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BR. 0002.3.2.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XVI / 2016 

z  XVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 lutego 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XVI/145/2016 - w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

2. XVI/146/2016 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

3. XVI/147/2016 - w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. XVI/148/2016 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

5. XVI/149/2016 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

6. XVI/150/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, 

stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

7. XVI/151/2016 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

8. XVI/152/2016 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

9. XVI/153/2016 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

10. XVI/154/2016 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Inspektor Wydziału Finansowego     Dominika Budzan  

2. Radca Prawny      Michalina Staniszewska 

3. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów      Roman Peikert  

4. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                Danuta Miensopust 
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5. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami        Zbyszek Rydzek 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 

2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

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 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego  

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

15. Sprawozdania realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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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 XVI 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 osobach: Posła na Sejm RP G. Lenartowicz,  

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu M. Ruszkiewicza, Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu M. Mużelak, Dyrektora Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu E. Biskup, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu J. Kąska.    

Lista obecności radnych 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 29 lutego  

2016 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. 0022.3.2.2016 z dnia 23.02.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia na sesję:  
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1. nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok. 

 Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

 Ponadto przewodniczący rady A. Wajda wniósł o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji następujących projektów uchwał:  

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad.  

2. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad.  

3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad.  

4. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad. 

 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 20 głosami za.    

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

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

do protokołu? 

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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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 17 głosami za i 3 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radny A. Plura zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radną K. Dutkiewicz, która wyraziła zgodę.  

 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda wyjaśnił, iż Starosta w dniu dzisiejszym  

jest na zjeździe Starostów w Bielsku – Białej, gdzie ma spotkanie  

m.in. z Wiceministrem i jego osobę zastąpi Wicestarosta.  

 Wicestarosta Marek Kurpis ponownie przypomniał, iż Starosta udał się  

na Konwent Starostów Województwa Śląskiego. Następnie przekazał obecnym na sesji 

trzy istotne informacje:  

1. w związku z rezygnacją funkcji Dyrektora MDK na sesji obecna jest Pani E. Biskup. 

Pani E. Biskup przez blisko 15 lat prowadziła placówką, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. Placówka mieści się przy ul. Stalmacha  

i tak jak ona funkcjonuje jest to zasługa Pani Dyrektor E. Biskup.  

Wspólnie z przewodniczącym radą A. Wajdą złożył na jej ręce podziękowania  

i kwiaty.     

 Dyrektor MDK w Raciborzu Elżbieta Biskup podczas swojego wystąpienia  

wspomniała nt. współpracy ze Starostą A. Hajdukiem, w ciągu 15 – letniej jej pracy. 
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Bez wsparcia Starostwa Powiatowego nie byłoby sukcesów MDK w Raciborzu.  

Ze sprawami, którymi musiała zmagać się w ciągu ostatnich miesięcy, trudno było 

jej znaleźć zrozumienie dla jej argumentów. Zawsze może liczyć na młodzież  

i dzieci MDK. Osobiście jest szczęśliwa, że będzie mogła być tylko nauczycielem, 

wolnym od innych zobowiązań, poza oddaniem się misji pracy dla młodego 

pokolenia. Nowy Dyrektor będzie kompetentnie i merytorycznie prowadził 

działalność powierzonej placówki. Życzyła sukcesów radnym oraz nowej Dyrekcji 

MDK. Bez pomocy pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu ciężko 

byłoby realizować wiele spraw. Przez kilka dobrych lat miała okazję współpracować  

przy organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego.  

Były Starosta A. Hajduk nie dawał wiary, że dla Festiwalu Piosenki Europejskiej 

można zrobić wiele, przede wszystkim dla współpracy partnerskiej pod względem 

kulturalnym, które ma służyć młodzieży. Złożyła podziękowania dyrektorom  

za wieloletnią współpracę.  

 Wicestarosta podziękował przedmówcy za ciepłe słowa pod adresem nowej 

Dyrektor MDK.  

 Przekazał również, iż tradycją jest, że CKZiU Nr 1 (dawniej ZSBiRR) zdobywa 

ogromne sukcesy na arenie ogólnopolskiej, jeżeli chodzi o Turniej Budowlany.  

Jest to kolejna edycja, która odbyła się w Poznaniu. W tym roku młodzi adepci 

CKZiU Nr 1 uzyskują ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o konkurs. Utrzymują tradycję 

związaną z sukcesami na arenie krajowej, są dowodem świetnej pracy nauczycieli 

jak również bardzo dobrego zarządzania ze strony Dyrekcji placówki. Wzorem lat 

ubiegłych postanowiono przedstawić radnym laureatów – adeptów razem  

z nauczycielami. Wicestarosta poprosił następujących osób: Radosława Rąpałę, 

Michała Rzytkiego, Pawła Marka jak również nauczycieli w osobach:  

Pani Joanny Depty – Ładak oraz Pani Krystyny Parmy. Przygotowano dla mistrzów 

Budowlanki podziękowania i wspólnie z przewodniczącym rady A. Wajdą złożył 

wręczył gratulacje.  Nieobecna na sesji w dniu dzisiejszym jest Pani Danuta Pawlas – 

Lokaj, która również była opiekunem. Wicestarosta pogratulował również 

Dyrektorowi szkoły za sukces, który odnieśli uczniowie.       

 Ponadto Wicestarosta poprosił Posła na Sejm RP G. Lenartowicz o zabranie 

głosu.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za przyjęcie zaproszenia. 

Wiadomo, że praca w Sejmie jest bardzo intensywna. Poprosił Posła RP  

o przedstawienie informacji nt. działalności pracy w Sejmie.   

 Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podziękowała Staroście oraz radnym  

za zaproszenie na sesję. Osobiście nie może uczestniczyć w sesjach rady, ze względu 

na to, iż sesje odbywają się we wtorki, a przeddzień sesji są posiedzenia Komisji  

i kluby. Prace w Sejmie są dość intensywne i absorbujące. Zaprosiła do kontaktu  

z Biurem Poselskim. Uruchomienie Biura trochę trwało, zwłaszcza, że znajduje się  

w lokalu, który wymagał remontu. W lokalu znajduje się winda dla osób 

niepełnosprawnych. Czas otwarcia biura od poniedziałku, z wyjątkiem piątku, gdzie 

biuro będzie nieczynne. W pozostałe dni biuro będzie czynne do godz. 16:00.  

Biuro powinno być miejscem otwartym dla ludzi. Osobiście zachęciła do kontaktu  

i umawiania się na spotkania. Na terenie Biura planowane jest organizowanie 

spotkań w sprawach istotnych, z fachowcami w danej dziedzinie. Osobiście pracuje 

w Komisji Środowiska iw  Komisji Gospodarki. O szczegółowych planach resortu 

będzie rozmawiać się na kolejnych spotkaniach. Na pewno w tym zakresie mieści się 

aktualizacja, nowelizacja Ustawy o odpadach, gdyż wymaga ona korekt.  

Z tego resortu i komisji wyjęte zostały kwestie, które znalazły się w nowym 

Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  Wszystko co łączy się   

z gospodarowaniem wodami w wymiarze żeglugowym i gospodarczym zostało 

przesunięte do innego resortu. Obecne Ministerstwo Gospodarki, którego szefem  

jest Minister M. Morawiecki ma swoim zakresie (dawniej miało to Ministerstwo 

Rozwoju) wszystko co wiąże się z funduszami europejskimi i tę część Ministerstwa 

Gospodarki bez energetyki, która przeszła do resortu energetyki. W ramach tej 

Komisji działa Podkomisja Małej i Średniej Przedsiębiorczości, której  

jest członkiem. Zadeklarowała radnym, iż będzie łącznikiem do parlamentu, 

szczególnie w tych Komisjach, w których pracuje. Osobiście uczestniczy  

w nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej, a w ramach tej Komisji w Podkomisji 

związanej ze zmianami w prawie wyborczym i administracyjnym. Oprócz tego 

działają zespoły parlamentarne. Tradycyjnie jest uczestnikiem i Wiceprzewodniczącą 

Zespołu Przyjaciół Odry, gdzie w tym zakresie zajmuje się także nie tylko kwestią 

ochronną, również żeglugową i inwestycyjną. Ostatnio było spotkanie z nową Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odnośnie projektów inwestycyjnych, które 

obecnie dotyczą Odry. Są zaplanowane posiedzenia wyjazdowe zespołu. Pierwsze 
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posiedzenie zaplanowano w Raciborzu i związane będzie z jedną największą 

inwestycją jaką jest Zbiornik „Racibórz Dolny”. Przewodniczący Gala będzie ustalał 

termin posiedzenia, ze wszystkimi zainteresowanymi zarówno w resorcie  

jak i u gospodarzy.  

 Odnośnie współpracy międzynarodowej, osobiście jest w bilateralnej, 

parlamentarnej grupie polsko – czeskiej i polsko – niemieckiej. Współpraca polsko – 

czeska jest jej bliższa, ze względu na doświadczenia i kontakty, zaś w polsko – 

niemieckiej jest za namową Posła M. Krząkały, który jest aktywnym radnym jeśli 

chodzi o współpracę polsko – niemiecką i zaangażowany jest w tę działalność. 

Będzie starała się spotykać z radnymi, jeśli będzie taka potrzeba, stąd też zachęciła 

do kontaktów. Jeśli chodzi o stacjonarne Biuro Poselskie, to jedyne Biuro  

znajduje się w Raciborzu. Osobiście będzie spotykała się z mieszkańcami w innych 

powiatach, ale będą to już spotkania umówione wspólnie z samorządami.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała za dotychczasowe kontakty  

i zachęciła do dalszych kontaktów. Podziękowała i skierowała słowa uznania  

w kierunku Dyrektora MDK. Bardzo wspomina sukcesy, o których wspomniała  

Dyrektor. Z pewnością nie byłoby raciborskich sukcesów, zwłaszcza wokalnych, 

gdyby nie Pani Dyrektor, która wspólnie z mężem była takim duchem, że Racibórz 

znany był z piosenki, zwłaszcza w wykonaniu młodych wykonawców. 

Pogratulowała również młodym adeptom – budownictwa jako córka budowlańca  

i doceniła ich wysiłek i kompetencje. Życzyła dalszych sukcesów i umiejętności 

odpowiadania na oczekiwanie i zapotrzebowanie innych ludzi, w swojej pracy 

zawodowej.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówczyni za wypowiedź. 

Stwierdził, iż Poseł G. Lenartowicz zawsze była pomocna we wszystkich 

inicjatywach, które do niej spływały.  

 Następnie poprosił Wicestarostę o zabranie głosu. 

 Wicestarosta  powiedział, że radni wraz z materiałami na sesję otrzymali drogą 

elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między 

sesjami od 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 Podczas swojego wystąpienia podkreślił wydarzenie, które miało miejsce 

27.01.2016 r., gdzie w mazowieckim Instytucie Kultury wręczone zostały nagrody  

w pierwszym ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientów Urzędów Pracy.  
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PUP w Raciborzu otrzymał wyróżnienie za uzyskanie najwyższej oceny z obsługi 

klientów powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim oraz nagrodę  

za zajęcie II miejsca w rankingu krajowym. Na sesji w dniu dzisiejszym obecny  

jest Dyrektor PUP M. Ruszkiewicz na którego wcześniej gratulacje zostały już 

złożone. Przekazał radnym dwa dyplomy, aby zapoznali się z nimi. Pogratulował 

Dyrektorowi.  

 Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował także Dyrektorowi, że pomimo tak 

trudnych klientów, którzy mają życiowe problemy, trafiają do PUP uzyskują pomoc  

i jest tak dobrze PUP oceniany.   

 Następnie Wicestarosta przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 18.02.2016 r. do 29.02.2016 r. (uzupełnienie  

do informacji za okres od 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r.), stanowiącą załącznik  

nr 5 do niniejszego protokołu.  

  

Ad6. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż materiał dość obszernie  

omawiany był na Komisjach. W Komisji uczestniczyła Dyrektor PZD, która wyjaśniała 

wątpliwości radnych. Na sesji obecny jest również Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów R. Peikert.  

 W związku z powyższym zapytał, czy są pytania do przygotowanego materiału?  

 W związku z brakiem uwag poprosił o przegłosowanie materiału.  

  Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych został 

przyjęty 21 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. 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.  
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 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w środę  otrzymano nowe 

wersje projektów uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2016 r. jak i WPF 

na lata 2016 – 2025, które zostały zaopiniowane pozytywnie.  

 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny Dominik Konieczny. Stwierdził, iż nie mógł uczestniczyć  

w posiedzeniach Komisji na których projekt uchwały był omawiany. Wniósł kilka uwag 

do przedłożonego projektu uchwały: 

1. Brak preambuły jaka jest misja szpitala. Jest to temat mniejszej wagi i nie będzie 

upierał się, aby cokolwiek zostało tu wprowadzone.  

2. Rozdział III – Cel i przedmiot działania. Odczytał brzmienie §8: „W Szpitalu 

Rejonowym wyodrębnia się następujące przedsiębiorstwa”. Zdaniem radnego nie jest 

to związane z tytułem w/w rozdziału. Uważał, że §8 ust. 4 powinien być na samej 

górze, który mówi, iż podstawowym celem szpitala jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, 

rehabilitacyjnej i diagnostycznej na rzecz osób objętych opieką. W podobny sposób 

zbudowane są pozostałe rozdziały: rozdział IV – „Organy zakładu i struktura 

organizacyjna. Automatycznie w § 11 organy Szpitala Rejonowego zostały 

wymienione, a dopiero później znajdują się zapisy mniejszej wagi. Jest to jego 

uwaga co do formy czy kolejności zapisów w tym rozdziale czy w §8. Następnie 

wniósł poprawkę polegającą na wpisaniu §8 ust. 5 o następującym brzmieniu:  

„Szpital Rejonowy w swojej działalności kieruje się bezwzględnie zasadą ochrony 

życia ludzkiego”. Ideą, która leży u podstaw takiego zapisu jest to, aby nie były 
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przeprowadzane w raciborskim szpitalu zabiegi aborcji. W tej chwili z pewnością tak 

jest i dobrze byłoby, aby tak było w przyszłości.  

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że w statucie szpitala przyjmuje się 

jedynie zmianę techniczną polegającą na wydzieleniu Sekcji Płac Pionu Głównego 

Księgowego, a we wniosku radnego wynika, że zmienia się statut w innej formule. 

Zapis ten był zamieszczony w uzasadnieniu projektu uchwały. Poprosił Dyrektora  

i Wicestarostę o wyjaśnienie w/w kwestii.    

 Wicestarosta stwierdził, że od tego są Komisje i na Komisjach powinny zapadać 

wnioski. Przykładem są ostatnie zmiany, które wprowadzono na wniosek radnego  

D. Koniecznego do jednej z uchwał. Rada Społeczna Szpitala musiała opiniować 

zmiany jako ciało pierwsze, a następnie Rada Powiatu, która miałaby te zmiany 

przyjmować. Jest to wniosek formalny. Uważał, że każdy ma prawo składać 

wniosek, natomiast ten kierunek działania jest jak najbardziej rozsądny.  

Poprosił o wycofanie wniosku z głosowania, a informacja zostanie przekazana  

na Radę Społeczną Szpitala.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że jeśli są uwagi do statutu, to 

 jest Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa i na Komisji można omówić wniosek.  

 Radny D. Konieczny powiedział, że nie mógł brać udziału w posiedzeniu 

Komisji, bo terminy Komisji zbiegły się z terminami ferii zimowych. Zgodził się, że 

może są to sprawy stricto techniczne związane ze zmianą w tym statucie, co  

nie wyklucza, aby nie wprowadzać innych zmian. Uważał, że powinien być jakiś 

obieg prawny, w związku z czym skierował wniosek do prac Komisji i poprosił  

o przegłosowanie wniosku.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował skierować wniosek do Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, gdzie zostanie rozpatrzony. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej wersji.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na podstawie deklaracji 

pracy w Komisji, złożonej przez radnego Marka Kurpisa oraz w związku z rezygnacją 

członkostwa w Komisji złożoną przez radnego Jerzego Parysa zachodzi konieczność 

zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. Radny M. Kurpis wyraził zgodę pracy w Komisji, 

zaś radny J. Parys podtrzymał swoją rezygnację z pracy Komisji.    

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  
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 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie sprawozdania.      

Sprawozdanie zostało przyjęte 21 głosami za i stanowi załącznik nr 14  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Sprawozdania realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność 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 sprawozdania.      

Sprawozdanie zostało przyjęte 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż z Komisji Rewizyjnej 

odwołuje się radną Ewę Widerę w związku z pisemną jej rezygnacją i powołuje się  

do składu Komisji radnego J. Parysa, który wyraził akces. Radna E. Widera złożyła 

pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji, która znajduje się w Biurze Rady.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż radna E. Widera była 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i zrezygnowała z pracy Komisji, stąd też  

pozostało wolne miejsce na jej stanowisko. jest wakat w Komisji. W związku z tym 

poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego Dawida Wacławczyka na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który był Zastępcą w/w Komisji. W ostatnim 

czasie radny D. Wacławczyk prowadził posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zastępując 

radną E. Widerę. Zna bieżące sprawy Komisji, prowadzi posiedzenia Komisji.  

Jest Przewodniczącym Klubu PiS, Prezesem RSS „NASZE MIASTO”, człowiekiem  

w 100 % niezależnym od aktualnego Zarządu i koalicji rządzącej. Daje wprost 

gwarancję należytego spełnienia przez tę Komisję swojej funkcji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę? 

 Radny D. Wacławczyk wyraził zgodę.        

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż radny D. Wacławczyk  

był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a zostając Przewodniczącym 

Komisji jest wakat. Poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

 Radny D. Wacławczyk zgłosił kandydaturę radnego A. Plury, który wyraził 

zgodę? 

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w osobie kandydatury A. Plury.      

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  
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Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: T. Frencel, D. Konieczny i D. Wacławczyk.  

 Radna Teresa Frencel ponownie zgłosiła sprawę Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności z dwóch powodów: 

1. Temat wzbudza ogromne zainteresowanie i pod jej adresem kierowanych  

jest mnóstwo pytań w tym temacie. Zdaniem jej sprawa została odłożona.   

2. Radny Miasta Wiesław Szczygielski również złożył interpelację w tej sprawie  

na sesji Rady Miasta Racibórz. Radna przypomniała słowa Starosty, który mówił  

m.in. nt. trudności lokalowych. Radny W. Szczygielski podsunął pomysł 

Prezydentowi Miasta Racibórz, aby w ramach dotacji, która przekazywana  

jest przez miasto Racibórz na szpital, można byłoby wygospodarować lokal  

w szpitalu. W związku z powyższym ponowiła problem i poprosiła Starostę, aby 

powrócić do sprawy, ponieważ możliwe jest rozwiązanie problemu lokalowego  

oraz wyjść naprzeciw osobom zainteresowanym.            

 Radny D. Konieczny zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w następujących sprawach: 

1. DP 3500S Miedonia - Brzeźnica – na wylocie z tej drogi przez DK 45 zawsze 

znajdowało się przejście dla pieszych. Projekt nazywał się: „Poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, skrócenie przejazdu pomiędzy 

Raciborzem a Brzeźnicą”. Likwidacja tego przejścia nie przyczyniła się w tym 

rejonie do poprawy bezpieczeństwa, stąd też zapytał, kiedy przejście powstanie?  

W tej chwili kończy się ścieżka rowerowa, po drugiej stronie jest chodnik i trzeba 

przebiegać.  

2. PKS – u sp. z o.o. w Raciborzu. Na ostatniej sesji w dniu 26.01.2016 r. złożył 

kolejną interpelację i w odpowiedzi na tę interpelację 16.02.2016 r. otrzymał 

informację odpowiedź od Wicestarosty, że zwrócono się do Prezesa PKS ocenę 

skutków finansowych. W dniu 19.02.2016 r. radny otrzymał odpowiedź  

na interpelację podpisaną przez Prezesa PKS (wpływ odpowiedzi 08.02.2016 r.). 

Stwierdził, iż obieg informacji w Starostwie działa nieprawidłowo bądź celowo 

przedłużane są pewne sprawy. Skoro 08.02.2016 r. było pismo Prezesa w Starostwie, 

to niepotrzebnie Wicestarosta odpisał 16.02.2016 r., że zwrócił się do Prezesa PKS  

o odpowiedź na jego interpelację. Poprosił o usprawnienie procedur w kwestii 
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otrzymywanych odpowiedzi, tym bardziej, że odpowiedzi są już w Starostwie. 

Ponadto Prezes udzielił radnemu odpowiedzi w sprawie osiągniętego przez PKS  

w roku 2016 zysku w wysokości 165 tys. zł (brutto). W opinii radnego Prezes  

PKS – u mógł się pomylić, gdyż rok 2016 jeszcze trwa, ale osoba na tym stanowisko 

nie powinna popełniać błędu. Z informacji, które przedstawił Prezes wynika, że 

miesięcznie korzysta z linii Racibórz – Kraków 2500 osób (przy założeniu, że 

połowa to studenci, połowa to osoby pełnopłatne oraz z kilku proporcji można 

wywnioskować, że w tym przypadku koszt wozokilometra wynosi  

2,50 zł za km). To są stawki dumpingowe i potwierdza to jego tezę, że PKS dopłaca 

do połączenia. Zarząd Powiatu Raciborskiego w tym kierunku  

nie czyni żadnych działań. W związku z powyższym radny ponownie zapytał  

o nadzór właścicielski nad PKS. Stwierdził, że Zarząd Powiatu niech nie zdziwi się, 

jeśli w czerwcu nie otrzyma absolutorium. Z informacji prasowych wynika, iż coś 

marnie było z tą rentownością w/w kursu, gdyż od 01.03.2016 r. ceny idą 

odpowiednio 10 % w górę, w przypadku biletów normalnych i 25 % w górę  

w przypadku biletów studenckich. Poprosił o zwrócenie większej uwagi  

na działalność tej spółki, aby pewne nietrafione pomysły nie odbywały się kosztem 

pozostałych pasażerów, którzy podróżują na terenie Powiatu Raciborskiego, gdyż 

ceny te są relatywnie zbyt wysokie w stosunku do przejechanych kilometrów, nie tak 

jak ma to w przypadku kursu do Krakowa.      

 Radny D. Wacławczyk przekazał, iż w dniu wczorajszym zgłosił się do niego 

Andreas Rim – administrator Ratibor Oberschlesien, który ma dosyć dużo fanów  

i gromadzi mieszkańców Raciborszczyzny na terenie Niemiec. Pan A. Rim zwrócił 

uwagę, że od kilku lat zarówno miasto Racibórz jak i powiat zapomniały  

o Raciborzanach mieszkających w Niemczech. Zasugerował, aby przy organizacji  

np. dożynek, Święcie Powiatu, o którym rozmawiano na Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą zorganizować zjazd Raciborzan 

mieszkających w Niemczech. W tym roku zostanie otwarta Kaplica na Zamku 

Piastowskim i otwarcie te jest połączone z Dniami Raciborza, dlatego też można byłoby 

nawiązać współpracę z Prezydentem i wejść z taką inicjatywą w roku bieżącym bądź 

przyszłym. Radny przekonywał, że Racibórz to wielokulturowa oaza kultur i jest to 

czysta promocja. 
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Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi:  

1. T. Frencel – w dniu 10.02.2016 r. przebywał z wizytą u Pani Beaty Podleśny – 

Kierownika Rybnickiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osobiście 

dysponuje szczegółowymi informacjami, jak to wygląda w latach ubiegłych i jaki 

będzie plan w roku bieżącym. Na obecną chwilę konieczne byłoby 

wygospodarowanie około 100 tys. zł z budżetu powiatu. Drugim problem jest 

problem lokalizacji oraz obsady tych zespołów, co nie jest proste w Rybniku. Jest 

duży problem z finasowaniem tego typu przedsięwzięcia, lecz nie do końca 

zainteresowani są lekarze, aby brać udział w zespołach, ze względów finansowych. 

Podtrzymał wcześniejszą deklarację Zarządu o rozważenie możliwości 

funkcjonowania Zespołu w przyszłym roku, ewentualnie w obiekcie na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Część osób z powiatu do końca nie będzie zainteresowanych 

np. z Rud, gdyż mają bliżej do Rybnika.    

 Następnie Wicestarosta odniósł się do dotacji, którą rzekomo przekazuje miasto 

Racibórz na szpital (do końca nie jest to związane z dotacją tylko z umorzeniem 

podatku od nieruchomości i jest to w graniach 700 tys. zł.). Z tego co zrozumiał, to 

radnemu W. Szczygielskiemu chodziło o nieumarzanie podatku w całości, a część  

pieniędzy z podatku byłaby przeznaczona na adaptację pomieszczeń. Na pewno 

zostaną przygotowane propozycje i rozważone wszystkie argumenty za i przeciw. 

Zarząd uda się do Wodzisławia Śl., Kędzierzyna – Koźla i Głubczyc, gdzie takie 

Zespoły funkcjonują. Są możliwości co do lokalu, deklaracja jest ze strony miasta.  

W piątek otrzymano interpelację radnego W. Szczygielskiego i dopiero  

pod względem formalnym można się do niej ustosunkować. Do czerwca zostanie 

wypracowana i przedstawiona propozycja. Do końca bieżącego roku ze względu  

na brak środków finansowych w budżecie Zespół ten funkcjonuje zgodnie  

z podpisaniem porozumieniem z Rybnikiem. Prawdopodobnie w sierpniu  

na początku września Zespół zostanie przeniesiony do innej lokalizacji  

(około 500 m) i z 400 m2 będzie miał do dyspozycji 800 m2. Jakość wykonania 

remontu pomieszczeń jak i możliwość na potencjalnych petentów będzie lepsza niż 

do tej pory. W pierwszej kolejności informacja ta zostanie przedstawiona na Komisji 
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Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.      

2. D. Koniecznemu – odnośnie przejścia dla pieszych powiedział, że część działań 

została już poczyniona przez PZD i odpowiedź zostanie udzielona w formie 

pisemnej. Odpowiedź na pytanie odnośnie PKS sp. z o.o. otrzymał w dniu 

dzisiejszym w poczcie i prawdopodobnie niespójny jest przekaz do mediów. Obiecał 

ustosunkować się do wypowiedzi radnego na posiedzeniu Zarządu w dniu 

jutrzejszym. 5000 rodzin jest uprawnionych do Karty Dużej Rodziny, więc może być 

większy skutek finansowy i na jednej z Komisji i sesji informacja zostanie 

przekazana.   

  Co do absolutorium powiedział, że nie będzie zdeterminowany głosowaniem 

radnego D. Koniecznego, także cały Zarząd odnosi się do tej sugestii.  

3. D. Wacławczykowi – powiedział, że Pan A. Rim znany jest z różnych imprez 

 m.in. sportowych. Temat ten powinien zostać przedyskutowany na Komisji, bo  

jest to kwestia wypracowania formuły. W sprawie zaproszenia osób na otwarcie 

Kaplicy powiedział, że nie będzie dużo miejsc, natomiast jeśli chodzi o możliwość 

brania udziału poza Kaplicą, to jak najbardziej, jednakże należałoby zastanowić się  

do jakiej grupy osób powinno zostać to zaadresowane.  

 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Dutkiewicz powiedziała, że  

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przywitał na sesji Posła na Sejm RP  

K. Sitarskiego.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosili się następujący radni: Sz. Bolik, A. Wierzbicki, P. Olender  

i przewodniczący rady A. Wajda. 
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 Radny Szymon Bolik przypomniał o wysłanym do wszystkich radnym drogą 

elektroniczną informacji w sprawie ZŁOMIADY. Wielu radnych udzieliło odpowiedzi 

(A. Wajda, A. Plura). Uważał, że jest to odpowiedni czas, aby zająć się organizacją. 

Starosta wyraził chęć wsparcia tej akcji. O szczegółach będzie jeszcze rozmawiał  

ze Starostą, ale należałoby zastanowić się w jakiej formie należy działać. Postanowił 

ponownie wysłać e-mail do wszystkich radnych i w swojej gminie można byłoby 

zorganizować taką akcję. Jednostki OSP będą mobilizowane do zbierania tych 

odpadów. Osobiście jest otwarty na wszelkie formy działania. 

 Radny Artur Wierzbicki przypomniał interpelację, którą zgłosił na jednej z sesji 

odnośnie zadymienia komina w obrębie ulic Ogrodowej i Pracy. Podziękował 

Członkowi Zarządu A. Chroboczkowi za zorganizowane spotkanie  

z przedstawicielami tego terenu. Spotkanie odbyło się 11.02.2016 r. na którym obecni 

byli: Członek Zarządu A. Chroboczek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

G. Kuczera i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu K. Sporny. Rozmawiano  

o zanieczyszczeniu powietrza na tym terenie, o kontroli ze strony Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Nadzoru Budowlanego oraz kontroli 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie służby powiatowe w tym 

kierunku działały. Właściciel obiektu jest jeden, tylko najemcy na kilku kominach 

zanieczyszczają powietrze. Budujące jest to, że jest deklaracja właściciela tego obiektu, 

iż w przyszłym sezonie grzewczym 2016 / 2017 na obiekcie będzie znajdowała się 

instalacja grzewczo – gazowa. Bardzo wiele osób działało w tym kierunku i widać, że 

działania społeczne we współpracy z urzędem i z prywatnym właścicielem przynoszą 

skutek. Podziękował Staroście za informację ogólną.  

 Radny Piotr Olender zabrał głos w związku z wypowiedzią radnego  

D. Koniecznego w sprawie PKS sp. z o.o. Przypomniał, iż radny w listopadzie / grudniu  

występował mniej więcej w tej samej sprawie. Jako członek Zarządu ma na bieżąco 

informacje o stanie PKS Sp. z o.o. PKS nie jest jego konikiem, ale postanowił poprosić 

o stosowne dokumenty i sprawdzić jak wygląda kurs do Krakowa. Z otrzymanych 

dokumentów wynika jednoznacznie, że kurs do Krakowa jest na plusie, rozliczany  

w skali rocznym. Powiat Raciborski przejmując PKS zakładał nie stawiać na zysk tylko 

na utrzymanie firmy i zapewnienie na lokalnym rynku połączeń. Rozumiał, że dane 

radnego D. Koniecznego to jest mieszanina intuicji, przeczucia różnych niewiadomych 

informacji, stąd też poprosił radnego, aby podał skąd bierze informacje, bo radny  
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D. Konieczny mówi, że kurs do Krakowa jest nierentowny z punktu widzenia PKS – u. 

Byłoby nieroztropne ze strony Zarządu, gdyby Zarząd opierał się tylko na zdaniu 

radnego D. Koniecznego i podejmował w tym wypadku działania, toteż nie sądził, że 

można spodziewać się jakichkolwiek działań Zarządu w tej sprawie.  

 Radny D. Konieczny zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Osobiście czerpie 

informacje z korespondencji otrzymanej i podpisanej przez Prezesa PKS  

K. Kitli ńskiego, który twierdzi, iż linia Racibórz – Kraków jest w okresie wdrażania, co  

w opinii radnego budzi wątpliwość i miesięcznie korzysta z niej 2500 osób (w ciągu 

roku średnio 30 tys. osób. Z oficjalnego rozkładu jazdy PKS można wywnioskować, że 

jest 16 kursów na tydzień, co w ciągu roku – przyjmując, że rok ma 52 tygodnie  

jest 832 kursy). Dzieląc liczbę osób w ciągu roku przez liczbę kursów jest 36 osób  

na kurs, przyjmując założenie, że połowa pasażerów to studenci i przyjmując  

z  oficjalnego cennika jaki istnieje dla tej linii, że bilet dla osoby dorosłej kosztuje 27 zł, 

a dla studenta 15 zł, to przychód na 1 kurs średnio wynosi 756 zł , dzieląc przez liczbę 

km do Krakowa tam i z powrotem – 300 km (752 zł/300 km) wynosi 2,50 zł).  

Przy wyliczeniach opierał się o informacje, jakie otrzymał od Prezesa PKS,  

z oficjalnego rozkładu jazdy i z oficjalnej taryfy przewozowej, a jedyne założenie, które 

poczynił to, że połowa pasażerów to są studenci, co może jest błędnym założeniem. 

Poprosił o wgląd do dokumentów, które miał radny P. Olender.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował, aby na Komisje zaprosić Prezesa 

w celu porozmawiania i uzgodnienia wersji zdarzeń. Poprosił radnego D. Wacławczyka 

o zabranie głosu.  

 Radny D. Wacławczyk powiedział, że na co dzień wynajmuje autokary i zna 

przewoźników, stąd też pragnie zobaczyć dokumenty i zobaczyć, co jest ujęte  

w kosztach, bo jeżeli wychodzi 2,50 zł za km jest to oczywiste, iż jest to poniżej 

kosztów, tylko co radny P. Olender dostał w tym wykazie kosztów. Jeśli zostały 

policzone ceny paliwa i bilety, to może będzie to wynik dodatni.  

Autokar ma amortyzację, trzeba go serwisować, ma mechanika, zmieniać opony,  

na bieżąco dokonywać przeglądu i co jakiś czas trzeba wymieniać na nowszy model, 

itp. Na stronie PKS sp. z o.o. zamieszczono informację, iż wynajęcie autokaru kosztuje 

6 zł za km, a nie 2,50 zł. Może okazać się wówczas, że szkoły, które wynajmują 

autokary na turystyczne wycieczki albo mieszkańcy, którzy jeżdżą do Kuźni 

Raciborskiej utrzymują kurs do Krakowa toteż kluczowe jest to, co w tych 

dokumentach zostało ujęte w kosztach. Chętnie zapoznałby się z tymi dokumentami.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda uważał, że są Komisje i można tematem  

zająć się, bo na sesji na pewno nie zostanie to rozstrzygnięte. Poprosił o głos Posła  

na Sejm RP K. Sitarskiego w celu przedstawienia informacji nt. pracy w Sejmie.   

 Poseł na Sejm RP Krzysztof Sitarski podziękował za zaproszenie na obrady 

sesji. Funkcję publiczną pełni od listopada czyli ponad 4 miesiące i jest to nowa rola  

w jego życiu zawodowym. Posiada licencję na przewóz osób i jeśli chodzi o kwestie 

kosztów amortyzacji, paliwa, przewozów osób służy pomocą w tym zakresie.  

Zgodził się z wypowiedzią radnego D. Wacławczyka, że oprócz kosztów paliwa  

są również koszty amortyzacji, ubezpieczenia OC, itp. Na jego osobę zagłosowało  

ponad 12 tys. obywateli z okręgu, łącznie na jego listę około 30 tys. osób. Okazało się, 

że praca Posła będzie polegała na wspieraniu m.in. samorządów, lokalnych instytucji, 

starostw powiatowych, dlatego też jest 1 biuro poselskie. Jest delegatem 

parlamentarzystów do Rady Europy, co wiąże się z dodatkowymi wyjazdami, 

nieobecnościami. Ze względu na ciężką sytuację w górnictwie jest w Radzie 

Eksperckiej, gdzie prowadzone są audyty eksperckie na kopalniach. W związku  

z dotychczas wykonywanym zajęciem i zawodem został powołany do Ministerstwa 

Energii, gdzie jest 16 osób, aby wyznaczyć kierunki jak naprawić górnictwo, które  

od jakiegoś czasu „kuleje”. Przeprosił radnych za spóźnienie na sesję, ze względu  

na nadmiar obowiązków.  

 Od momentu wyboru do dnia dzisiejszego miał 32 merytoryczne wystąpienia  

w tematach polityki zagranicznej, podatku dochodowym i instytucji finansowych.  

Prowadził jedną informację bieżącą dot. finansowania ochrony zdrowia i odpowiedzi 

udzielał Wiceminister Zdrowia i wiele osób z tym związanych. Zadawał również 

Ministrowi pytania odnośnie przyszłości górnictwa. Uważał, że przemysł górniczy jak 

również i energetyczny stanie na nogi. Ponadto złożył 6 interpelacji do Ministra  

m.in. w sprawie kształcenia zawodowego – chodziło o szkolenia z Powiatu 

Wodzisławskiego, 8 zapytań o politykę społeczną i rodzinną. Będzie starał się 

zajmować przez najbliższe 4 lata następującymi tematami: przemysłem wydobywczym, 

energetycznym, systemem ochrony zdrowia i współpracą z gminami górniczymi, 

interdyscyplinarnym rozwojem transportu, m.in. z wykorzystaniem dróg wodnych.  

 W związku z dotychczasową działalnością osobiście doprowadzał  

poprzez krytykę Głównego Inspektoratu Pracy i mocno uderzył w instytucję, która  

była niewydolna, biurokratyczna, zajmowała się statystykami. Na tę okoliczność 

Główny Inspektor Pracy zmienił interpretację przepisów dotychczas funkcjonujących. 
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Okazało się, że można zmienić interpretację. Dotychczas było tak, że duże 

przedsiębiorstwa były kontrolowane przez inspektorów pracy z wyprzedzeniem, mogły 

przygotować się merytorycznie, dokumentacyjnie i pewne rzeczy schować  

przed kontrolą, a małe firmy (sklepiki osiedlowe) były praktycznie kontrolowane  

przez inspektorów pracy. Na skutek jego działań sytuacja ta uległa poprawie i wszystkie 

przedsiębiorstwa mikro, średnie czy duże są traktowane jednakowo. W razie 

jakichkolwiek pytań dostępny jest pod telefonem, a doskonałym fachowcem, z którym 

współpracuje jest Dyrektor Biura Poselskiego Pan Adam Mielcarek. Obiecał, że 

częściej będzie uczestniczyć w obradach sesji. Na dzień dzisiejszy sytuacja związana  

z audytem kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego wymaga czasu.               

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za przedstawienie informacji  

i stwierdził, że w razie potrzeb  radni będą adresować zapytania do Posła.  

 Następnie 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. Przekazał również, iż 

kolejna sesja odbędzie się 29 marca 2016 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży 

oraz ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego”. Zdaniem jego najprawdopodobniej 

będzie jedna Komisja na której obecni będą wszyscy przedstawiciele poszczególnych 

służb, inspekcji i straży i wówczas będzie możliwość zadawania pytań.   

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:40 zakończył obrady XVI 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. Lista zaproszonych gości. 

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 lutego 2016 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 18.02.2016 r. do 29.02.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r.). 

6. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2016 – 2020 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

7. Uchwała Nr XVI/145/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

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

8. Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

9. Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

10. Uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu raciborskiego. 

11. Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność 

Powiatu Raciborskiego. 

13. Uchwała Nr XVI/151/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 



 25 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

15. Sprawozdania realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwała Nr XVI/152/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

17. Uchwała Nr XVI/153/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

18. Uchwała Nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 


