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BR. 0002.3.1.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XV / 2016 

z  XV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 stycznia 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XV/139/2016 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

2. XV/140/2016 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku na kadencję 2016-2018. 

3. XV/141/2016 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2016. 

4. XV/142/2016 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

5. XV/143/2016 - w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

6. XV/144/2016 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu   Beata Bańczyk   

2. Inspektor Wydziału Finansowego   Dominika Budzan  

3. Radca Prawny    Grzegorz Granieczny 

4. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego     Krzysztof Szydłowski  

5. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów    Roman Peikert  

6. Inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                           Ewa Bohr – Cyfka 

7. Inspektor ds. współpracy z mediami    Karolina Kunicka            
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.              

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady 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 przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych  

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2018. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 22 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  
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Przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

oraz zaproszonych gości.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, usprawiedliwienie radnego 

Łukasza Kocura z sesji rady stanowi załącznik nr 2, zaś lista zaproszonych gości 

stanowi załącznik nr 3.  

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 26 stycznia  

2016 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo: 

1. OR. II. 0022.3.1.2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2016 rok. 

 Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne propozycje do porządku 

obrad dzisiejszej sesji?  

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

o przegłosowanie porządku obrad sesji w proponowanej wersji?        

 Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.    

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż protokół z XIV sesji został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. W związku z tym zapytał, czy są uwagi  

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się i 0 głosami 

przeciw. 

 

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 20 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano 

radnego A. Plurę, który wyraził zgodę.  

 

Ad5. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż stosowne sprawozdania z pracy 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego były omawiane przez Przewodniczących 

Komisji w czasie swoich posiedzeń. W związku z tym zapytał, czy są uwagi  

do sprawozdań?  

 Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte bez uwag i stanowią 

załączniki do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2015 – załącznik nr 5. 
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2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2016 – załącznik nr 6. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2015 – załącznik nr 7. 

4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2016 – załącznik  

nr 8. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2015 – załącznik nr 9. 

6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016 – załącznik nr 10. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego za rok 2015 – załącznik  

nr 11. 

8. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą   

na rok 2016 – załącznik nr 12. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2015 – załącznik nr 13. 

10. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016 – załącznik nr 14. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

  za rok 2015 – załącznik nr 15. 

 

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 powiedział, że radni otrzymali drogą elektroniczną informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 23.12.2015 r. 

do 14.01.2016 r. W/w informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 15.01.2016 r. do 26.01.2016 r. (uzupełnienie  

do informacji za okres od 23.12.2015 r. do 14.01.2016 r.), stanowiącą załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu.  

W trakcie omawiania informacji Starosta powiedział, że na sesji marcowej 

Dyrektor w szczegółach opowie, które drogi będą remontowane oraz w jakim terminie.  
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Następnie przypomniał, iż radni otrzymali zaproszenie na Galę „MIESZKO 

AD 2015”, która odbędzie się 31.01.2016 r. o godz. 15:00 na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

Odnośnie pytania radnego D. Koniecznego w sprawie przebudowy i adaptacji 

budynku Słodowni „B” Starosta powiedział, że budynek posiada 4 kondygnacje 

naziemne i piwnicę. Powierzchnia użytkowa – ok. 1 840 m2, w tym poszczególne 

kondygnacje: piwnica – 66,8 m2, ok. 205 m2 do zagospodarowania, parter – ok. 364 m2 

do zagospodarowania, I piętro – ok. 396 m2 do zagospodarowania, II piętro –  

ok. 405 m2 funkcja wyłączona z projektu, III piętro – ok. 403 m2 do zagospodarowania. 

Z drugim piętrem jest problem. Piwnica jest do remontu i ma pełnić funkcję 

ekspozycyjną. Rozmawiano już nawet w tej sprawie z Muzeum. Parter ma mieć funkcję 

informacyjną i jest taka propozycja, aby była to sala informacyjno – audiowizualna  

na pow. 50 osób – 157,6 m2, jak również sala informacyjna nr 2 – 43,2 m2.  

I piętro ma mieć funkcję ekspozycyjno – multimedialną – pomieszczenie  

ekspozycyjno – multimedialne – ok. 365 m2.  

Radny Dominik Konieczny powiedział, że są pewne drogi wojewódzkie  

w fazie projektowania, stąd też poprosił o ich podanie  

Starosta odpowiedział, że kończy się droga projektowania tj. ul. Armii 

Krajowej w Raciborzu – od mostu na Kanale Ulga do skrzyżowania (do mostu)  

przy Mechaniku. 

Kolejną drogą jest droga DW 416 - II etapy zostały już zrealizowane, a teraz 

jest III etap – od Mleczarni przy ul. Głubczyckiej w Raciborzu w kierunku  

do Pawłowa (do połączenia z wyremontowanym odcinkiem). Ścieżka rowerowa będzie 

robiona do skrzyżowania na Pawłów. Dyrektor ZDW obiecał, że w tym roku w fazie 

projektowania będzie DW 917 - ul. Korczaka w Raciborzu do Krzanowic. 

Odnośnie drogi Racibórz – Pszczyna nie potrafi powiedzieć, gdyż Prezydent  

za to odpowiada. Ponadto jest już końcowa faza mostu w Rudach. Projekt jest oddany  

i w tym roku bądź na początku przyszłego roku będzie robiony, ale wszystko zależy  

od środków finansowych.  
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych  

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2018. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłoszenie dwóch radnych  

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Radny Dawid Wacławczyk zgłosił do Komisji radnego Szymona Bolika.   

Radny Piotr Olender zgłosił radnego A. Wierzbickiego.  

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały 

wraz ze głoszonymi osobami.  

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

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Starosta poprosił Wicestarostę o zabranie głosu.  

Wicestarosta Marek Kurpis zaproponował zmianę w § 11 ust. 2: „W celu 

rozliczenia dotacji powiat ma prawo wymagać przedłożenia oryginałów dokumentów 

potwierdzających poniesienie wydatków wskazanych w art. 90 ust. 3d ustawy”.   

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy w tym punkcie pozostali radni 

pragną zabrać głos?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.      

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 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 pozytywnie zaopiniowała 

przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie na 2016 r. jak i WPF na lata 2016 - 2025.  

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

zabrać głos?      

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

o przegłosowanie projektu uchwały.    

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

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 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 23 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: Sz. Bolik, A. Wierzbicki, D. Wacławczyk  

i D. Konieczny.  

 Radny Szymon Bolik złożył pisemną interpelację w sprawie ZŁOMIADY  

oraz zapytał, czy jest możliwe, aby Starosta służąc swym autorytetem pomógł  

w koordynacji ZŁOMIADY na cały powiat. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 24 

do niniejszego protokołu.   

 Radny Artur Wierzbicki złożył interpelację dotyczącą odpowiedzi na pismo 

ZS.0003.4.2016 w sprawie otwarcia w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oddziału  

o specjalności chirurgia dziecięca. Radny oczekiwał wyjaśnienia, jakie warunki musi 

spełnić Szpital Rejonowy w Raciborzu, aby podpisać z NFZ kontrakt na udzielanie 

świadczenia w zakresie pomocy medycznej u specjalisty chirurga dziecięcego, żeby 

dzieci nie wozić w razie potrzeby do Rybnika. Poprosił również o informację, dlaczego 

w takim razie pomoc w zakresie tzw. „urazówki” nie była udzielana w poradni  

przed 2016 r. oraz poprosił, aby w ramach kwietniowego planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego dot. zabezpieczenia usług medycznych w Powiecie Raciborskim była 

omówiona opieka jaką pacjent dorosły i małoletni może otrzymać w nocy na terenie 

Powiatu Raciborskiego 

 W/w interpelacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu  

 Radny Dawid Wacławczyk: 

1. Zapytał, jak doszło do wstrzymania inwestycji – wiatraka w Wojnowicach  

oraz poprosił o formalne przedstawienie tej sprawy?  
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2. W związku z wydaniem 65 pozwoleń na budowę wiatraków radny poprosił  

o sporządzenie wykazu wraz z lokalizacją i razem z informacją jak daleko  

jest do najbliższych zabudowań. 

3. Poprosił, aby przed rozpoczęciem procesu projektowania, jeśli chodzi o Zamek 

Piastowski, spotkać się z projektantem na Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą.    

4. Zabrał głos odnośnie poprawienia jakości sauny w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu. Ostatnio podjęto Uchwałę Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń  

oraz usług o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w MOS  

m.in. za wynajęcie sauny z basenem na 60 min. - 50 zł. Radny nie wniósł zastrzeżeń 

do podniesienia ceny, ale do jakości sauny, która od 25 lat nie była remontowana.  

 Radny D. Konieczny: 

1. Przypomniał, iż na sesji 27.10.2015 r. zwrócił się z interpelacją w sprawie 

przygotowania analizy dot. funkcjonowania Zakładu Diagnostyki i Terapii Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Został poinformowany przez Starostę, że zwrócono się  

do Dyrektor lecznicy o sporządzenie wspomnianej analizy, stąd też zwrócił się 

ponownie z prośbą do Starosty Raciborskiego o przyśpieszenie procesu związanego  

z przygotowaniem analizy.  

2. Powiedział, że otrzymał odpowiedź na interpelację dot. Karty Dużej Rodziny.  

Otrzymał pismo, iż Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zgłosił Zamek  

jako realizatora ustawy. Z przykrością stwierdził, że ani na stronie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu ani na stronie programu rządowego brak jakiejkolwiek 

informacji w tym temacie. W dniu 30.12.2015 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego  

podjął Uchwałę Nr 60/263/2015 w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika 

wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

przy ulicy Zamkowej 2 i również nie ma śladu w tej sprawie. W związku z tym 

poprosił o zweryfikowanie tej informacji i nadanie odpowiedniego jej biegu.   

3. Złożył pisemną interpelację w sprawie możliwości wdrożenia Karty Dużej Rodziny  

przez podmiot zależny od powiatu – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o.o., stanowiącą załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

4. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o przygotowanie  

na najbliższą sesję wyników z pomiarów natężenia ruchu, jakie zostały wykonane  
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przy pomocy zakupionej kamery, aby mieć dobry obraz (przede wszystkim) potrzeb 

jakie są na drogach powiatowych. O w/w kwestii mówił przewodniczący rady  

na sesji w dniu 29.12.2014 r.  

 

Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta udzielił odpowiedzi:  

1. Sz. Bolikowi – obiecał spotkać się i ustalić wspólnie dalsze wyniki.  

2. A. Wierzbickiemu – powiedział, że w szpitalu ostatnio został zatrudniony chirurg 

dziecięcy, jednak obiecał sprawę wyjaśnić i udzielić odpowiedzi pisemnej.  

3. D. Wacławczykowi –  potwierdził, iż jest 65 pozwoleń na budowę i nie ma 

problemu, aby został sporządzony wykaz (w jakich miejscach zostały ustawione, na 

jakich działkach, ale nie potrafi powiedzieć, czy będzie miał odległości, chyba, że 

zostaną one zmierzone). Inwestycja została wstrzymana przez PINB,  

a nie przez Starostę ale obiecał uzyskać niezbędne informacje w tym temacie.  

 Odnośnie procesu projektowania, to nie widzi żadnych przeszkód.  

Jeżeli jest potrzeba, to zostanie zorganizowany wyjazd do Opola, Żor i Katowic, 

aby zobaczyć jak to tam wygląda, a następnie zostanie podjęta dalsza decyzja.  

  W kwestii sauny powiedział, że brak środków finansowych na remont.  

W bieżącym roku zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora MOS i po konkursie 

Zarząd będzie szukał pieniędzy, aby poprawić wizerunek sauny w MOS.  

4. D. Koniecznemu – powiedział, że diagnoza została wstrzymana, ale nie dlatego, że 

nie ma tej analizy, gdyż ona jest przygotowana. Zarząd dał 100 dni na to co zrobi 

ustawodawca. 100 dni minęło i nastąpiła kolosalna zmiana do samorządu.  

Całość odpowiedzialności za szpital przerzuca się na samorządy.  Zarząd pokaże co 

można byłoby zrobić, w jakim kierunku można byłoby pójść, aby pomóc 

szpitalowi.  

 W sprawie Karty Dużej Rodziny – Zamek – przekazał, iż jest u Wojewody, ale 

jeszcze tego nie podpisał i nie można tego wpisać. Jak decyzja zostanie podjęta 

przez Wojewodę, to zostanie to wpisane.  

 Odnośnie PKS powiedział, że rzeczywiście zmieni się, jak będzie nowy Zarząd 

PKS. Przypomniał, iż PKS jest jednostką budżetową powiatu i powiat za to 



 12 

odpowiada. Jest przygotowany projekt na zakup 6 autobusów i trzeba będzie 

włożyć 900 tys. zł. wkładu własnego. W chwili obecnej Subregion  

nie odpowiedział, czy powiat może dołożyć, przekazać. Na razie jest problem  

w Katowicach w celu uzgadniania i wyjaśnienia szczegółów.   

 

Ad15. 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.  

 

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosili się następujący radni: radna K. Dutkiewicz i przewodniczący rady  

A. Wajda.  

  Radna Katarzyna Dutkiewicz zwróciła się z prośbą, aby spojrzeć na stronę 

powiatową na której znajduje się wiele nieaktualnych informacji np. radny  

D. Wacławczyk figuruje nie jako elekt. Szczególną uwagę zwróciła na dyżury radnych, 

gdzie dyżur pełni tylko dwóch radnych: Ł. Kocur i A. Plura  i nie wie jak to się stało, 

ale może dobrze byłoby również tam zafunkcjonować. W związku z tym poprosiła  

o uaktualnienie strony.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, 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.  

 Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 29 lutego 2016 r.  

o godz. 15:00 (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji 

będzie: „Plan remontów i inwestycji na drogach Powiatu Raciborskiego w latach  

2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych”.  
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Ad17. Zakończenie sesji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił wszystkich radnych, aby po sesji  

udali się na krótkie spotkanie w kwestii organizowanego wyjazdowego szkolenia  

dla radnych.    

 O godz. 15:52 zakończył obrady XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący rady:  

Jolanta Błaszczok                          Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności radnych. 

2. Usprawiedliwienie radnego Łukasza Kocura z sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2016 r.   

3. Lista zaproszonych gości. 

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

w dniu 26 stycznia 2016 r. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego  za rok 2015. 

6. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2016. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego  za rok 2015. 

8. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2016. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2015.  

10. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2016. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego  za rok 2015. 

12. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

na rok 2016. 

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Raciborskiego  za rok 2015. 

14. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2016. 

15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2015. 

16. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 23.12.2015 r. do 14.01.2016 r. 

17. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 15.01.2016 r. do 26.01.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 23.12.2015 r. do 14.01.2016 r.). 
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18. Uchwała Nr XV/139/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

19. Uchwała Nr XV/140/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 

2016-2018. 

20. Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

21. Uchwała Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego  

przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

22. Uchwała Nr XV/143/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

23. Uchwała Nr XV/144/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

24. Interpelacja radnego Szymona Bolika w sprawie ZŁOMIADY.  

25. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego dotycząca odpowiedzi na pismo 

ZS.0003.4.2016 w sprawie otwarcia w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oddziału  

o specjalności chirurgia dziecięca. 

26. 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. 

 


