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BR. 0002.3.3.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XVII / 2016 

z  XVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 marca 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XVII/155/2016 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

2. XVII/156/2016 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

3. XVII/157/2016 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok. 

4. XVII/158/2016 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata2016 – 2025. 

5. XVII/159/2016 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. „Dziedzictwo 

Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” przeznaczonego do realizacji  

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

6. XVII/160/2016 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu  

pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji 

kulturowoprzyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego 

pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ – Gmina 

Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL” przeznaczonego do realizacji  

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

7. XVII/161/2016 - w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S  

ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów". 

8. XVII/162/2016 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 
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9. XVII/163/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, w drodze jej darowizn. 

10. XVII/164/2016 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. XVII/165/2016 - w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016. 

12. XVII/166/2016 - w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie  

w sygnalizację ppoż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego 

kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”. 

13. XVII/167/2016 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

14. XVII/168/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danuty Chort na działania 

Starosty Raciborskiego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu      Ewa Tapper  

2. Radca Prawny       Grzegorz Granieczny  

3. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów       Roman Peikert  

4. Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych   Ilona Bojczuk  

5. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania  

Kryzysowego                                                                     Krzysztof Szydłowski    

6. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki  

Wodnej i Rolnictwa           Krzysztof Sporny  

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 XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 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 informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata2016 – 2025. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach 

projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” 

przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika  

Czeska – Polska. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach 

projektu pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji 

kulturowoprzyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego 

pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ –  

Gmina Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL” przeznaczonego do realizacji  

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów". 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

edukacji ekologicznej. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3,  

w drodze jej darowizn. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2016. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji  

na zadanie pn. „Wyposażenie w sygnalizację ppoż, instalację alarmową  

i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach 

Wielkich”. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. 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 XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

oraz zaproszonych gości tj.: p.o. I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji  

w Raciborzu Pawła Kopernika, zastępującego Komendanta Straży Granicznej  

w Raciborzu Rafała Freindorfa, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Raciborzu Karinę Talabską, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu 

Zbigniewa Mazura, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Jana 

Pawnika. 

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 marca 

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 pisma Starosty Raciborskiego: 

1. OR. II. 0022.3.3.2016 z dnia 22.03.2016 r. oraz OR. II.0022.3.3.2016 z dnia 

29.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2016 rok. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian                       

w budżecie na 2015 r. jak również w sprawie dokonania zmian w WPF na lata 

2016 – 2025 omawiane były na Komisji Budżetu i Finansów. W związku z nową 

wersją w/w projektów uchwał poprosił o ich omówienie.  



 6 

 Skarbnik Powiatu Ewa Tapper wyjaśniła, iż w rozdziale 85333 zwiększa się plan 

dotacji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 

9.1 Aktywna integracja na realizację projektu "Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu" o kwotę 24 570 zł.   

 Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za.  

 Na sesję przybył radny J. Deńca i skład rady wyniósł 22 osoby.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Skarbnik Powiatu E. Tapper 

wspomniała o konieczności podjęcia nowej wersji projektu uchwały.   

 Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za.  

 Ponadto przekazał, iż Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wprowadzenie 

do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danuty 

Chort  

na działania Starosty Raciborskiego.  

Projekt uchwały został wprowadzony 22 głosami za.  

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

obrad dzisiejszej sesji?  

 W związku z brakiem innych 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 XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Uwagi zgłoszone przez radnego D. Koniecznego 

zostały uwzględnione.  

W związku z tym zapytał, czy są inne uwagi do protokołu? 

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 22 głosami za.  
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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 20 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radna K. Dutkiewicz zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

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

 

Ad5. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiały omawiane były  

na Komisjach i część osób miała już możliwość wysłuchania poszczególnych służb, 

inspekcji i straży. Podziękował za przygotowanie materiałów oraz poprosił 

poszczególne służby o przedstawienie najważniejszych problemów związanych  

ze swoją działalnością na terenie Powiatu Raciborskiego. Poprosił przedstawiciela KPP 

w Raciborzu o przedstawienie informacji.  

 P.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu Paweł Kopernik 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu w 2015 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. Ponadto przekazał, że jeśli chodzi o przestępczość na terenie Powiatu 

Raciborskiego za 2 miesiące, to ta dynamika we wszystkich kategoriach spada –  

jest poniżej 100 %. W tych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców czyli jak np.: 

kradzieże samochodów, włamania, itp. to praktycznie we wszystkich kategoriach 
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dynamika jest poniżej 100 % w przeciągu kilku miesięcy. Kradzieże są mniej więcej  

na poziomie 37 %, włamania na poziomie 76 % - wzrost o 47 %, przestępcza 

rozbójnicze – 100 %, zniszczenia mienia – 61 % czyli wzrost o 30 %  w stosunku  

do ubiegłego roku, uszkodzeń ciała – 100 %, narkotyki – 100 % wzrost czynów 

zarówno u osób dorosłych jaki i nieletnich. W roku 2015 wykrywalność przestępstw 

gospodarczych wyniosła 93,8 %. Ustalono ponadto 98 sprawców przestępstw 

(podejrzanych).   

 Przez święta (4 dni) nie doszło do ani jednego wypadku, w której zostałaby 

osoba ranna. Jedna osoba została zatrzymana w stanie nietrzeźwości. Odnotowuje się 

spadek, jeśli chodzi o zatrzymania – prewencji.       

 W związku z brakiem pytań radnych, przewodniczący rady A. Wajda 

podziękował za przygotowanie materiałów i wypowiedź oraz poprosił przedstawiciela 

Straży Granicznej w Raciborzu o zabranie głosu.  

 Przedstawiciel Straży Granicznej w Raciborzu Rafał Freindorf powiedział, że 

sytuacja w Powiecie Raciborskim jest dobra. Ewentualnymi zagrożenia są: wzrost 

cudzoziemców jeśli chodzi o pracę. W Raciborzu obserwuje się w tym obszarze wzrost 

i cały czas jest to monitorowane. 

 Straż Graniczna uczestniczyła w szeregu programów i akcji o skali 

ogólnopolskiej, mających na celu jednocześnie bezpośrednie przełożenie na poziom 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Raciborskiego, w tym dzieci i młodzieży.  

Przed Strażą Graniczną Światowe Dni Młodzieży, NATO.   

 Sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Placówkę Straży 

Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2015, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zadać pytanie 

przedstawicielowi Straży Granicznej? 

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

przedstawiciela o zabranie głosu. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Karina Talabska 

podniosła temat zbiorowych zatruć pokarmowych, w której nie wystąpiło żadne ognisko 

w 2015 r. Istotny spadek ¾ osób, które zapadły na Salmonellę. W roku 2015 

zaobserwowano nieznaczny spadek zapadalności w stosunku do roku 2014 na zakażenia 

jelitowe o etiologii wirusowej – mniej więcej o połowę spadła zapadalność.  

WZW B – liczba ta spadła z 19,16 na 8,2. Spadła także zapadalność na boreliozę o ¼, 
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gdzie zapadalność w poprzednim roku była 74,84, a w 2015 r. – 54,8. Odnotowano dość 

istotny wzrost w kierunku zachorowania na grypę +204,2 %. Ponadto wzrost 

odnotowano w kierunku płonicy, biegunek i zapaleniu żołądkowo – jelitowego BN  

o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, której wzrost wynosił +76,6 %.   

 W 2015 r. odnotowano 41 przypadków zachorowań spowodowanych z użyciem 

dopalaczy. W całym województwie liczba ta jest dość pokaźna 2191 przypadków  

na terenie całego województwa. Częściej są to ludzie młodzi, często nieletni.  

W związku ze znacznym wzrostem zatruć dopalaczami w województwie śląskim 

podjęto liczne i wzmożone działania profilaktyczne w tym zakresie. Przeprowadzono 

cykl pogadanek w szkołach gimnazjalnych dot. skutków zdrowotnych, społecznych  

i prawnych wynikających z zażywania dopalaczy oraz innych substancji 

psychoaktywnych. Pogadanki te odbywały się z udziałem pracownika PSSE  

i przedstawiciela KPP w Raciborzu. Poza tym przeprowadzono także cykl spotkań  

z dziećmi i młodzieżą w placówkach organizujących letni wypoczynek. PSSE 

przeprowadziła liczne wizytacje: ponad 80 wizytacji, 7 kontroli i 12 próbek produktów. 

Przebadano wszystkie zalążki znalezionych dopalaczy  i we wszystkich podejrzanych 

produktach stwierdzono obecność środków zawierających narkotyki i inne środki 

odurzające. Większość tych środków przechodzi w ręce Policji.  

 W powiecie nie odnotowano żadnych istotnych incydentów jeśli chodzi o wodę, 

które mogły mówić o jakimkolwiek zagrożeniu bezpieczeństwa wody do spożycia. 

Podobnie za bezpieczną uważa się wodę do kąpieli i rekreacji, pomimo drobnych 

stwierdzonych uchybień. W podsumowaniu można powiedzieć, że woda do spożycia                

i rekreacji jest bezpieczna w Powiecie Raciborskim. W obrębie higieny żywności 

żywienia prowadzono mniej więcej 12 tematycznych akcji, z czego największą liczbę 

kontroli przeprowadzono m.in. w obiektach gastronomicznych. W związku z wejściem 

w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1169/20111 w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) podjęto działanie                

na celu rozpropagowanie wymagań zawartych w w/w Rozporządzeniu. Nałożono w tym 

zakresie około 80 decyzji administracyjnych mające na celu wyegzekwowanie 

nieprawidłowego stosowania żywności. 

 Sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2015 – Informacja  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok, stanowiące 

załącznik nr 6. 
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 Kolejną osobą, która zabrała głos był Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Raciborzu Zbigniew Mazur. Omówił sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 2015, stanowiąca załącznik  

nr 7 do niniejszego protokołu.  Podczas swojej wypowiedzi powiedział, że na terenie 

Powiatu Raciborskiego jest około 15 000 sztuk bydła. Tendencje są takie, że spada 

pogłowie świń. Jest liczba chorób zakaźnych wśród zwierząt, np. gorączka Q.  

Na terenie powiatu pobrano ponad 8600 prób w kierunku różnych chorób. Inspekcja 

Weterynaryjna prowadzi program zwalczania salmonelli wśród drobiu i każde stado  

jest badane w kierunku salmonelly. Stwierdzono jeden przypadek włośnicy u dzika.  

W zakresie higieny żywności - to w powiecie jest 185 podmiotów, 142 gospodarstwa,  

w których produkują mleko. Generalnie zwiększa się ilość mleka, chociaż                              

nie zwiększa się ilość bydła.  Na terenie powiatu znajdują się różne zakłady. W tamtym 

roku powstał Zakład Przetwórstwa dziczyzny w Rudach. Inspekcja Weterynaryjna ma 

nadzór nad produkcją pasz.  

 Radny Szymon Bolik stwierdził, iż ceny szczepienia psów z roku na rok są coraz 

droższe.    

 Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur odpowiedział, że od 20 lat nie było 

odnotowanej wścieklizny na terenie powiatu. Sczepienia psów odbywają się raz                   

do roku. Pytanie dotyczące cennika szczepień to nie jest pytanie skierowane do niego, 

gdyż to ustalają lekarze – weterynarze. Każdy lecznictwa weterynaryjna i każdy  

lekarz – weterynarz może zaszczepić psa.   

 Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

Jan Pawnik przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. W/w informacja stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu. Komendant zwrócił uwagę na obłożenie sprzętu.   

Nową rzeczą, jaką dysponuje KPPSP jest skokochron – 16 m, służący do ratowania 

ludzi z wyższych pięter. Naprawa drabiny + przegląd gwarancyjny w 2015 r. kosztował 

prawie 50 000 zł.  Co roku serwisant przyjeżdża i dopuszcza do użytkowania drabinę. 

KPPSP nie stać na nową, stąd też musi dbać o tą drabinę, która w tej chwili                          

jest w użytkowaniu Komendy. Sprzęt dialektyczny – służy do prowadzenia prac                     

w obrębie zerwanych linii wysokiego napięcia i zdarzenia ze słupami elektrycznymi. 

Zdarzeń na terenie powiatu jest bardzo dużo. Warto podkreślić działalność 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  bez których KPPSP nie dałaby sobie rady. Na terenie 

powiatu funkcjonują 52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 19 jednostek 
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włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) oraz 1 zakładowa OSP. 

Są w miarę te Ochotnicze Straże Pożarne dobrze wyposażone, nawet mają nowe auta –  

po 2 samochody.    

 Pozostali przedstawiciele służb, którzy byli nieobecni na sesji złożyli również  

materiały, stanowiące  załączniki do protokołu:  

1. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotycząca  

realizowanych prac na terenie budowy Zbiornika – załącznik nr 9. 

2   Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni 

Górnej Odry w Raciborzu dotycząca ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

Powiatu Raciborskiego – załącznik nr 10. 

3.  Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu 

Raciborskiego – załącznik nr 11.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował zaproszonym gościom  

za przybycie. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski powiedział, że radni wraz z materiałami 

na sesję otrzymali drogą elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 01.03.2016 r. do 17.03.2016 r., stanowiącą załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu.  

 Następnie Starosta przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 18.03.2016 r. do 29.03.2016 r. (uzupełnienie  

do informacji za okres od 01.03.2016 r. do 17.03.2016 r.), stanowiącą załącznik  

nr 13 do niniejszego protokołu.  

 Odnośnie spotkania poświęconemu otwarciu terenowego punktu paszportowego 

Starosta powiedział, że wspólnie z Panią Dyrektor i Prezydentem Miasta Racibórz 

ustalono pewne zasady, którymi będą kierować się. Wzięto na siebie 1 etat, 1 etat daje 

Wojewoda i zostanie przygotowany lokal. Warunki ustalone przez Wydział Wojewody 

były rygorystyczne: co najmniej 60 m2, dogodne miejsce, winda dla osób 

niepełnosprawnych. Na lokalizację wybrano dawną Poradnię Logopedyczną  

przy ul. Batorego, pomiędzy MZB a Sanepidem. W sierpniu ubiegłego roku otrzymano 
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pismo. W/w pismo otrzymał również Prezydent Miasta Racibórz oraz Poseł  

Cz. Sobierajski i od sierpnia wiadomo, że będzie biuro paszportowe, tylko pozostaje 

kwestia obiektu. W dniu 22.03.2016 r. uzgodniono wszystko w szczegółach.  Wspólnie 

z Prezydentem obiecano, że zostanie przygotowany lokal oraz należy zatrudnić  

tę 1 osobę. W biurze paszportowym muszą być co najmniej 2 osoby. W związku z tym, 

że biuro paszportowe będzie czynne w Raciborzu 2 lub 3 dni, będą 2 osoby płatne                   

po ½ etatu przez Wojewodę, natomiast te 2 osoby po ½ Starostwo będzie płacić 

wspólnie z miastem. Osobiście będzie zabiegał, aby gminy dołożyły się do prowadzenia 

biura. W tym tygodniu zostanie wystosowane pismo do Wojewody z uwzględnieniem 

wszystkich szczegółów nt. przygotowania obiektu. Informacja, która została przekazana 

do mediów jest trochę niepełna.   

  

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

  Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż na połączonych Komisjach Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zostały złożone dwa 

wnioski, stąd też wniósł autopoprawkę polegającą na:   

1) dopisaniu w załączniku do projektu uchwały sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego (w podsumowaniu – str. 22) po zdaniu „Wśród wniosków 

związanych z ochroną przeciwpożarową wymienić należy konieczność dalszych 

działań mających na celu edukację społeczeństwa oraz administrację budynków 

mieszkalnych w celu ograniczania zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem 

węgla, przejezdności dróg na dużych osiedlach mieszkaniowych, dalsze 

doposażanie jednostek OSP, przebudowę / rozbudowę obiektów PSP w Raciborzu” 

nowego zdania w następującym brzmieniu: „Natomiast do wniosków dotyczących 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego należy: zakończenie budowy Zbiornika 

„Racibórz Dolny”, zamknięcie prawostronnego obwałowania Odry po stronie 

województwa opolskiego oraz budowa „suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej”. 
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2) wpisaniu następującego brzmienia kolejnego zdania: „Podobnie do roku ubiegłego 

w ocenie służb, inspekcji i straży oraz Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego stan ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe powiatu oceniane są jako dobre.”, wnioskując wykreślenie 

słowa „i zadawalające”.  

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

pragnie 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 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z radnych pragnie zabrać głos?      

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.    

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. 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  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów przyjęto II wersję 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?      
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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 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. 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 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu 

pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” przeznaczonego  

do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

 

 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.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach projektu 

pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji 

kulturowoprzyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: 

Gmina Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL - Powiat 

Raciborski PL” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. 

 

 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 19 do niniejszego 

protokołu.  

  

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów". 

 

 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.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

 

 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 projektu uchwały.      

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

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3,  

w drodze jej darowizn. 

 

 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 22 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu Rady Społecznej 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?  

 Zgłosiła się radna K. Dutkiewicz. Powiedziała, że przedmiotowa uchwała 

dotyczy zmian zapisów regulaminu Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, które jak dyskutowano na Komisji mają umożliwi ć głosowanie 

korespondencyjne uchwał w sprawie zakupu przez szpital sprzętu. Przez długie lata 

Rada Społeczna funkcjonowała przez głosowań korespondencyjnych i ani częstotliwość 

posiedzenia oraz inne żadne przesłanki nie świadczyły o tym, aby taka zmiana była 

potrzebna i uzasadniona. W roku 2015 odbyły się 4 posiedzenia Rady Społecznej,  

a w roku bieżącym 1 posiedzenie. Osobiście jest członkiem Rady Społecznej.  

W jej odczuciu jest to jedynie sankcjonowanie decyzji podjętej przez Dyrektora  

i propozycji takiego zapisu,że nie można traktować jak ograniczenia kompetencji rady  

w kwestiach dotyczących szpitala powiatowego i kroku kierunków prawnych kontroli 
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rady nad szpitalem. W jej odczuciu taki zapis w kontekście proponowanych  

i projektowanych zmian związanych ze szpitalem nie jest dobrym kierunkiem. 

Jako członek Rady Społecznej była przeciwna zmianom regulaminu, które dopuszczały 

głosowanie korespondencyjne w sprawie zakupu sprzętu i w dniu dzisiejszym z tych 

samych przyczyn Klub PiS będzie głosował przeciwko przedmiotowej uchwale.  

 Starosta zapytał, jakie są przeszkody, aby zagłosować korespondencyjnie.  

Konwent Starostów przeprowadza takie głosowanie korespondencyjne i nad każdym 

takim głosowaniem można wypowiedzieć się. Przypomniał, iż radna K. Dutkiewicz 

była na Radzie Społecznej i nie tylko jako jedyna była przeciwko, gdyż reszta 

zagłosowała za. Rada Społeczna pracuje społecznie i czy w przypadku awarii lampy  

w tomografie, która kosztuje 300 tys. zł, to osoba z Katowic ma przyjechać. Z opinii 

Starosty powinno być trochę rozsądku. Osobiście nie widział żadnej różnicy pomiędzy 

głosowaniem korespondencyjnym, a uczestniczeniem w spotkaniu Rady Społecznej, bo 

jeśli będzie miał szczegółowe uzasadnienie do uchwały w przypadku głosowania 

korespondencyjnego – wszyscy członkowie Rady Społecznej otrzymają te uchwały                 

i będą mieli również możliwość wypowiedzenia się, stąd też nie potrafił zrozumieć, 

dlaczego Klub PiS zagłosuje przeciwko projektowi uchwały. Uważał, że nie zawsze  

w przypadku tego jednego drobnego punktu trzeba udać się na Radę Społeczną, 

pomimo braku czasu czy też dalekiego dojazdu. Nie mówi tutaj o większych zakupach, 

ale awaryjnych sytuacji, które wymagają dobra szpitala i szybkiego podjęcia decyzji. 

Nikt w przypadku głosowania korespondencyjnego nie popełni przestępstwa,  

przede wszystkim Dyrektor Szpitala i z pewnością na to nie pozwoli również Starosta.    

 Radna K. Dutkiewcz odniosła się do wypowiedzi Starosty i stwierdziła, że 

członkostwo w radzie jest dobrowolne, kto nie ma na nie czasu, może zrezygnować, 

nikt na siłę w tym gremium nie trzyma, z szacunkiem do osób, które przyjeżdżają  

z Katowic na Radę, o czym też wspomniał Starosta. Ponownie powtórzyła, że  

4 posiedzenia Rady Społecznej w roku, to nie jest żadne znaczące obciążenie  

dla osób zajętych. Taki zapis o głosowaniu korespondencyjnym to wyraz zaufania rady 

do dyrekcji, którego w kontekście obecnych problemów oraz planowanych zmian             

nie ma dyrektor.       

 Radny A. Plura dodał, że kwota ta została zaproponowana przez 

przedstawiciela Wojewody i nie była to propozycja Starosty, Dyrektora Szpitala ani 

członków Rady Społecznej. Zgodził się, aby nad ważnymi rzeczami głosowano 

korespondencyjnie. Z tego co usłyszał na Radzie Społecznej, to głosowanie 
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korespondencyjne będzie dotyczyło sytuacji nadzwyczajnych i to co Starosta 

wspomniał awarii sprzętu. Głosowanie korespondencyjne uchwał miało na celu przede 

wszystkim to, żeby nie ściągać osób z daleka. Dla radnego nie jest to żadne 

ubezwłasnowolnienie, a sensowne jest to, że Dyrektor jak zamierza zakupić rzecz, to 

musi zapytać Radę Społeczną. 

 Radny Dawid Wacławczyk zapytał, jak technicznie będzie wyglądało 

głosowanie korespondencyjne np. czy będą rozsyłane e – mail, czy będzie jakiś system 

stworzony i członkowie rady będą musieli logować się, aby głosować 

korespondencyjnie itp. Radnego zastanowiło, czy kwota 500 tys. zł  to "drobne 

wydatki", skoro to pół procenta budżetu szpitala. Zaproponował, że skoro tak, to i sesje 

Rada Powiatu może robić korespondencyjnie. 

 Starosta odpowiedział, że głosowanie będzie odbywało się drogą elektroniczną, 

przekazanie uchwały czy uzasadnienia. W sprawie głosowania korespondencyjnego 

uchwał nie przewiduje się innej formy. Dyrektor szpitala nie podejmie innej decyzji, 

gdyż musi mieć wszystkie głosy pozbierane  i Starosta również musi wiedzieć, że 

wszyscy członkowie Rady Społecznej zagłosowali za. System teki często                            

jest w Subregionie, co może potwierdzić Pan R. Peikert. Drobiazgi i poprawki                 

do uchwały przekazywane i są drogą elektroniczną ewentualnie jak jest coś niejasne to 

dokonuje się korekty. Osobiście nie widzi żadnych przeszkód. Obrady sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego są płatne, zaś Rada Społeczna Szpitala pracuje społecznie. 

Starosta powiedział, że głosowanie korespondencyjne uchwał jest to nowa rzecz, którą 

wprowadza się i osobiście dziwi się, że radni nie chcą unowocześnić tej rzeczy.    

 Radny A. Plura uważał, że do tej pory informacje nt. posiedzenia Rady 

Społecznej przekazywano drogą tradycyjną, w związku z tym pojawiła się nowa 

możliwość. Nie wie, czy głosowanie korespondencyjne uchwał będzie w ogóle 

stosowane, to tak jak zostało to powiedziane to miało to być tylko stosowane  

w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku wystąpienia awarii.   

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że obowiązują przepisy Ustawa  

o zamówieniach publicznych i zakup musi być dokonywany w oparciu o tryb 

wspomnianej ustawy. Każda ze strona wypowiedziała się w temacie głosowania 

korespondencyjnego uchwał.  

 W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      
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Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 8 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2016. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż Powiatowa Społeczna Rada  

ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię  

o przedstawionym podziale środków.    

 W związku z powyższym 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 24 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji  

na zadanie pn. „Wyposażenie w sygnalizację ppoż, instalację alarmową  

i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach 

Wielkich”. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnego Sz. Bolika o zabranie głosu. 

 Radny S. Bolik stwierdził, iż w ostatnim momencie dowiedziano się, że                    

o dotację ubiegały się Pietrowice Wielkie, Krowiarki i Gamów. Ucieszył się, że 

Pietrowice Wielkie otrzymały pieniądze na drewniany kościół pw. Św. Krzyża. 

Rozmawiał z zarządcą obiektu w Krowiarkach, który powiedział, że ze strony 

samorządów nie było takiego odzewu, stąd też poprosił o sprostowanie. Starosta     

przypomniał, iż wpłynęły 3 wnioski:  

1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny w Gamowie – zwróciła się z wnioskiem  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegającym na wykonaniu izolacji pionowej 

przy zabytku, polegającym na wykonaniu izolacji pionowej fundamentu ściany 

południowej i wschodniej kościoła oraz wskazała ilość potrzebnych środków.  
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2. Krowiarki – budynek mauzoleum. 

3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach 

Wielkich – po raz kolejny zabiegała o środki. Jest to kościółek drewniany, jedyny  

w powiecie i nie ma zabezpieczenia jeśli chodzi o ppoż, instalację alarmową  

i monitoring dla ochrony zabytkowego kościółka. Gmina bardzo daleka  

jest od uzyskania środków z WFOŚiGW jak również dokłada własne środki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o dofinansowaniu drewnianego 

kościółka. Jeśli wpłynie 1 wniosek to prosta jest kwestia rozpatrzenia wniosku, ale 

obecnie wpłynęły 3 wnioski. Bardzo pragnęła otrzymać dofinansowanie Parafia 

Gamów. Starosta powiedział, że Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 nie znika. W przyszłym roku będzie znów 

kwota dofinansowania w wysokości 25.000 zł, będzie możliwość złożenia wniosku  

i Zarząd Powiatu podejmie decyzję. Obiekt w Krowiarkach jest obiektem prywatnym. 

Drewniany kościółek jako jedyny taki obiekt na terenie powiatu musi mieć odpowiednie 

zabezpieczenie przed ogniem. W Zawadzie Książęcej istniał kiedyś podobny, ale 

spłonął gdyż nie był właśnie odpowiednio zabezpieczony. Starosta powiedział, że osoby 

zainteresowane mogą zapoznać się z kartą Zarządu Powiatu dot. udzielenia dotacji                

w/w obiektom.   

 Radny Dominik ucieszył się, iż przeznacza się środki na ratowanie zabytków  

i z pewnością pieniądze wydatkowane są właściwie. Jest inżynierem i przemawiają  

do niego liczby. Biorąc pod uwagę takie wskaźniki, jak liczbę parafian (Pietrowice Wlk 

2500, Gamów 380), to realizacja projektu pietrowickiego bez dotacji to koszt na osobę 

18,37 zł. W przypadku Gamowa bez dotacji to 161 zł na parafianina. Nawet z dotacją to 

dalej 95 zł. Wskaźniki mówią zatem o czymś zupełnie innym. Należałoby dofinansować 

projekt z Gamowa. Jak wynika z karty informacyjnej Zarządu Powiatu Parafia 

Pietrowice Wielkie otrzymała już wcześniej dotację powiatu na realizację zadań  

przy obiekcie zabytkowym, to dlatego wtedy nie zwróciła się o monitoring,  

o zabezpieczenie ppoż, itp.? Po raz kolejny pomaga się jednej parafii, natomiast Gamów 

też już się zwracał o dotację, a jej nie otrzymał. Radny zwrócił uwagę, że projekt 

pietrowicki korzystał również z innych źródeł – dotacji ze Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. Od Starosty radni usłyszeli, iż gmina dokłada 

własne środki. Gamów nie stać na takie dofinansowanie z różnych względów i nawet ta 

kwota, którą we wniosku zaprezentowali 61 tys. zł nie jest to całość zadania. Po 
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ostatniej Komisji nawiązał kontakt z członkiem Rady Parafialnej, który powiedział, że 

w sumie ten etap będzie miał inną kwotę. W roku bieżącym muszą to wykonać, gdyż 

jest zagrożenie popękania ścian kościoła. Uważał, że warto byłoby przygotować 

czytelne, jasne kryterium do oceny takich wniosków, którymi ma się kierować komisja 

przy wyborze konkretnego projektu do dofinansowania. W jego ocenie jest to czysto 

subiektywny pogląd. Jak stwierdził radny, jedyne liczbowe kryterium, które do niego 

przemawia, opierając się o dane z Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach w 

Pietrowicach Wlk notorycznie prowadzi Platforma Obywatelska – ponad 35 % głosów, 

natomiast w Gamowie ponad 51,41 % głosów zdobywa Prawo i Sprawiedliwość - jest 

to jeden z najlepszych wyników PiS w całym powiecie.  

 Głos zabrał przewodniczący rady A. Wajda, który zaznaczył, że wszystkim 

przecież zależy na zabytkach. Powiat decydując się wesprzeć któryś z projektów  

kieruje się regulaminem i dobrem zabytku nie zaś zdolnością finansową parafii. 

Podkreślił też, że zabytek ma dla powiatu duże znaczenie. Kościół ten pozostał ostatnim 

w powiecie. Instalacja przeciwpożarowa jest w tym przypadku niezbędna,                               

a podszywanie argumentów pod wyniki wyborcze w poszczególnych gminach                        

jest po prostu niesmaczne, jest jakiś nieporozumieniem. Zarząd Powiatu zaproponował  

i każdy z radnych ma prawo zagłosować według własnego sumienia.      

 Do dyskusji włączył się Wicestarosta, który przypomniał, że radny                            

D. Konieczny był kiedyś wójtem Rudnika, co tłumaczy zainteresowanie Gamowem. 

Zapytał także radnego D. Koniecznego wprost, czy jest za, czy przeciw dotacji                    

dla kościółka w Pietrowicach Wlk, bo nie zrozumiał tego z intencji wypowiedzi? 

 Radny D. Konieczny odparł, iż jest za pomaganiem i ratowaniem zabytków.               

Rozumie, że przez przewodniczącego rady przemawia lokalny patriotyzm. Stwierdził    

i tu i tam jest zabytek. Pietrowice Wlk dadzą sobie radę same, bez dotacji. 

 Wicestarosta zaproponował, aby pochylić się nad regulaminem, być może radny 

wskaże jakieś wskaźniki, podpowie Zarządowi Powiatu, temat zostanie omówiony, 

żeby dla radnego było to bardziej czytelnie. Stwierdził, że jeżeli coś nie pasuje, to 

poprosił o wskazanie „plamek, a nie mówić, że należy poprawić.      

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  
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Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

pani Danuty Chort na działania Starosty 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,1 głosem wstrzymującym się i stanowi 

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

 

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

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

rady W. Gumieniak.  

 Radna Teresa Frencel:  

1. Zwróciła się do służb leśnych jak również do kół łowieckich o uporządkowanie  

DW 919 od Jankowic do Szymocic, uporządkowaniu poboczy leśnych, które 

ograniczają widoczność i stanowią zagrożenie dla kierowców, którzy poruszają się  

tą drogą przed zderzeniem ze zwierzyną leśną. Art. 4 Ustawy z 13.10.1995 r.  

„Prawo łowieckie” mówi, że koła łowieckie i służby leśne na danym terenie 

zobowiązane są do chronienia zwierzyny leśnej przed zderzeniem samochodem, ale 
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nigdzie nie doszukała się, że równorzędne jest ludzkie życie. W związku z tym radna 

zwróciła uwagę, że służby leśne, koła łowieckie w porozumieniu z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich mają obowiązek przestawiania znaków drogowych „Uwaga  

na zwierzynę leśną” (znak powinien znaleźć się przed korytarzem, w którym 

przemieszczają się zwierzęta), co jednak nie jest czynione na tej drodze od 30 lat, 

stąd też poprosiła Starostę o zajęcie się tym tematem.   

2. Zwróciła uwagę przedstawicielowi, który odpowiedzialny jest za obwałowania  

o zajęcie się problemem tj. norami, które są budowane czy przewiercone  

w obwałowaniu przez nornice czy szczury (są miejsca, gdzie obwałowanie  

są poszatkowane i nie potrafi powiedzieć, czy będzie to miało wpływ jak przyjdzie 

ulewa i wał zmięknie), stąd też poprosiła, aby odpowiednie służby zajęły się tym 

problemem.      

 Radny Dawid Wacławczyk powiedział, że badania, które były przeprowadzone 

w powiecie nt. jakości powietrza dają obraz i pokazują, że konieczne jest prowadzenie 

takich badań w mieście i powiecie. Zaproponował  sfinansowanie zakupu mobilnej 

stacji pomiarów, która przemieszczałaby się po powiecie badając to, czym oddychamy. 

Ponadto zaproponował wyznaczenie celu – zrezygnowanie we wszystkich obiektach 

administrowanych przez Powiat Raciborski ze źródeł węglowych (tam gdzie  

jest pociągnięta linia z PEC czy z gazu), a w miejscach gdzie brak tej linii, to 

zastosowanie kotłów V klasy. Zaproponował wyznaczyć 1 miesiąc czasu  

na wyznaczenie celu. 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak                  

złożył następujące interpelacje: 

1. W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Gminy Kuźnia 

Raciborska wiceprzewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem do Opolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, kiedy rozpoczną się prace 

związane z zamknięciem prawostronnego obwałowania Odry na odcinku 150 mb  

na wysokości Księżej Łąki w woj. opolskim w gminie Bierawa? Niedomknięty  

w/w odcinek wału stanowi olbrzymie zagrożenie powodziowe dla mieszkańców 

Gminy Kuźnia Raciborska. 

2. W związku z dużym zagrożeniem przeciwpowodziowym dla mieszkańców Miasta 

Kuźnia Raciborska wiceprzewodniczący rady zwrócił się z zapytaniem do Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, kiedy rozpocznie się 

budowa suchego „Zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Ruda w Kuźni 
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Raciborskiej”?  Brak w / w Zbiornika jest bardzo dużym zagrożeniem powodziowym 

dla mieszkańców w/w Gminy.               

 

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  

1. T. Frencel – obiecał wystąpić pisemnie do odpowiednich służb, odpowiadających  

za bezpieczeństwo, jak również wystąpić do służb w sprawie nornic. Ponadto obiecał 

porozmawiać z Dyrektorem PZD w kwestii uporządkowania DW 919.  

2. D. Wacławczykowi – odpowiedział, że nie jest to zadanie powiatu. Obiecał wystąpić 

do gmin, aby dołożyły się do urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Z urządzenia 

będą korzystać wszystkie gminy i niech robią badania dla poszczególnych gmin. 

Postanowił temat podnieść na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta  

i przekazać zwrotną odpowiedź.  

 W kwestii ogrzewania budynków Starosta powiedział, że odchodzi się  

w całość w ciepłownię, poproszono gazownię i PEC o wycenę i wówczas będzie 

wiadomo, kto poda lepszą ofertę. Podał niektóre budynki administrowane  

przez Powiat Raciborski np. Centrum Zdrowia i czym są one ogrzewane oraz obiecał 

przyjrzeć się tym obiektom.    

3. W. Gumieniakowi – obiecał udzielić pisemnej odpowiedzi. 

 

Ad23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura odczytał wniosek 

zaproponowany przez radnego D. Koniecznego:  

1. Opracować i zaopiniować w ramach właściwej komisji mierzalne kryteria dotyczące 

przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – przyznawanych uchwałą 

Rady Powiatu Raciborskiego. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przypomniał, 

iż w czerwcu 2015 r. była podejmowana uchwała w sprawie regulaminu 

przyznawania dotacji na obiekty zabytkowe. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie wniosku. 

 Wniosek został zaakceptowany i przyjęty do Komisji w celu opracowania.  

 

Ad24. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

 Zgłosili się radni: D. Wacławczyk i przewodniczący rady A. Wajda. 

 Przewodniczący rady D. Wacławczyk: 

1. zasugerował, aby na przyszłość radnym nie zaszkodziłaby taka wiedza – 

przy uzasadnieniu do uchwały dołączona została informacja nt. ilości złożonych 

wniosków i ta sytuacja, jaka pojawiła się w dniu dzisiejszym mogłaby odbyć się na 

Komisjach (może radni by doszli do wniosków, jak pieniądze podzielić), a tak radni 

są zaskakiwani na sesji.     

2.  wniosek połączony z informacją – dobrze byłoby przyjąć zasadę, że jeżeli 

członkowie Zarządu Powiatu powołują się na jakiekolwiek dokumenty to, żeby były 

to dokumenty, które są dostępne w urzędzie. Przypomniał, iż miesiąc temu 

otrzymano informację od członka Zarządu Powiatu P. Olendra, który powoływał się 

na dokumenty z PKS, dlatego też radni byli przekonani, iż Zarząd Powiatu  

jest w posiadaniu tychże dokumentów. Okazało się, że dokumenty nie są dostępne  

w tut. Starostwie, tylko radni mogą udać się do PKS – u do p. D. Knury w celu ich 

otrzymania. Uważał, iż jest to nierówne traktowanie radnych i członków Zarządu.   

Podniósł również sprawę kursu linii Racibórz – Kraków.     

 Przewodniczący radny A. Wajda przekazał, że na Komisji Budżetu i Finansów 

zostało przedstawione uzasadnienie w kwestii złożonych wniosków na zabytki. 

Wicestarosta dodał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą otrzymała szczegółowe uzasadnienie nt. ilości złożonych wniosków  

i przyznaniu dotacji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż na dwóch Komisjach w/w kwestia 

była omawiana i po to są Komisje, żeby dopytywać się o szczegóły.  

Ponadto przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego 

za 2015 r. Termin składania upływa 31.04.2016 r. Biuro Rady roześle radnym 
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niezbędne informacje – od Wojewody o zasadach wypełniania oświadczeń 

majątkowych. W celu wątpliwości poprosił o podejście do Biura Rady w celu 

ewentualnych wyjaśnień.  

 Korespondencja, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się  

do wglądu w Biurze Rady. Przekazał również, iż kolejna sesja odbędzie się 26 kwietnia 

2016 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: 

„Zabezpieczenie usług medycznych w Powiecie Raciborskim”.  

 

Ad25. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:48 zakończył obrady XVII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

Protokołowała:        

Jolanta Błaszczok      
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Załączniki:  

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości. 

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

w dniu 29 marca 2016 r. 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej  

Policji w Raciborzu w 2015 r. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Placówkę Straży 

Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2015. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2015 – Informacja  

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w roku 2015. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Raciborskiego  

za 2015 rok. 

9. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotycząca 

realizowanych prac na terenie budowy Zbiornika.  

10. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni 

Górnej Odry w Raciborzu dotycząca ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

Powiatu Raciborskiego. 

11. Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu 

Raciborskiego.  

12. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 01.03.2016 r. do 17.03.2016 r. 

13. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 18.03.2016 r. do 29.03.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 01.03.2016 r. do 17.03.2016 r.). 

14. Uchwała Nr XVII/155/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

15. Uchwała Nr XVII/156/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 
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16. Uchwała Nr XVII/157/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

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

17. Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r.  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata2016 – 2025. 

18. Uchwała Nr XVII/159/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania 

Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów  

i Piastów – wspólna historia” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

19. Uchwała Nr XVII/160/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania 

Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. „Poprawa bezpośredniej 

dostępności komunikacyjnej do atrakcji kulturowoprzyrodniczych, rozwoju  

i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ –  

Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL - Powiat Raciborski PL” 

przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – 

Polska. 

20. Uchwała nr XVII/161/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów  

w miejscowości Rzuchów". 

21. Uchwała Nr XVII/162/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

22. Uchwała Nr XVII/163/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego 

prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, w drodze jej darowizn. 

23. Uchwała Nr XVII/164/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 
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24. Uchwała Nr XVII/165/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016. 

25. Uchwała Nr XVII/166/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie  

w sygnalizację ppoż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego 

kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”. 

26. Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

27. Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca  

2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danuty Chort na działania Starosty 

Raciborskiego. 

 

 

 


