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BR. 0002.3.10.2015 
PROTOKÓŁ  NR  XIII / 2015 

z  XIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 listopada 2015 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XIII/119/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. XIII/120/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

3. XIII/121/2015 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. XIII/122/2015 - w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Raciborskiego”. 

5. XIII/123/2015 - w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  

z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 

2016-2020. 

6. XIII/124/2015 - w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody 

Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

7. XIII/125/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, 

jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

8. XIII/126/2015 - w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku 

Powiatów Polskich. 
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9. XIII/127/2015 - w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2016 rok. 

10. XIII/128/2015 - w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 

dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu 

zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu                         Grażyna Kowalska  

6. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa      Krzysztof Sporny 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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 ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Raciborskiego”. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania 

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XIII 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  

oraz zaproszonych gości, w szczególności: nowego Komendanta Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu mł. insp. Łukasza Krebsa, który opowie w trakcie sesji o sobie  

i planach na najbliższą przyszłość.  

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  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada  

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. 0022.3.10.2015 z dnia 24.11.2015 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 20 głosami za. 

   

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

  Autopoprawka została przyjęta 20 głosami za.  

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z radnych  

jest za wprowadzeniem projektu uchwały, poza projektami zaproponowanymi? 
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  W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu porządku obrad dzisiejszej sesji w proponowanej wersji?        

  Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.    

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż uwagi do protokołu zgłosił 

radny D. Konieczny, które w całości zostały uwzględnione i wpisane do protokołu.   

 W związku z tym, przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi  

do protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za. 

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Teresę Frencel  

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 1 głosem 

wstrzymującym się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radna T. Frencel zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego A. Plury, który wyraził zgodę.  

 

Ad5. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że informacja omawiana była  

na Komisjach i poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.   
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 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski stwierdził, iż na wczorajszej Komisji 

Budżetu i Finansów padło pytanie nt. jakości powietrza na terenie Powiatu 

Raciborskiego, stąd też poprosił Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa K. Spornego o udzielenie odpowiedzi na pismo w sprawie braku 

powietrza w Raciborzu.  

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

Starostwa Powiatowego w Raciborzu Krzysztof Sporny stwierdził, iż wypełniając 

zalecenia rady z poprzedniej kadencji, materiały zostały celowo i świadomie skrócone, 

gdyż takie było zalecenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprzedniej 

kadencji. W bieżących materiałach uwzględniono i podano szczegółowe informacje  

nt. stanu środowiska w ramach monitoringu, jaki dokonuje Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska, przedstawiając linki do konkretnych materiałów, znajdujących się 

na stronach internetowych WIOŚ, natomiast w materiałach pisanych, opracowanych  

przez pracowników Referatu jest streszczenie co do samych kwintesencji tychże 

wyników monitoringu na terenie Powiatu Raciborskiego. Taka forma w dobie 

powszechnej dostępności do internetu jest wystarczająca. Same wyniki monitoringu  

w zakresie jakości powietrza na terenie Powiatu Raciborskiego, fakt, iż na terenie 

powiatu brak jest stacji konkretnej, monitoringowej, wielokrotnie monitorowano w tej 

sprawie, korespondowano z WIOŚ. Informacja z WIOŚ z Katowic jest jednoznaczna, że 

na terenie Powiatu Raciborskiego, co zawarte jest w materiałach, jest najwięcej 

punktów monitoringowych powietrza w skali całego kraju (ponad 140),  

są wystarczające ilości, które na podstawie modelowania matematycznego można 

również określić stan powietrza w Powiecie Raciborskim. Najbliższe stacje  znajdują 

się kilkanaście kilometrów od miasta Raciborza, a kilka kilometrów (do 10 km)  

od granic administracyjnych powiatu. Zdaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest to  

w zupełności wystarczający obszar na podstawie danych literaturowych i modeli 

matematycznych, gdzie można precyzyjnie określić stan zanieczyszczenia powietrza  

na terenie Powiatu Raciborskiego. W poprzedniej kadencji można było zapoznać się  

z konkretnymi badaniami, które były wykonywane na terenie Powiatu Raciborskiego  

i przeprowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach grantu 

środki na badania monitoringowe powietrza na terenie powiatu były pozyskane  

przez Instytut z Krakowa i przez okres 3 lat takie wyniki badania na terenie powiatu 

były wykonywane. Te faktyczne wyniki pomiaru w zasadniczy sposób nie różnią się  

od wyników, jakie są przedstawione na podstawie modelu matematycznego. Najgorsza 
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sytuacja, podobnie jak w całym województwie śląskim jest w zakresie zanieczyszczenia 

powietrza pyłem zawieszonym o drobnym 2,5 mikrometra jak i 10 mikrometrów, 

zwłaszcza w okresie zimowym, powodowana jest powszechnie znaną niską emisją,  

a więc spalaniem złej jakości paliw, słabych jakościowo kotłach, paleniskach 

domowych oraz w granicach około 35 % w zakresie komunikacji czyli zanieczyszczeń 

w wyniku ruchu po drogach publicznych. Jeśli będą zalecenia i będzie taka potrzeba, to 

te materiały zostaną przedstawiane w szerzej formie.  

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

 Radny Dawid Wacławczyk zapytał, czy są jakiekolwiek opracowane procedury  

na wypadek występowania wysokich stężeń? Jak zauważył, uprawianie sportu  

na wolnym powietrzu przy przekroczeniu pyłów o 200-300% to jak wypalenie półtorej 

paczki papierosów. Radny zapytał, jak się to ma do faktu, iż mimo alarmów nadal 

dzieci ćwiczą na W-F na orlikach? Co należy zrobić i jak się zachować w takiej 

sytuacji?   

 Kierownik K. Sporny odpowiedział, że procedura mówi o informowaniu 

społeczeństwa, gdyż jest to obowiązek wynikający z przepisów Prawa ochrony 

środowiska w zakresie informowania o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń. 

Procedury są spełniane i takie informacje za pośrednictwem PCZK oraz do publicznej 

wiadomości są przekazywane. W jaki sposób, ta informacja zostaje wykorzystywana 

przez właściwe jednostki, dyrekcje szkół, poza służbami ochrony środowiska,  

z pewnością jest wiele do zrobienia w ramach szeroko rozumianej edukacji 

ekologicznej. Większość tych przekroczeń na terenie powiatu nie ma lub jest mniej. 

Zgodził się z wypowiedzią radnego, że występują takie przekroczenia. W tym okresie 

przynajmniej ograniczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież w wieku szkolnym, przebywanie 

na podwórku, czy ograniczyć tez różnego rodzaju imprezy. Jest to słuszna uwaga, którą 

można byłoby spróbować rozpowszechnić bardziej, żeby wykorzystywać te informacje 

w swojej bieżącej działalności przez poszczególne organizacje, stowarzyszenia czy też 

szkoły.   

 Radną T. Frencel zainteresowało, czy istnieją procedury sprawdzania, kto 

czym pali w piecu i czy ewentualnie nie truje sąsiadów.  

 Kierownik K. Sporny odpowiedział, że w przypadku stwierdzenia takiego 

zdarzenia jest to wykroczenie zgodnie z Ustawą Prawo o ochronie środowiska   

jak i z kodeksem wykroczeń. Kontrola w zakresie spalania odpadów w piecach 

domowych leży w kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta. Są przewidziane 
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procedury prawne w tym zakresie. Osoba taka może zostać ukarana mandatem czy też 

grzywną zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń.  

 Radna T. Frencel poprosiła o uzyskanie informacji w w/w temacie?  

 Kierownik K. Sporny odpowiedział, że jest to możliwe do wykonania  

we właściwych organach, które są władne do nałożenia takiej kary, a więc wójt, 

burmistrz, prezydent. Wójt, burmistrz, prezydent za pomocą swoich służb, tam gdzie 

funkcjonują służby ochrony środowiska czy straże miejskie, mogą w każdej chwili  

w asyście policji wejść do danego gospodarstwa domowego i sprawdzić – wręcz pobrać 

próbki popiołu z paleniska i na tej podstawie nie w 100 % ale z dużą dozą 

prawdopodobności ustalić czy spalane były złej jakości paliwa lub odpady.  

 Radna T. Frencel zapytała, czy radni mogliby uzyskać taką odpowiedź nt. 

ukaranych osób?  

 Kierownik K. Sporny odpowiedział, że oczywiście jest to informacja publiczna 

i z takim pytaniem należy zwrócić się do wójta, burmistrza czy prezydenta. Powiat 

Raciborski nie ukarał, bo nie ma takiej kompetencji czyli nie prowadzono tego rodzaju 

postępowań w zakresie działalności gospodarczej, ponieważ te decyzje  

dla przedsiębiorców, dopuszczalne decyzje o emisji zanieczyszczeń określają  

w decyzjach administracyjnych i kontrolowane jest to w ramach działalności kontrolnej 

WIOŚ i m.in. taka informacja znalazła się w załącznikach do tych materiałów o tych 

działaniach dużych kontroli – Firma CARBON, która była kontrolowana w ubiegłym 

roku przez WIOŚ w Katowicach. Według jego informacji na terenie Raciborza  

nie odnotowano takiego przypadku, a jeśli pojawiły się, to mogłyby to być jednostkowe 

sytuacje, ale ukarań czy złapania kogoś za rękę, że spalał odpady i został ukarany, to 

osobiście nie ma takiej informacji.  

 Radny Dominik Konieczny przypomniał, iż w/w temat omawiany  

był na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, gdzie wyraził swoją 

opinię, iż nisko ocenia przedstawioną informację w zakresie dotyczącym ochrony 

powietrza na terenie Powiatu Raciborskiego, a jedyne zdanie, jakie znalazł  

jest następujące: „Na terenie Powiatu Raciborskiego nie znajduje się żadne stanowisko 

pomiarowe, w związku z powyższym jakość powietrza określana jest na podstawie 

modelowania matematycznego”. Z powyższego zdania wynika, iż Starostwo czy 

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa posiada model 

matematyczny, zbiera informacje z innych stacji z Rybnika czy Kędzierzyna – Koźla, 

analizuje warunki atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru. Jeśli tak jest, to powinny 
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być jakieś wyniki z modelowania matematycznego na przestrzeni ostatniego roku, stąd 

też chciałby zapoznać się z tymi wynikami, jak to wygląda, ile razy pojawiło się 

przekroczenie, które wynikło z tego modelowania, w jakich okresach. Uważał, że jest to 

informacja, która powinna wszystkich interesować i która wszystkich dotyczy.    

 Kierownik K. Sporny zgodził się z poglądem radnego. Pytanie, które radny 

postawił nie należy kierować do służb Starosty i ochrony środowiska tylko do WIOŚ, 

który jest organem właściwym i kompetentnym do przeprowadzania monitoringu  

i środowiska. Takich działań matematycznych, modelowych nie wykonują służby 

referatu ochrony środowiska ani Starosty zarówno Powiatu Raciborskiego jak i każdego 

innego powiatu czy to z gminy, tylko to jest kompetencja WIOŚ. Nie potrafił 

powiedzieć, jak to jest przeliczane, że te zanieczyszczenie na terenie Powiatu 

Raciborskiego jest przekroczone, o ile i w konkretnych liczbach, cyfrach podać jakie  

są te wyniki przekroczeń, gdyż brak tego. Jest na podstawie tych modeli 

matematycznych na stronie WIOŚ podana informacja jak według opinii WIOŚ 

kształtuje się stan zanieczyszczenia powietrza na terenie Powiatu Raciborskiego.  

W odnośniku, który znajduje się w materiałach, jest to już w roku bieżącym 13 ocena 

jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, która zawiera ponad 116 stron  

i z tego opisu można wywnioskować jak to wyglądało na konkretnych stacjach 

pomiarowych w tych 148, o których wspomniał na terenie całego województwa 

śląskiego. Na terenie powiatu brak stacji, o czym już wiadomo w poprzedniej kadencji  

i również w roku bieżącym. Na ręce Przewodniczącego Rady złożył kopię odpowiedzi 

jaką uzyskano z WIOŚ, a która dotyczyła, iż powiat jest zaniepokojony faktem, że  

na terenie Powiatu Raciborskiego nie ma konkretnej stacji badawczej, chociaż  

są możliwości, gdyż jest taka stacja. Kilka lat w Studziennej były takie wyniki 

pomiarów. Jest to związane z brakiem środków finansowych na ten cel. Odpowiedź 

była taka, iż jeżeli powiat chciałby, aby takie pomiary były wykonane, to może 

współfinansować ich wykonanie. Wszystko zależy od jakości, ilości i pomiarów tego, 

co powiat chciałby robić. Z informacji, które uzyskano wspólnie z Powiatem 

Wodzisławskim 69 tys. zł, jeżeli chodzi o pył zawieszony w tym największym 

zanieczyszczeniu, w przypadku zanieczyszczeń tych bardziej specyficznych jeśli chodzi 

o metale ciężkie np. benzol, w zależności od ilości pomiarów, bo normy dotyczą 

przekroczenia średnia – dobowego, średnio – rocznego, a więc im częściej są te stacje  

ciągłe pomiaru automatycznej, więc wszystko to zależy od sposobu i ilości 

wykonywanych tych pomiarów.  
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 Radny D. Wacławczyk przekazał, iż Stowarzyszenie „Nasze miasto” wchodzi 

w sieć organizacji pozarządowych ogólnopolskiej, który działa pod nazwą: 

„Ogólnopolski Alarm Smogowy”. W tym roku z tego projektu zostanie ściągnięte  

na kilka dni na teren Raciborza taka mobilna stacja pomiarowa i jest to obiecane  

przez szefostwo projektu, będą to pierwsze wyniki, natomiast nie ufałby 

matematycznym mapom. Ostatnio w Wojnowicach firma robiła oddziaływanie  

na środowisko, szlaki przelotów ptaków według map i wyszło, iż nie ma żadnych 

ptaków, a na środku Wojnowic jest gniazdo bociana czarnego, poza tym 

zanieczyszczenie na Ocicach w tym miejscu i w różnych częściach miasta jest bardzo 

różne. W celu wprowadzania procedur w życie musi być stacja pomiarowa i trzeba 

uruchomić jakieś procedury. Świadomość tego, co należy robić, bo 5 h przebywania  

albo 3 h uprawiania sportu przy normach przekroczonych o 400 % to jest tyle, co 

wypalenie 1,5 paczki papierosów. Świadomość ta musi się w szkołach pojawić,  

na Orlikach, pojawić się wśród organizatorów sportu, bo w zasadzie uprawianie sportu 

przy normach przekroczonych było o 300 – 400 % jest bardziej szkodliwe niż jego 

nieuprawianie. Radny stwierdził, iż trzeba określić jakieś procedury, bo jest to walka  

o życie, trzeba jakieś procedury wprowadzać w życie i poprosił o potraktowanie tego 

jako wniosku.  

 W związku z brakiem innych uwag 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. 

Starosta przekazał, iż Minister Obrony Narodowej wyróżnił dwie osoby:  

Panią Renatę Melecką, która została odznaczona brązowym medalem za zasługi  

dla obronności kraju oraz Pana Krzysztofa Szydłowskiego, który został wyróżniony 

srebrnym medalem. Pogratulował w/w osobom. 

Następnie Starosta przekazał, iż w dniu 19 listopada 2015 r. Komendant 

Wojewódzki powołał nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, 

którym został Pan Łukasz Krebs – mł. insp. W związku z tym poprosił nowego 

Komendanta, aby powiedział kilka słów o swojej osobie, o planach i jakie kierunki 

wybrał.  
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Komendant Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Łukasz Krebs 

przekazał, iż ma 44 lata, a karierę rozpoczynał w Policji w Wodzisławiu Śl., gdzie 

spędził prawie 23 lata. W różnych pionach był, jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, 

przez 2 lata był szefem pionu prewencji, przez 5 lat szefem pionu kryminalnego,  

przez 4 lata zastępcą Komendanta Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i w tym roku  

przez 6 miesięcy funkcjonował jako Komendant Miejski Policji w Żorach. W chwili 

obecnej generał wyznaczył takie zadanie, aby współpracował z radnymi.  

Osobiście ma bliskie zdanie jeśli chodzi o funkcjonowanie policji jak Starosta, gdyż 

miał okazję zapoznać się ze Starostą. Są pewne zadania, które z racji wykonywania 

funkcji musi realizować, natomiast w trakcie wprowadzenia w dniu 19.11.2015 r. 

powiedział, że ważna dla niego będzie ocena raciborskiej policji, która jest społeczną 

oceną. Policjantom zawsze zwraca uwagę, że ludzie jak przychodzą do Komendy 

Powiatowej Policji z własnej woli, to najczęściej ze swoim nieszczęściem i nie pozwoli 

na to, aby osoba była niezadowolona z usług Policji. Na terenie Powiatu Raciborskiego 

bardzo mocno zakorzeniona jest praktyka pomocy Policji i też będzie zwracał się  

o taką pomoc. Zaskoczeniem dla niego była decyzja o objęciu funkcji Komendanta, ale 

była dla niego ogromnym wyróżnieniem. Starostwo realizuje wiele zadań na terenie 

powiatu i obiecał, że zawsze będzie to robił w sposób racjonalny, umiarkowany i będzie 

to robione wspólnie dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, bo taka jest rola, zadanie 

jeśli chodzi o kształtowanie polityki bezpieczeństwa i podniesienia jakości życia 

obywateli na terenie Powiatu  Raciborskiego. Ucieszył się, iż może uczestniczyć w dniu 

dzisiejszym na sesji. W dniu 19.11.2015 r. na wprowadzeniu powiedział Staroście, że 

Policja w Raciborzu będzie zawsze u boku Starosty, radnych, bo taką widzi rolę policji. 

Należy wspierać każdy projekt, którego założeniem będzie poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców tego miasta i powiatu. Ma żonę, która z zawodu jest nauczycielką, dwójkę 

synów – 19 lat i 5 lat, który rozpoczął edukację w szkole podstawowej. Jest to dla niego 

awans, iż może przebywać tutaj na sesji. KPP w Raciborzu jest jednostką II kategorii, 

Żory były III kategorią i dla niego też to było zaskoczenie. Po pierwszych dnia objęcia 

funkcji Policji ma mocne przekonanie, iż pewne rzeczy należy zmienić, bo każdy szef, 

który stanowisko obejmuje widzie pewne rzeczy inaczej, natomiast są ta zaangażowani 

ludzie w tej Komendzie, że jest bardzo ładna kadra korpusu cywilnego, pracowników 

cywilnych. Jest ładny obiekt KPP w Raciborzu, a osoba, która przychodzi do KPP  

jest w godnych warunkach przyjmowana, co wpływa na relacje, bo stare budynki  

nie były w stanie wytworzyć przy tym przyjmowanym obywatelu poczucia 
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bezpieczeństwa, że będzie profesjonalnie obsłużony i wyjdzie zadowolony, gdyż to się 

zmieniło. Podziękował za bardzo mocne wsparcie i zwrócił się z prośbą o jeszcze lepszą 

współpracę.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za przedstawienie krótkiej 

informacji oraz zapytał, czy są pytania do przedmówcy? 

W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda życzył 

powodzenia, owoców pracy by w Powiecie Raciborskim żyło się bezpiecznie.    

Starosta powiedział, że radni otrzymali drogą elektroniczną informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 28.10.2015  

do 12.11.2015. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 13.11.2015 do 24.11.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 28.10.2015 do 12.11.2015), stanowiącą załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

W kwestii spotkania, które odbyło się 18.11.2015 r. nt. zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych Starosta powiedział, że Powiat Elbe – Elster ma możliwość 

pozyskania bezpośrednio z Brukseli dosyć znaczne pieniądze na zabezpieczenie 

powodziowe rekultywację zniszczonej przyrody i powiat próbuje się do tego włączyć.  

Według informacji, którą przekazał niemiecki przedstawiciel jest bardzo duża szansa. 

W momencie załapania się do tego programu to Polder Kuźnia Raciborska, wały  

przy Chałupkach jak również te 150 m brakującego wału w tej kadencji byłoby 

załatwione. Pojawiło się wiele pytań dotyczących tego Programu, ponieważ nie jest to 

zadanie powiatu, ale Marszałka, który zleca RZGW, a RZGW wykonuje. Po stronie 

niemieckiej jest to inaczej, gdyż odpowiedzialny jest Starosta za zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe, na rekultywację, itp. W związku z tym, iż strona niemiecka 

wynegocjowała bardzo duże pieniądze na rekultywację terenów po byłej armii 

radzieckiej, Natura 2000 wymaga rekultywacji i wiele innych rzeczy i musi być partner 

ze strony drugiego państwa. Partnerem takim jest Powiat Raciborski. Zaczyna się 

problem, gdyż to nie Powiat Raciborski jest partnerem, a musi być lider ze strony 

powiatu. Miał nadzieję, że do końca listopada na prawie 30 pytań otrzyma odpowiedź. 

W przypadku zlecenia zadania przez Marszałka to prawdopodobnie w przypadku 

przystąpienia do projektu, to przyjmie to na siebie ale pod warunkiem, że musi mieć 

finansowanie dla osób prowadzących. Początek grudnia rozstrzygnie, gdyż pod koniec 

grudnia zmuszony jest powiadomić stronę niemiecką, czy powiat przystępuje do tego 
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programu. Całość tych obiektów to jest około 70 mln zł. W piątek na Konwencie 

Starostów rozmawiał w tym temacie z Marszałkiem, który był zaskoczony tym 

tematem. Jeżeli takie coś będzie, to obiecał poczynić wszystkie działania, aby Powiat 

Raciborski był liderem, a wkład, który należy wprowadzić te 15 % – 20 % przekaże te 

środki. Obiecał informować radnych na jakim etapie są dalsze rozmowy w tym temacie.   

 

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 20 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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 Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

 

 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

 

 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się Starosta stwierdzając, iż od wielu dni zastanawiano się wspólnie  

z Zarządem czy Powiat Raciborski ma przystąpić do Związku Powiatów Polskich. 

Okazało się, że ogrom zadań, które wykonuje Związek Powiatów Polskich  

idzie poza powiat. Na początku roku zgłosił kilka interpelacji, które dotyczyły  
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m.in. MOW, jak również map lecznictwa i nadwykonań kwartalnych. Do dnia 

dzisiejszego nie ma odpowiedzi na pytania, które zadał, natomiast wszyscy członkowie 

ZPP otrzymują odpowiedzi. Na ostatnim Konwencie Starostów w piątek zgłosił temat 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2), który od początku roku  

ma funkcjonować w powiecie, ale okazuje się, że powiat nie jest do tego przygotowany.  

Na ten temat pojawił się duży artykuł w Rzeczypospolitej, w którym zapisano, że 

powiat jest w stanie to wprowadzić dopiero w półroczu. Temat został podniesiony  

i zwrócił się również z interwencją w tym temacie na Konwencie. Do końca listopada 

otrzyma odpowiedź w tej sprawie. Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa 

Śląskiego przekazał, iż w/w sprawa została załatwiona, gdyż przesunięto prowadzenie 

CEPiK o rok. Przez ten rok będzie odbywało się testowanie i będzie wiadomo, czy  

są błędy na łączach.  

 W maju na Konwencie Starostów Województw Południowych poprosił  

o przesunięcie terminu wprowadzenia ustawy, jeśli chodzi o komunikację zintegrowaną. 

Po piątkowym spotkaniu okazało się, iż wiele zadań jest do wykonania i powiaty tego 

nie zrobiły. Do dnia dzisiejszego jest problem, kto ma płacić za wozo kilometry i ile, ale 

jest pytanie, czy gminy mają płacić. Zdaniem jego gminy powinny płacić, gdyż tak  

jest w ustawie. Starosta zgłosił poprawki do ustawy, które dotyczyły określenia  

godziwego zysku przy wozo - km. Prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić tę 

komunikację zintegrowaną od 01.01.2017 r., gdyż taki jest wymóg. Powiat Raciborski 

jest wpisany na stronie europejskiej, a jeśli powiat nie jest wpisany to nie ma ulg  

do biletów. Powiat może nanosić poprawki do końca listopada czy grudnia. 

Przystąpienie Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich umożliwia dostęp 

do wszystkich informacji opiniujących, zatwierdzających, monitorujących, powiat  

ma prawo uczestniczenia w pracach Komisji i ostatnio padła nawet propozycja  

do Komisji Zdrowia. Ponadto powiat będzie miał prawo rekomendowania różnych 

przedstawicieli do komitetów monitorujących, korzystania z raportów, opracowań, 

analiz przygotowanych przez ZPP, szkoleniach, konferencjach.  

Ostatnio w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się szkolenie z komunikacji zintegrowanej,  

w którym Powiat Raciborski nie mógł uczestniczyć, gdyż szkolenie organizował ZPP,  

a powiat nie jest jej członkiem. Po jego interwencjach u Wicestarosty Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego  w szkoleniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

oraz pracownik, którzy weszli jako pracownicy z Kędzierzyna – Koźla. Przypomniał, iż 

17 powiatów nie jest w ZPP. Jest dużo takich programów i powiat może zgłaszać 
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partnerów, jeśli potrzebuje do różnych programów unijnych. Podziękował radnemu  

A. Wierzbickiemu za przysłanie strony internetowej i powiat będzie poszukiwał 

partnera na Słodownię. Przystąpienie powiatu do ZPP ma pozytywne znaczenie. 

Przypomniał, iż Powiat Raciborski w poprzedniej kadencji wystąpił ze ZPP, za czym 

osobiście głosował, lecz nie wiedział na czym to polega. Starosta uważał, iż może mieć 

znaczny wpływ na uczestnictwo w ZPP.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

  Radny D. Wacławczyk w imieniu Klubu Radnych PiS zawarł ze Starostą fakt, 

że za rok, kiedy radni będą uchwalali kolejny budżet Starosta przypomniał radnym, iż 

udział powiatu w ZPP ma sens. 

 Starosta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Ponadto przypomniał, iż  

jest możliwość również wyjazdu do Brukseli i pozyskania bezpośrednio w Brukseli 

środków finansowych. ZPP jest do tego uprawniony.    

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się  

i 0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Radny D. Wacławczyk stwierdził, iż na Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą dowiedział się, iż główna zmiana dotyczy  

w zasadzie prowadzenia porad prawnych dlatego też w imieniu Klubu Radnych PiS 

poprosił, aby przeznaczyć wysiłek, ewentualnie drobny finansowy, czasowy  

na informowanie społeczeństwa o tych poradach.  

 Starosta powiedział, że na ostatnim Konwencie Starostów bardzo mocno  

wypowiedziano się nt. kosztów, jakie powiat ma ponosić na utrzymanie obiektów  

i pomieszczeń. 3 % z tej kwoty nie wystarcza np. na materiały biurowe i powinno być 
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rocznie 7.000 zł dodatkowych kosztów na utrzymanie biura czyli np. na prąd, zakup 

wyposażenia, materiały biurowe i taka informacja została złożona. 3 % z tej kwoty  

jest tylko na utrzymanie biura. W piątek zostanie wyłoniona Komisja do prowadzenia 

porad prawnych, także będzie już wiadomo, kto będzie prowadził biuro prawne  

z ramienia organizacji pozarządowych.     

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej 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?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: F. Marcol, D. Wacławczyk i D. Konieczny. 

 Radny Franciszek Marcol podziękował za wykonanie drogi w przysiółku Mała 

Nędza tj. ustawienie znaków, poprawienia przejrzystości zastosowania przepisów ruchu 

drogowego. Dodatkowo pojawiły się barierki w miejscu, gdzie doszło do tragicznego 

wypadku, co z pewnością podniosło bezpieczeństwo.    

 Następnie radny powrócił do interpelacji z poprzedniej kadencji, która dotyczyła 

promocyjnego oznakowania przy wjeździe na granicy Powiatu Raciborskiego, aby 

kierowcy byli zorientowani w jakim znajdują się miejscu. W ramach pojawienia się 

oszczędności poprosił o zrobienie w/w rzeczy 
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 Radny D. Wacławczyk poprosił radnych, aby weszli na stronę Polskiego Alarmu 

Smogowego. Przyjmując, że jesteśmy jak Rybnik, to każdy z nas po trzech godzinach 

na powietrzu wypala rocznie 3325 papierosów, jeśli chodzi o odpowiednik  

benzo –piren. Nie powinno ograniczać się tylko do informowania społeczeństwa, bo 

społeczeństwo nie wie, co z tym zrobić. Ponadto radny zapytał, jak ogrzewane  

są wszystkie budynki, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski?  

 Radny powrócił do wiatraków (w zimie przy wiatrakach lecą z nich bryły lodu 

na kilkadziesiąt do 200 m). W dniu dzisiejszym przeczytał w Nowinach, iż śmigło  

wiatraka na końcówce ma prędkość 300 km na godzinę. Poprosił, aby w przypadku 

wydawania decyzji administracyjnych zwrócić czasami uwagę na w/w rzeczy, bo  

nie zawsze można zakazać. Ponadto zapytał Starostę, czy dysponuje wiedzą, że 

inwestor po 30 latach nie ma obowiązku rozebrania, jeśli chodzi o samą konstrukcję 

wiatraka.  

 Radny zapytał na ile powiat ogranicza się do procedur, a na ile jest w stanie 

wyjść poza te procedury w przypadku wydawania zgody na budowę myjni  

na ul. Pszczyńskiej?  

 Następnie poprosił, aby siłami prawników sporządzić opinię prawną, gdyż 

dowiedział się, że zostanie przyznana nagroda dla Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. Radny nie wnika, czy nagroda jest słuszna czy też nie, gdyż nie jest tego 

w stanie ocenić, bo od tego jest Starosta i Zarząd.   

 Na zakończenie swojej wypowiedzi zapytał o realne plany na Młodzieżowy 

Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu?  

 Ostatnią osobą, która zabrała głos był radny D. Konieczny. Przypomniał, iż  

w dniu 29.09.2015 r. złożył interpelację w sprawie możliwości wdrożenia Karty Dużej 

Rodziny przez podmiot zależny od powiatu – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. Złożył w formie pisemnej interpelację  

w w/w sprawie, stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 Następnie radny podniósł kwestię komunikacji zintegrowanej. Radny 

zauważył, iż pojawiło się ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy  

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym 

poprosił o rozważenie zawarcia tej umowy na warunkach rynkowych oraz podzieleniu 

tego zadania na kilka zadań, a nie składanie ich razem w ręce jednego wykonawcy, 

gdyż takie działanie może przynieść korzyści.  
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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. F. Marcola – podziękował radnemu za pozytywne słowa, które wyraził.  

Powiat Raciborski ma dobre relacje z ZDW i nie zamierza zniszczyć tych dobrych 

relacji. Ostatnio rozmawiano również z GDDKiA i przymierza się do obwodnicy 

Raciborza w części od Piaskowej (zakrętu) do Bieńkowic. Jest to odległość około  

7 km, ale problemem są finansowe. GDDKiA bardzo chętnie by to wybudowała, ale 

Racibórz chce iść w dwóch kierunkach: Pszczyna – Racibórz  (jest to bardzo daleko 

posunięte), a drugi jest tamten kierunek, o którym wspomniał. W chwili obecnej 

GDDKiA przygotowuje się do uwarunkowań,  a następnie do projektu. 

 W kwestii promocyjnego oznakowania powiedział, że osobiście nie widzi żadnych 

przeszkód, aby stanął podświetlany witacz.   

2. D. Wacławczyka – wysłano pismo do WIOŚ do Katowic, którzy udzieli odpowiedzi, 

że nie widzą potrzeby. Obiecał wystąpić z pismem do gmin o rozważenie możliwości 

sfinansowania Ośrodka Badań.  

 Odnośnie procedur (dotyczy to szkół, których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski) to obiecał przekazać te informacje zastępcy, który zajmuje się oświatą. 

Powiedział, że do współpracy zostanie również zaproszony radny D. Wacławczyk.  

 Co do ogrzewania jednostek Starosta powiedział, że powiat jest w trakcie 

przygotowania informacji i takie polecenie otrzymał członek Zarządu  

A. Chroboczek. Radni informacje te otrzymają drogą elektroniczną. W tej chwili 

Mechanik ma dwa piece, a ich wartość jest duża. Jeden z pieców w chwili obecnej 

jest naprawiany. Przypomniał, iż piece ogrzewają również Zamek Piastowski. 

Otrzymano jedną ofertę z OPEC. Będzie kolejna oferta, gdyż poproszono  

o dokładniejsze wyjaśnienia, wyliczenia i z pewnością na następny sezon Zamek 

Piastowski i Mechanik zostanie przyłączony do OPEC. Koszt przy przeliczeniu 

będzie bardzo zbliżony do kosztu palenia węglem.  

 W sprawie wiatraków, myjni powiedział, że Starosta nie ma prawa nie wydać 

zezwolenia, w przypadku spełnienia wszystkich warunków. Starosta może żądać 

dodatkowych dokumentów, ale art. 35 ustawy pkt 4 wyraźnie mówi, iż w razie 

spełnienia opisanych powyżej wymagań określonych w ust. 1, właściwy organ  
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nie może odmówić wydania decyzji. Identyczna sprawa jest z myjnią i Starosta  

nie ma prawa nie wydać zezwolenia. Starosta nie ma żadnego prawa na decyzje 

gmin. Rada Gminy podejmuje decyzje. Przypomniał, iż większość wydanych decyzji 

zostało wydanych w roku 2013, dwie decyzje w roku 2014, a dwie decyzje w roku 

2015.   Starosta nie miał żadnego wpływu na powstanie myjni, gdyż Rada Miasta 

podjęła decyzję w planie przestrzennego zagospodarowania, jedynie na przyszłość 

można nie popełniać takich błędów albo wystąpić do ustawodawcy, żeby 

ustawodawca zmienił ustawę, wyraźnie określił, gdzie może stać wiatrak, turbina,  

w jakiej wysokości, odległości.   

Pojawiły się różne pomysły na MDK i MOS, ale żaden z nich nie doszedł  

do konsensusu. Wicestarosta otrzymał polecenie, aby zejść z kosztów i powiat będzie 

przyglądał się obiektom. Co roku powiat dokłada 700 tys. zł do MDK i 200 tys. zł  

do MOS. Przekazano Prezydentowi, iż również będzie dopłacał do MOS, gdyż  

tam uczęszczają jego uczniowie. W tym temacie jest już wstępna akceptacja 

Prezydenta. MDK jest brzydkim obiektem. Według otrzymanych informacji Strzecha 

i RCK jest tak mocno przeciążony, że te wszystkie zadania, które robi MDK  

nie zmieszczą się. Powiat zejście z kosztów i zastanowi się, czy czasami MDK  

nie zmieści się na MOS, gdyż I piętro w MOS można zagospodarować.  

Według uzyskanych informacji, to w MDK jest 700 dzieci. W Regionalnym 

Programie Operacyjnym zostało zgłoszonych sześć programów. Część zostało już 

rozpracowanych (dotyczące szkolnictwa zawodowego 2016, 2017, 2018) będzie 

powiat z nich korzystać, a jeśli będzie pozytywna odpowiedź to w 2017 r. powiat 

skorzysta z zakupu autobusu, ale musi otrzymać pozytywną odpowiedź, iż spółka 

może to na siebie przejąć (byłoby 6 autobusów za 900 tys. zł). 

Decyzja o przyznaniu nagrody dla Dyrektora Szpitala nie została jeszcze 

podjęta, gdyż nie ma żadnych dokumentów. Rada Społeczna Szpitala zatwierdziła 

może nie jednogłośnie, ale uważa, iż należy przyznać nagrodę Dyrektorowi. 

Ustawodawca wyraźnie określił, i ż należy się nagroda. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego dokładnie wie, czy należy się nagroda Dyrektorowi. Starosta uważał, 

iż Dyrektor powinien otrzymać nagrodę i taką decyzję z pewnością podejmie Zarząd.  

W kwestii ogrzewania budynków, których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski radny otrzyma pisemną odpowiedź.  

3. D. Koniecznego – Starosta zapytał radnego, skąd PKS ma wziąć środki, aby 

dopłacać do biletów. Miasto Racibórz dopłaca do wielodzietnych rodzin  
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do lodowiska, H2O, komunikacji miejskiej. Powiat również chce wprowadzić  

w/w rzeczy tylko należałoby ustalić, kto będzie dopłacał i musi udowodnić Wójtom, 

Burmistrzom i Prezydentowi, że to są również ich mieszkańcy. Na dzień dzisiejszy  

nie dołożył do PKS żadnej złotówki. Na koniec III kwartału PKS miał 49 tys. zł strat, 

a obecnie wynik jest na plus. Przypomniał, iż na 765 kursów, które były w PKS, to 

92 kursy były szkolne. Mniej autobusów jeździ w okresie wakacji, stąd ta strata.  

Obiecał radnemu udzielić pisemnej odpowiedzi. Nieprawdziwa jest informacja  

nt. Kuźni Raciborskiej i Raciborza, bo cena biletu została zmieniona.  

 W kwestii biletu internetowego odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

Odnośnie złego nadzoru właścicielskiego Starosta powiedział, że dogadał się  

z Prezesem PKS. Ponadto nie tworzył ustawę, jeśli chodzi o transport zintegrowany. 

Powiat zgłosił na stronę internetową tylko konkretne kursy autobusów. W chwili 

obecnej podejmowane są rozmowy z Wójtami, Burmistrzem, bo Prezydent  

nie dołoży żadnych środków finansowych. Obiecał radnemu udzielić odpowiedzi  

na pozostałe pytania.  

   

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 powiedział, że  

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Starosta na Konwencie 

Wójtów przedstawi sprawę, którą na sesji w ramach interpelacji zgłosił radny  

D. Wacławczyk  i na następnej sesji przedstawi koncepcję.  

 Następnie zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie 

porządku obrad? 

 Zgłosił się przewodniczący rady A. Wajda informując, iż korespondencja, 

która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady, 

dlatego też zachęcił wszystkich radnych do zapoznania się z tą korespondencją.  
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 Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 22 grudnia 2015 r.  

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

„Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 r.” 

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 16:48 zakończył obrady XIII 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 XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2015 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 28.10.2015 do 12.11.2015. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 13.11.2015 do 24.11.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 28.10.2015  

do 12.11.2015). 

6. Uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

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

7. Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025.   

8. Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Powiatu Raciborskiego”. 

10. Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu 

raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych  

na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

11. Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 
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12. Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu 

13. Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

14. Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2016 rok. 

15. Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.   

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej 

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. Interpelacja radnego Dominika Koniecznego w sprawie możliwości wdrożenia Karty 

Dużej Rodziny przez podmiot zależny od powiatu – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej  w Raciborzu Sp. z o.o.     

 

 


