiatrowych można byłoby bardzo 

dużo dyskutować. W poprzedniej kadencji bardzo mocno interesował się farmami 

wiatrowymi i był nawet ciekawy jakie gminy mają plany przestrzennego 

zagospodarowania. Na początku jego II kadencji 2002 – 2006, w 2006 r. jedna tylko 

gmina miała plan zagospodarowania przestrzennego – Gmina Rudnik.  

Poza tym przymierzała się Gmina Krzyżanowice jak również i Gmina Krzanowice  

były w trakcie rozmów. Stwierdził, iż osobiście jako Starosta ma ręce związane  

a prawo jest prawem i w Gminie Rudnik były wszystkie uzgodnienia. Bardzo często 

rozmawiał z rolnikami Gminy Rudnik i odbywały się w tym temacie spotkania, 

zebrania i były kłótnie, gdyż każdy chciał mieć farmę. W Gminie Rudnik jak będą 

farmy stawiane, to z pewnością nie będzie protestów. W bieżącym roku wydał tylko 

2 decyzje, a pozostałe decyzje były z roku 2012, 2013, bodajże 2 decyzje  

były w roku 2014.   

2. D. Wacławczykowi – osobiście uczestniczył w spotkaniu w Katowicach  

i jest problem finansowy. Według uzyskanych informacji koszt całkowity  

z wykupem gruntów szacowany jest w granicach 1 mld 100 tys. zł –  

1 mld 200 tys. zł. Koszt budowy dwupasmówki wynosi około 800 – 850 mln zł.  

Kolejne spotkanie zaplanowano 29.10.2015 r. w Urzędzie Miasta z udziałem 

Dyrektorów w sprawie drogi Racibórz – Pszczyna. Dopiero w 2018 r. można będzie 

powrócić do rozmów nt. dróg, po sprawdzeniu na jakim etapie są koleje.  

Jeśli koleje województwa śląskiego stwierdzą, iż kolej nie wykorzysta wszystkich 

środków to znaczna część środków powróci na drogi gminne i powiatowe i wówczas 

pojawi się szansa, że droga Racibórz - Pszczyna „załapie się”. W Regionalnym 

Programie Operacyjnym nie ma środków finansowych na drogi gminne i powiatowe.  

W kwestii dróg lokalnych pojawiło się specjalne rozporządzenie, gdzie przeznaczono 

4 mld zł na drogi powiatowe i gminne. Powiat może złożyć 2 wnioski, natomiast 

gmina jeden wniosek przez 4 lata. W pierwszej wersji było tak, że na drogi 

powiatowe i gminne dla województwa śląskiego było 77 mln zł., a w chwili obecnej 

jest 55 mln zł. (było 39,9 mln zł na drogi powiatowe, a jest niecałe 27 mln zł).  
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Jako przykład podał drogę Modzurów – Szonowice, którą planuje się wyremontować  

w pierwszej kolejności w celu odciążenia Raciborza poprzez przejazd tych 

wszystkich tirów w kierunku Głubczyc, Pietrowic Wlk (samochody z Firmy  

EKO – OKNO jeżdżą i planuje się puścić samochody w kierunku Opola  

przez Pawłów – Gamów). Potrzebna jest kwota 3,2 mln zł., z tego 1 mln 600 tys. zł 

trzeba dopłacić. Wójtowie gmin udzielają również pomocy i wstępnie ustalono, że  

po połowie gmina i powiat zapłacą – 50 % czyli ¼. Na dzień dzisiejszy Wojewoda 

ma około 400 mln zł na drogę Racibórz- Pszczyna. Nie ma gwarancji, iż będzie to 

dwupasmówka, prawdopodobnie poszerzona droga jednopasmowa. Nie są zagrożone 

terminy, jeżeli chodzi o wykonanie projektu.      

 Ponadto Starosta przekazał że droga przy ul. Rybnickiej na prośbę powiatu 

będzie remontowana. Zostanie zmieniona nawierzchnia i oczyszczone rowy.  

Na dzień dzisiejszy kończy się remont ul. Bosackiej, jest faza końcowa 

projektowania Armii Krajowej od mostu do mostu, są uzgodnienia jeżeli chodzi  

o objazdy, także będzie w przyszłym roku troszkę utrudnień, jeśli chodzi o jazdę  

od strony Markowic.   

 W przyszłym roku w fazie projektowania będzie ul. Rybnicka (tj. od mostu).  

3. F. Marcola – obiecał sprawdzić temat.  

4. D. Koniecznego – przekazał, iż analiza odnośnie funkcjonowania Zakładu 

Diagnostyki i Terapii zostanie przygotowana.  

 Radna Teresa Frencel zapytała odnośnie chodnika od strony Markowic  

do osiedla Złoty Stok. 

 Starosta odpowiedział, że jest to droga wojewódzka. W tym temacie 2 lata 

temu interweniowano i otrzymano odpowiedzi. Obiecał podnieść sprawę na spotkaniu 

w dniu 29.10.2015 r. z Dyrektorami i ma nadzieję, że ten krótki odcinek zostanie ujęty 

w planie remontów, podobnie będzie z chodnikami w Jankowicach, które ma nadzieję, 

że w przyszłym roku zostaną wykonane. Pozostaje problem w Miedoni, gdyż nie potrafi 

przekonać ZDK, iż powinien powstać chodnik. Projekt został już 2 lata zrobiony  

i w niedługim czasie straci ważność.    

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

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

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji? 

 Zgłosili się radni: Starosta oraz przewodniczący rady.  

 Starosta poinformował o otrzymaniu z Ministerstwa Zdrowia, Departamentu 

Nadzoru, Kontroli Skarg pisma odnośnie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Raciborzu informującego, iż wszelkie działania mające na celu 

połączenie Stacji Krwiodawstwa w Raciborzu ze Stacją Krwiodawstwa w Katowicach  

zostały zawieszone. W przypadku podjęcia prac legislacyjnych nad w/w 

rozporządzeniem, uwagi i argumenty przedstawione w w/w piśmie zostaną rozpatrzone 

w momencie zrobienia procesu legislacyjnego.  

 W kwestii ewentualnego przyjęcia uchodźców, którą na ostatniej sesji 

podniosła radna K. Dutkiewicz Starosta przekazał, iż wspólnie z Prezydentem Miasta 

wskazano tylko Ośrodek Sportu i Rekreacji – hotel na Stadionie jako obiekt  

do 3 dób czyli do 72 h. Hotel jest w dyspozycji Straży Granicznej, gdyż Straż Graniczna 

odpowiada za wszystko (będzie płacić, utrzymywać, jeśli będą zatrzymania).           

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że korespondencja, która wpłynęła 

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady, dlatego też zachęcił 

wszystkich radnych do zapoznania się z tą korespondencją.  

 Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 24 listopada 2015 r.  

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

„Stan środowiska w Powiecie Raciborskim.” 

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 16:38 zakończył obrady XII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 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 XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 2015 r. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 30.09.2015 do 15.10.2015. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 16.10.2015 do 27.10.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.09.2015  

do 15.10.2015). 

7. Pismo Nr SA.673.2.8.2.2015 z dnia 14.10.2015 r. dotyczące budowy turbin 

wiatrowych w Gminie Krzanowice. 

8. Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

9. Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

10. Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

11. Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. 

12. Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 
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13. Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień  

31.12.2015 r. 

14. Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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. 

15. Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października  

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu 

zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego przez radnych za rok 2014,  

na 2 miesiące przed upływem kadencji, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania oraz w związku z rozpoczęciem V kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2014 r. złożonych  

przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

18. Interpelacja radnego Franciszka Marcola w sprawie określenia, czy droga  

przy ul. Polnej w sołectwie Łęg jest drogą powiatową.   

 

 


