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BR. 0002.3.4.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XVIII / 2016 

z  XVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 kwietnia 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XVIII/169/2016 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok.  

2. XVIII/170/2016 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

3. XVIII/171/2016 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Pietrowice 

Wielkie do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem 

rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”. 

4. XVIII/172/2016 - w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice 

Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową. 

5. XVIII/173/2016 - w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu raciborskiego                   

do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 

6. XVIII/174/2016 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka                   

w Raciborzu. 

7. XVIII/175/2016 - w sprawie poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach 

dotyczącego utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 

8. XVIII/176/2016 - w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1                         

dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego               

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3. 

9. XVIII/177/2016 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

10. XVIII/178/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 
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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. Inspektor ds. współpracy z mediami                 Karolina Kunicka            

Zaproszeni goście: 

1. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu                      Ryszard Rudnik 

2. Przedstawiciele Biura Projektowego Pro Eko w Nowym Sączu Jacek Pietruszka, 

Krzysztof Pietruszka, 

3. Prezes Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego w Raciborzu Andrzej Żółty 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim. 

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 wyrażenia woli 

przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą „Modernizacja 

drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia na czas 

określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia powiatu 

raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska 

Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego utworzenia niezależnego Śląskiego 

Instytutu Onkologii. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. 

Gimnazjalnej 3. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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 XVIII 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  

zaproszonych gości, mieszkańców Powiatu Raciborskiego, przedstawicieli Firmy             

PROEKO oraz Prezesa Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego.   

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 26 kwietnia  



 

 
 4 

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. 0022.3.4.2016 z dnia 26.04.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie            

wprowadzenia na sesję nowych wersji projektów uchwał:  

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

   Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem          

nowej wersji projektu uchwały? 

    Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

2.  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu                  

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

       Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem 

nowej wersji projektu uchwały? 

        Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

3. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki  

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

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się do     

nowej wersji projektu uchwały.  

    Starosta przekazał, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu                 

i Finansów radny D. Konieczny zwrócił uwagę na zapis tytułu rozdz. III dot. celu  

i przedmiotu działania szpitala. Zadaniem radnego zapis ten jest nielogiczny  

i zasugerował zmianę § 8 i 9. Starosta zadeklarował, iż przy następnej zmianie statutu 

zmiany zostaną wniesione. 

    Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

aktualnej wersji projektu uchwały? 

     Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 

   Ponadto przekazał, iż Komisja Rewizyjna prosi o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji nowego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania               

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. W związku z powyższym zapytał, kto z 
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radnych jest za wprowadzeniem w/w projekt u uchwały do porządku obrad dzisiejszej 

sesji?   

  Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie.   

 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 jednogłośne.     

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Do Biura Rady nie zostały zgłoszone przez 

radnych żadne uwagi.  

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.   

 

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 18 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 
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Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano 

radnego A. Plurę, który wyraził zgodę.  

Ad5. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta powiedział, że zabierze głos, jeśli będzie taka  potrzeba.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż było szerokie opracowanie, które 

dyskutowane było na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Marceli Klimanek dodał, że w/w Komisja              

nie wniosła uwag.  

Materiał pn.: „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie 

Raciborskim” stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

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

elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między 

sesjami od 30.03.2016 r. do 14.04.2016 r., stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

 Następnie Starosta przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.04.2016 r. do 26.04.2016 r. (uzupełnienie  

do informacji za okres od 30.03.2016 r. do 14.04.2016 r.), stanowiącą załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Odnośnie spotkania, które odbyło się 19.04.2016 r. w Głubczycach Starosta 

powiedział, że uczestniczył w spotkaniu ze Starostą i Dyrektorem Szpitala. Tematem 

spotkania była komunikacja publiczna, powiązanie połączeń między Głubczycami                   

a Raciborzem jak również i Kietrzem. Rozmawiano także nt. Szpitala. Osobiście 

zwiedził Szpital w Głubczycach, który ma powietrzne pompy ciepła oraz fotowoltaikę, 

o czym wspomniał także na wczorajszej Komisji Budżetu i Finansów.  Rozmowy były 

bardzo konkretne i wstępnie uzgodniono szczegóły co do transportu.    
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 Starosta przypomniał, iż w dniu wczorajszym rozmawiano wiele nt. zmiany 

źródeł ciepła, jeśli chodzi o szpital i przedstawiono kilka propozycji. W dniu 

dzisiejszym obecni są na sesji przedstawiciele Biura Projektowo – Usługowego 

PROEKO Pan mgr inż. Jacek Pietruszka i Pan mgr inż. Krzysztof Pietruszka, którzy 

przedstawią wszystkie propozycje i je omówią, a następnie radni zadają ewentualne 

pytania. Na koniec wystąpienia gości zabierze głos.   

 Przewodniczący rady A Wajda zaprosił gości do przedstawienia prezentacji                

i przybliżenia problematyki.  

 Przedstawiciel Biura Projektowo – Usługowego PROEKO przywitał obecnych 

na sesji oraz przedstawił obraz analizy techniczno – ekonomicznej, którą wykonano na 

zlecenie Starostwa, a tyczącej się usprawnienia pod względem energetycznym   

i obniżenia kosztów energetycznych funkcjonowania szpitala z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zaingerowania w obiekty szpitalne.  

W opracowaniu wzięto pod uwagę kilka różnych wariantów możliwych  

do wprowadzenia, bazując na pewnych danych wyjściowych (czyli danymi uzyskanymi 

ze szpitala tj. inwentaryzacja, zapoznanie się ze stopniem zużycia, zapoznanie się  

z technologiami). Były rozmowy i pozyskano informacje od działu technicznego. 

Bazowano na określeniach, obliczeniach i technologiach dostępnych  

w tym momencie. W szpitalu zachodzi konieczność wymiany wyeksploatowanej 

kotłowni, która na chwilę obecną ma 17 lat i trzeba będzie zastanowić się nad jej 

wymianą. Z przypadków wariantów, które analizowano uznano, że kotłownia powinna 

zostać wymieniona, a do tego starano się wybrać takie źródła w dużej mierze oparte  

o odnawialne źródła energii, które pozwolą na uzyskanie możliwości dofinansowania  

ze środków dostępnych i wówczas można w całokształcie taką inwestycję 

dofinansować. Poprosił kolegę, aby przedstawił po kolei warianty, które 

przeanalizowano. Na końcu zostanie przedstawiona rekomendacja bazująca na opinii 

Biura, biorąc pod uwagę technologie, które uważa się za najbardziej wartościowe dla 

obiektu szpitalnego. Bazą analizy było wzięcie pod uwagę możliwości 80 % 

dofinansowania inwestycji tak jak jest to możliwe w jednostkach szpitalnych (z reguły 

te środki wyglądają w ten sposób, że jest to od 80 % dofinansowania w górę) i wzięto 

również pod uwagę możliwości inwestycyjne Starostwa oraz prowadzono rozmowy z 

zamawiającym i na tej podstawie powstały te efekty.   
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 Kolejny przedstawiciel Biura przekazał, że zostanie przedstawiona prezentacja 

multimedialna obrazująca stan aktualny, warianty modernizacji, które były rozważane  

w opracowaniu, a które zostały przedstawione radnym. W punktach od 3 do 8 zostanie 

omówiony każdy z tych wariantów oraz zostanie przedstawiona krótka zasada działania 

poszczególnych wariantów, zaś w punkcie 9 zostaną przedstawione warianty optymalne 

i wnioski, które nasunęły się podczas przeprowadzania analizy. Przedstawił w/w analizę 

stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.    

 W związku z tym, iż nie wszyscy radni obecni byli na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych 

pragnie zabrać głos? 

 Radna Teresa Frencel zapytała, ile z tej pompy z tymi odwiertami jaką można 

uzyskać temperaturę w kaloryferach?     

 Przedstawiciel Biura odpowiedział, że generalnie pompy ciepła są urządzeniami 

nisko temperaturowymi. W przypadku tej  pompy, którą analizowano, taką optymalną 

temperaturą zasilania jest temperatura 55 stopni, a w przypadku pomp z odwiertami 

gruntowymi nie ma znaczenia czy będzie to temperatura -5 stopni, -15 stopni                

czy -20 stopni, gdyż zawsze otrzyma się stabilne ciepło ze względu na to, że bazuje się 

na stabilnym dolnym źródle. Pompa ciepła jest urządzeniem nisko temperaturowym.  

Jeżeli instalacja wymaga już wyższej temperatury w instalacji a niżeli te 55°C, to wtedy 

należy podać do grzejników, nagrzewnic central wentylacyjnych wyższy parametr 

temperaturowy, należy związać instalację pompy ciepła i dołączyć kocioł gazowy, który 

podnosi temperaturę tego czynnika do wartości wymaganej – to może być                       

60, 70, 80 stopni. W przypadku pomp powietrznych, które są bardziej newralgiczne pod 

tym kątem z uwagi na to, że działają na powietrzu zewnętrznym, to w przypadku 

temperatury niższej w naszych warunkach – jest to porównanie efektywności do ceny – 

nośników produkcji czyli ceny gazu, jeżeli chodzi o kotłownie i ceny prądu dla pompy 

ciepła (w przypadku pompy ciepła poniżej temperatury -5 stopni nie opłaca się już 

pracować, dlatego, że cena energii elektrycznej która zostanie dostarczona, będzie już 

zbyt wysoka w stosunku do standardowej kotłowni). We wszystkich wariantach,  

o których mówi się, to przyjmuje się jedną konieczność – kotłownia musi zostać 

wymieniona w mocy obniżonej w stosunku do tego, co funkcjonuje obecnie w mocy 

gwarantującej wystarczającą ilość ciepła na warunki obliczeniowe w strefie 

klimatycznej (to jest temperatura zewnętrzna -20 stopni utrzymanie w pomieszczeniach 
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szpitalnych czyli w salach łóżkowych, zabiegowych, itd. i temperatury +24 stopnie). 

Nie da się oprzeć istniejącego obiektu ze starymi instalacjami tylko i wyłącznie na 

nowoczesnym źródle typu pompa ciepła, zawsze trzeba to łączyć z drugim tzw. źródłem  

biwerentnym, w tym przypadku jest to kotłownia gazowa.      

 Radny A. Wierzbicki zapytał o poziom hałasu, jaki generują powietrzne pompy 

ciepła oraz gabaryty tego urządzenia.  

 Przedstawiciel Biura wyjaśnił, iż mogą być pod parkingami – są to gruntowe, 

natomiast jeśli chodzi o poziom hałasu to poziom hałasu w przypadku tych pomp ciepła, 

które tutaj prezentowano, a bazując na tych producentach, których brano pod uwagę był 

to parametr w odległości 10 m od urządzenia 61 decybeli ciśnienia akustycznego. Jest to   

całkowicie zadowalający wynik. Czasami agregaty wodo – lodowe, które podają chłód 

do szpitala, mają wyższe ciśnienie akustyczne. 

 Odnośnie gabarytu – to 4 m długości, 2 m szerokości, 2 m wysokości.    

 Radny Dawid Wacławczyk zapytał, jakie koszty przyjęto? 

 Przedstawiciel Biura odpowiedział, że nie można tego zrobić i trzeba oprzeć się 

na jakiś danych. Wyjaśnił współczynnik COP. Wartość ta wydaje się bardzo mała. 

Pompy ciepła są w stanie wygenerować współczynniki na poziomie 5, a przy dobrych 

sprzyjających warunkach i 6, natomiast mówi się tutaj o współczynniku całorocznym.   

Współczynnik całoroczny to nie jest współczynnik, który obowiązuje w każdym 

momencie. Na ten poziom efektu składają się następujące czynniki: temperatura 

zewnętrzna i temperatura instalacji wewnętrzna. Im temperatura instalacji jest niższa,             

a temperatura zewnętrzna wyższa, to ten współczynnik COP jest wyższy. W związku            

z czym współczynnik w pewnych momentach będzie na poziomie ponad 4, w innych 

momentach będzie na poziomie 3, a w innych momentach będzie na poziomie 1,5                 

i wtedy następuje ten moment, kiedy należy wyłączyć pompy ciepła. Średni sezonowy 

współczynnik określony dla tych technologii, które wzięto pod uwagę, jak dobrze 

pamięta jest 2,2.   

 Radny D. Wacławczyk przypomniał, iż była również mowa, że pewien procent 

uzyska się z fotowoltaiki, stąd też zapytał, jaki to procent? 

 Przedstawiciel Biura powiedział, że jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, 

które będzie wygenerowane w przypadku gruntowych pomp ciepła, panele 

fotowoltaiczne będą w stanie około 1/3 tej energii w stanie pokryć.     
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 Radnemu D. Wacławczykowi wydawał się niski zakładany koszt serwisu 

dlatego też zapytał, jaki jest szacowany? 

 Odnośnie kosztów serwisu przedstawiciel Biura powiedział, że nie są one 

szacowane. W momencie doboru producent pomp ciepła podaje średnio roczne koszty 

serwisu, które należy ponieść i które przyjmuje się przy instalacji swoich pomp.               

To są koszty podawane przez producenta w momencie doborów.  

 Radny D. Wacławczyk zapytał o średni okres użytkowania pomp i jaką mają 

żywotność? 

 Przedstawiciel Biura stwierdził, iż powyższe pytanie zostało również 

postawione w dniu wczorajszym. Jest to kwestia umowna, gdyż jedna technologia 

pracuje krócej, a druga dłużej. Przyjmuje się czas pracy jako 15 – letni. Kwestia zużycia 

paneli fotowoltaicznych producent podaje, że po 25 latach straci 20 % efektywności 

tych paneli, co by oznaczało, że będzie to pracowało w nieskończoność. Technologie 

kotłowe, technologie pomp, umownie przyjmuje się 15 lat.  

 Wspominając o modernizacji kotłowni radny D. Wacławczyk powiedział, że                

ma ona wspomagać ten system. W chwili obecnej są dofinansowania i zakłada się 80 % 

dofinansowania, a za 10 czy 15 lat jak skończy się żywotność sprzętu, to już nie ma 

żadnej pewności, że będą jakiekolwiek dofinansowania, stąd też zapytał, czy wtedy               

ta zmodernizowana kotłownia jest w stanie samodzielnie pociągnąć całe ogrzewanie              

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.   

 Przedstawiciel Biura wyjaśnił, że po 20 latach, w przypadku wykonania nowej 

kotłowni, to właśnie trzeba będzie ją wymienić.  Co do technologii, to trzeba wziąć pod 

uwagę jedną rzecz – w tej chwili proces postępu i technologii taki jest, że pewne 

technologie za 15 czy 20 lat nie będą rozważane z uwagi na to, iż będą już przestarzałe. 

Kotłownia jest przyjęta na pełne zapotrzebowanie ciepła szpitala, ponieważ nie można 

w przypadku awarii zostawić szpitala bez ciepła. Kotłownia jest przyjęta na pełną moc. 

Na konferencjach jest tendencja, że za 20 lat udział pomp ciepła w całym rynku 

ciepłowniczym będzie rósł znacząco, wypierając tradycyjne źródła oparte na gazie.  

 Radny Dominik Konieczny stwierdził, że zostały pokazane współczynniki, 

jednakże zwrócił uwagę na dwie rzeczy:  

1. W dniu wczorajszym podyskutowano na pewne kwestie umowne do tej analizy, że 

przyjmuje się okres 15 lat, a w przypadku przyjęcia 16 lat, to może okazać się, że ta 

inwestycja w ogóle jest nieopłacalna. Stwierdził, iż 15 lat jest okresem, w którym te 
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urządzenie ma pracować. Jeżeli w 16 roku trzeba wyłożyć 100 % środków                         

z własnego budżetu, to biorąc okres 16 – letni to się nie zbilansuje w żaden sposób. 

   Uważał również, iż został przyjęty najgorszy wariant obliczeń czyli zima stulecia 

2012/2013. Poprosił o przekazanie drogą elektroniczną danych, które przedstawiają 

następne lata, w celu zapoznania się z nimi.        

2. W dniu wczorajszym zapytał także, dlaczego nie uwzględniono jako jeden  

z wariantów kolektory słoneczne, jednakże dowiedział się, że w przypadku 

przyjęcia kolektorów słonecznych, to pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej jest nieopłacalna. W związku z tym zaproponował rozszerzenie w/w 

rzeczy o ten wariant, gdyż może okazać się, że jest to bardziej efektywne 

rozwiązanie niż w oparciu o pompę ciepła i z pewnością jest to rozwiązanie tańsze.   

3. Ceny są cenami netto i szpital może odzyskać podatek VAT.   

 Przedstawiciel Biura wyjaśnił, iż okres trwałości pomp przyjmuje się                          

na poziomie 15 lat, co nie oznacza, że w 16 roku one rozlecą się i konieczna będzie 

ich wymiana. Są technologie pomp ciepła, które pracują nawet 20 lat. Uważał,  

iż należy przyjąć rzeczywiście pewną wartość umowną i biorąc pod uwagę      

doświadczenie oraz rozeznanie rynku przyjmuje się o tej wartości 15 – letniej.  

    Odnośnie zimy stulecia powiedział, że w dniu dzisiejszym nie było już czasu, 

aby rozmawiać o tej kwestii. Dysponowano zapotrzebowaniami ciepła w 3 latach  

ze szpitala 2012, 2013 i 2014. Na pewno skok pomiędzy 2013 a 2014 był bardzo 

znaczący, bo 18 % w dół, a pomiędzy 2012 a 2013 była tylko różnica 3 %, stąd też 

nie zamierzał zabierać głos w tym temacie, ponieważ nie było czasu, aby to 

sprawdzić i potwierdzić.  

   W kwestii kolektorów słonecznych powiedział, że bazując na wcześniejszych 

doświadczeniach inwestycji, które były wykonywane, uzasadnienie wtedy                     

jest możliwe, kiedy zastosuje się odnawialne źródła energii o odpowiednim 

procencie w skali całej inwestycji. W momencie kiedy jest możliwość 

dofinansowania w 80 % czy w 96 %  - takie możliwości też były w ostatnich latach, 

to zmienia się postać rzeczy i żeby kotłownia została również dofinansowana           

w 80 %, bo na wymianę kotłów na kotły gazowe nikt nie przekaże środków 

finansowych i nie da dofinansowania, poszukuje się jakiejś możliwości znaczącego 

wsparcia się tą technologią, tym odnawialnym źródłem energii, która da jak 

najwięcej punktów w procesie dofinansowania. W momencie, gdy zastosuje się 
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panele solarne - podobno jest to czysta energia przetworzona na energię cieplną -             

w tym momencie, odbiera się tym pompom ciepła znaczący udział i procent ich 

efektywności, co oznacza, że pompy ciepła muszą zostać zmniejszone. Z drugiej 

strony pompy ciepła, w momencie, kiedy mają określoną dużą moc one pracują  

i pracują również wtedy, kiedy nie pracują kolektory słoneczne. Pompy ciepła  

z odwiertami kratowymi pracują przez cały rok z taką mocą, jaka jest potrzebna. 

Pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci powietrza będą pracować do -5 stopni 

tak jak obliczono, zaś kolektory słoneczne nie pracują permanentnie, one pracują 

wtedy, kiedy są w odpowiedniej wartości temperaturowej.   

      Przewodniczący rady A. Wajda odniósł się do paneli fotowoltaicznych oraz 

zapytał, czy moc zapotrzebowania jest odzwierciedleniem tych zaprojektowanych  

do całej zapotrzebowania elektrycznego szpitala czy tylko pod pompy ciepła? 

 Przedstawiciel Biura odpowiedział, że z jednej strony generalnie są to pompy 

ciepła, a z drugiej strony patrzy się na możliwości szpitala. Szpital konsumuje znacznie 

więcej energii. Czasami podnosiły się takie głosy, że w momencie gdy zmienią się 

uwarunkowania prawne będzie możliwość sprzedania energii i będzie to bardziej 

opłacalne aniżeli wykorzystywać je na swoje własne potrzeby. W przypadku 

dofinansowania jest ta kadencja, gdzie zabiegu tego nie można tego robić, natomiast jest 

to liczone w ten sposób, żeby:  

1. szpital skonsumował całość tego, co zostanie wygenerowane, 

2. udział pompy ciepła wychodzi na poziomie 1/3 zapotrzebowania, 

3. dostępność terenu.  

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o podsumowanie opracowania 

oraz podziękował za przygotowanie prezentacji i udzielenie odpowiedzi na pytania 

radnych. 

  Starosta podziękował za prezentację, co nie oznacza, że prezentacja została 

przedstawiona i kończy się pracę oraz wybiera się dany wariant.  Na dzień dzisiejszy  

oczekuje się wielu wyjaśnień, m.in. badanie gruntów, co jest bardzo ważne przy 

pompach gruntowych ciepła. W związku z tym zwrócił się z prośbą do radnych  

o wyrażenie zgody na znalezienie około 30.000 zł na badanie gruntów. Po otrzymaniu 

wyników zostanie podjęta wspólna stosowna decyzja. W przypadku znalezienia w/w 

środków zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie odwiertu.   
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  Odnośnie byłej kotłowni Starosta stwierdził, iż odległe są straty, jednakże 

poszukuje się kosztów jeśli chodzi o podatki gruntowe, od nieruchomości i planuje się 

zejście z kosztów - sprzedać stary obiekt, który jest wartościowym, pięknym obiektem.  

Na dzień dzisiejszy można zrobić tam bazę transportową, stąd też będą podejmowane 

próby sprzedania całego terenu, a uzyskane środki pójdą w koszt szpitala.     

  Następnie Starosta powrócił do wariantów i powiedział, że na pewno będzie 

robione to etapami, jeśli cokolwiek będzie robione. Pierwszy etap jest możliwy już do 

realizacji nawet w przyszłym roku – jest to termomodernizacja. Część pieniędzy jest  

w konkursie, a jest bardzo duża szansa na pozyskanie około 2,5 mln zł (w tym jest około 

500 tys. zł środków własnych powiatu) i z pewnością środki zostaną pozyskane.   

  Radny D. Wacławczyk zapytał, skąd środki zostaną pozyskane?  

  Starosta odpowiedział, że z Subregionu. Pozostałe koszty można pozyskać  

z różnych opcji: wariant norweski, szwajcarski jak również NFOŚiGW.                     

Szpital w Jastrzębiu - Zdroju, o czym może potwierdzić nawet Prezes RPI A. Żółty do 

tej pory (już drugi sezon zimowy kończy się) oprócz pomp ciepła żadnego wariantu 

dodatkowego docieplenia nie potrzebowali. W Jastrzębiu – Zdroju są cztery pompy 

ciepła, a na ogół przez sezon trudny korzysta się z dwóch pomp, zaś dwie pozostałe 

stoją. Koszt całych pomp ciepła głębinowych to 7 mln 100 tys. zł, z tego 100 tys. zł 

płaciło Starostwo. Złożył i poprosił o przegłosowanie wniosku odnośnie znalezienia 

30.000 zł, niezbędnych na wykonanie badań odwiert gruntowych łącznie z projektem. 

Powiat nie wykona tego za własne środki, ale będzie je szukał. Jastrzębie – Zdrój 

szukało przez 3 lata środki, aż je pozyskało. Podobnie Wodzisław Śl. po 5 latach 

otrzymał środki na termomodernizację. Zarząd Powiatu poczyni wszelkie starania, aby 

w jakimkolwiek wariancie pozyskać te 80 %.  

    

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.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał,  

iż  
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na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów projekty uchwał w sprawie 

dokonania zmian w budżecie na 2016 r. jak i WPF na lata 2016 – 2025 zostały 

zaopiniowane pozytywnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zarządził 5 – minutową przerwę techniczną  

do godz. 16:30.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji. Przypomniał, 

iż wysłuchano opinii Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów nt. dokonania 

zmian w budżecie na rok 2016 jak i zmian w WPF.  

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

zabrać głos?      

Zgłosił się radny D. Wacławczyk poprosił o szczegółowe wyjaśnienie 

przeznaczenia 250 000 zł na Wydział Geodezji oraz zapytał, jak to się dzieje,  

iż w środku roku znajduje się w/w kwotę, a na inne zadania nie ma środków 

finansowych i oczekuje się na ich realizację kilka lat np.: Punkt Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych, monitoring dla Domu Samotnej Matki „MAJA”. Radny zauważył 

dużą dysproporcję pomiędzy potrzebami urzędu a potrzebami mieszkańców. Ponadto 

zapytał, czy unowocześnienie tego systemu z ręcznego na komputerowo będzie 

skutkowało tym, iż będzie można wygasić jakieś etaty i wprowadzić oszczędności  

w Wydziale?   

Starosta zaskoczony był wypowiedzią przedmówcy, ponieważ radny  

D. Wacławczyk doskonale wie, że powstanie Punkt Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych, a użył słowa, że Starostwo na ten cel nie potrafi znaleźć środków 

finansowych. W chwili obecnej jest to w trakcie realizacji, co może potwierdzić nawet 

Wicestarosta, który to pilotuje. Podobnie pracuje się nad Biurem Paszportowym, które 

zostanie utworzone. Starosta wspomniał o kontroli z Katowic, która odbyła się  

w Geodezji. Została tylko zrobiona jedna gmina – tj. Gmina Pietrowice Wielkie,  

a ponieważ było tam scalanie gruntów, z kosztów tych „poleciała” ewidencja gruntów. 

W protokole kontrolnym zarzucono brak ewidencji gruntów i budynków na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Wobec powyższego, że Wojewoda również posiada część 

środków na takie zadanie, postanowiono znaleźć 250 000 zł z wolnych środków                    

i dofinansować to zadanie. Całkowity koszt ewidencji gruntów i budynków tj. około            

2,5 mln zł. Złożono również wniosek do Wojewody i być może Wojewoda przekaże 

jakieś środki. W przypadku uzyskania 350 000 zł – 400 000 zł, to za 5 lat przy nakładzie 
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takim rocznym będzie pełna ewidencja gruntów i budynków. Mówiono również o pełnej 

cyfryzacji, to wtedy ilość pracowników spadnie o 50 %, ponieważ całość zadań, które 

wykonują obecnie pracownicy Wydziału Geodezji dla podwykonawców, geodetów będą 

mogli sami drogą elektroniczną pobierać. Są trzy powiaty, które nie posiadają pełnej 

ewidencji gruntów.                 

Radny D. Wacławczyk zapytał, gdzie są to te trzy powiaty? 

Starosta odpowiedział, że w województwie śląskim.    

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

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 8 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 powiedział, 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 16 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi 

nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”. 

 

 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 19 głosami za, 1 głosem wstrzymującym się, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia na czas 

określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się Starosta informując, iż w porozumieniu, które dołączono do 

projektu uchwały widnieje na pierwszym miejscu jego nazwisko. W związku z tym, iż 

w tym czasie będzie przebywać na urlopie poprosił o wykreślenie jego nazwiska  

i wykropkowanie miejsca. W jego imieniu podpiszą Wicestarosta oraz Członek 

Zarządu. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne pytania w tej kwestii?  

 Zgłosił się radny D. Konieczny stwierdzając, iż intencją jest pozbycie się 

zarządzania drogą na 5 lat przez Powiat Raciborski, ale nie potrafił zrozumieć dlaczego   

powiat bierze jeszcze na siebie zimowe utrzymanie drogi w okresie obowiązywania 

porozumienia, to tak jakby powiat się tego pozbywał, a pieniądze w dalszym ciągu 

Starosta będzie na tę drogę wydawał, stąd też złożył wniosek o wykreślenie tych słów, 

gdyż jak uważał będzie to z pożytkiem dla powiatu. 

 Starosta zdziwiony był wypowiedzią przedmówcy z wielu względów: ktoś robi 

projekt, ktoś zgłasza, ktoś chce na siebie przejąć cały projekt budowlany, dopilnowanie 

wszystkiego łącznie z dokumentacją, a stwarza się problem o parę złotych. Droga ta  

w dalszym ciągu pozostanie drogą powiatową, a powiat bierze na siebie zimowe 

utrzymanie drogi, które niewiele kosztuje. Poprosił radnego D. Koniecznego, aby trochę 

pomyślał ekonomicznie, gdyż powiat nie poniesie żadnych kosztów, ponieważ resztę 

zadania przejmuje Gmina Pietrowice Wielkie.    

 Radny D. Konieczny uważał, że albo drogę pozbywa się albo w dalszym ciągu 

powiat drogę utrzymuje. Powiedział Staroście, aby nie mówił, iż powiat nie ponosi 

kosztów, ponieważ połowę pieniędzy wykłada i nie są to małe kwoty - ponad 800 tys zł. 

rocznie. Stwierdził, iż przedstawione przez niego stanowisko ma uzasadnienie 

ekonomiczne.   

 Starosta stwierdził, iż obecnie w PROW jest 63,63 % kosztów Skarbu Państwa 

czyli koszty unijne, natomiast ponad 36 % to są koszty właściciela drogi. Gmina 

Pietrowice Wielkie z Powiatem Raciborskim doszli do porozumienia, że te 36 % 
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zostaną poniesione po połowie. Zapytał, która gmina dopłaci 880 tys. zł do drogi 

powiatowej?           

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia powiatu 

raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? Przypomniał, iż projekt uchwały omawiany był  

na Komisjach.  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za (1 radny opuścił salę obrad w czasie 

głosowania), 0 głosami wstrzymującymi się, 0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 

12 do niniejszego protokołu. 

  

Ad12. 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?  

 Zgłosili się następujący radni: Starosta i K. Dutkiewicz.  

 Starosta stwierdził, iż uchwałę, którą w dniu dzisiejszym rekomenduje do 

przegłosowania została poprzedzona szeregiem działań. Rada Społeczna Szpitala 

Rejonowego zaopiniowała w sierpniu 2015 r. projekt uchwały pozytywnie. W ciągu 

minionych 8 miesięcy zostały przewidziane prawem konsultacje, zasięgnięto opinii 

Związków Zawodowych, rozmawiano z ordynatorami, kierownikami szpitalnych 

oddziałów oraz z samymi pracownikami z Zakładu Diagnostyki i Terapii. Pozyskiwano 

również informacje na zewnątrz od osób, które dysponują odpowiednią wiedzą  
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i doświadczeniem w zakresie stosowania podobnych rozwiązań. Dano czas  

na wprowadzenie zmian na wniosek radnych opozycji, by poznać plany nowego rządu 

w okresie zmian w służbie zdrowia, zwłaszcza w szpitalnictwie. 100 dni nowego rządu 

upłynęło 2 miesiące temu i brak nowych konkretów. W dniu 26.02.2016 r. wystosowano 

pismo, a w Ministerstwie pismo otrzymano 07.03.2016 r. i do dnia dzisiejszego brak 

odpowiedzi. Uspokoił wszystkich radnych, którzy obawiają się, że zmiany w strukturze 

Zakładu Diagnostyki i Terapii mogą spowodować negatywne skutki w zakresie 

finansowania czy kontraktowania szpitala. Podejmowana w dniu dzisiejszym uchwała 

jest tylko początkiem zmian. Zanim Dyrektor Szpitala przygotuje, ogłosi, rozstrzygnie 

przetarg, a Zarząd Powiatu przygotuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 

w/w działań, dołoży wszelkich starania, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania 

i rozwiązać wątpliwości dotyczące wpływu zmian na finansowanie. Osobiście nie ma 

wątpliwości, bo trudno sobie wyobrazić, aby publiczne podmioty lecznicze mogły mieć 

gorsze finansowanie tylko dlatego, że wydzierżawiły prywatnej firmie część swojej 

działalności. Rozwiązanie to jest stosowane z powodzeniem w wielu szpitalach, 

jednakże pragnie otrzymać w tej sprawie oficjalną odpowiedź Ministra Zdrowia. Trudno 

też w tym kontekście w braku konkretnych planów mówić o długofalowej polityce 

wobec szpitala. Całość pozyskanych do tej pory informacji oraz wiedza pozwala 

stwierdzić, iż podstawowym atutem nowych rozwiązań będzie poprawa sytuacji 

pacjentów, którzy otrzymują dostęp do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz 

znacznie szybciej niż dotychczas otrzymają wyniki badań. Proponowane zmiany dla 

wszystkich są tak samo jednoznaczne i ich ocena może by różna, zwłaszcza  

z perspektywy pracowników Zakładu Diagnostyki i Terapii. Osobiście rozumie ich 

niepokój o swoją przyszłość. Zarówno w imieniu własnym jak i Dyrektora Szpitala 

zostaną dołożone wszelkie starania, by w ramach podejmowanych dalszych działań, 

maksymalnie zabezpieczyć również ich interes. W obecnym systemie nikomu nie 

można zagwarantować pewności pracy. Od długiego okresu czasu oczekuje się na mapę 

potrzeb medycznych, która określi sieć szpitali oraz zakres ich funkcjonowania  

w poszczególnych województwach i powiatach. Dokument ten będzie kluczowy dla 

przyszłości szpitala, jego pracowników, a także pacjentów. W toku różnych dyskusji, 

które odbyły się, stwierdził, iż oponenci proponowali również inne rozwiązania  

w postaci leasingu urządzeń czy też poniesienia częściowych kosztów, co by na jakiś 
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czas pozwoliło na funkcjonowanie Zakładu w dotychczasowej formule. Zarząd Powiatu 

jest do tego sceptycznie nastawiony: 

1. propozycje te nie rozwiązują problemu jako całości zakładając pewną 

tymczasowość, wkładają tylko rozwiązanie problemu na przyszłość,  

2. jest całkowita świadomość, że gdyby nie zostało przyjęte jakiekolwiek 

rozwiązanie, to pełna odpowiedzialność spadnie na Zarząd, a nie na Związki 

Zawodowe czy pracowników.    

Następnie Starosta odniósł się do informacji medialnych podających 

wątpliwość, transparentność działań i ich bezinteresowność. Interes w tym ma szpital  

i jego pacjenci. Odbyły się konsultacje. Oprócz Związków Zawodowych nie ma żadnych 

innych uwag. Jest odpowiedź dwóch Związków Zawodowych: Związku Regionu  

Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” i Zarządu Rady Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego, które zaopiniowały 

pozytywnie propozycję, natomiast Forum Związków Zawodowych Województwa 

Śląskiego negatywnie zaopiniował propozycję Zarządu.   

Radna K. Dutkiewicz stwierdziła, iż wypowiedź, którą usłyszano od Starosty 

jest to również odpowiedź na ostatnie korespondencje, które wpłynęły na ręce radnych, 

łącznie z pismem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych. 

Projekt uchwały, który radni będą głosowali w dniu dzisiejszym dotyczy Zakładu 

Diagnostyki i Terapii, która jak słusznie powiedział Starosta jest to strategiczna część 

lecznicy. Radni opozycyjni wspierając się opinią pracowników i Związków 

Zawodowych usiłowali przekonać Starostę i Zarząd do zmiany decyzji uważając, że jest 

to zła decyzja. Przywołała fragment pisma, które zostało podpisane przez wszystkie 

organizacje związkowe, działające w szpitalu, w którym pracownicy szpitala nie 

aprobują stanowiska Dyrektora szpitala i Starosty Raciborskiego. Podczas jednym  

z licznych spotkań roboczych w sprawie Zakładu Diagnostyki i Terapii dot. jego 

przyszłości, nierozsądne jest podejmowanie takich ostatecznych i trwałych decyzji w 

momencie, gdy krystalizuje się istotne zmiany w systemie opieki zdrowotnej. Zmiany te 

właśnie w tym momencie nabrały dynamiki np. wspomniana mapa potrzeb zdrowotnych 

i w najbliższych tygodniach można spodziewać się wiążących rozstrzygnięć – 

nowelizacji oczekiwanej ustawy o działalności leczniczej, tym bardziej dziwi 

determinacja Zarządu do likwidacji Zakładu ze struktur organizacyjnych szpitala.  

W uzasadnieniu do projektu uchwały wpisano, że decyzja ma zostać podjęta z przyczyn 
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ekonomicznych. Przypomniała Staroście, że sprzęt Zakładu, zużyty  

i niepełnowartościowy, prawie w całości zdekapitalizowany wymaga ogromnych 

nakładów finansowych, co do tego pełnej zgody, ale raciborski szpital ma Dyrektora – 

managera, w pełni odpowiedzialnego za sytuacje. W minionych latach sprzęt Zakładu 

nie był wystarczająco modernizowany, doprowadzając do skumulowania niezbędnych 

wydatków, do rozmiarów wykraczających poza możliwości szpitala oraz organu 

założycielskiego sprawującego nadzór nad działalnością, którym jest powiat. Aktualnie 

pozostaje wyartykułowanie mocno i dobitnie, że radni Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” 

także nie aprobują stanowiska Dyrektora szpitala i Starosty Raciborskiego w sprawie 

likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii ze struktur szpitala i będą głosować przeciw  

przedłożonemu projektowi uchwały. Podkreśliła, iż Zarząd Powiatu wraz ze Starostą                                     

oraz koalicją rządzącą bierze na siebie pełną odpowiedzialność za forsowane zmiany  

z konsekwencji których trzeba będzie się skrupulatnie rozliczyć.      

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, 0 głosami wstrzymującymi się,                     

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

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska 

Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego utworzenia niezależnego Śląskiego 

Instytutu Onkologii. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosami wstrzymującymi się,                     

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy  

ul. Gimnazjalnej 3. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

niniejszego protokołu. 

 

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu. 
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Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: J. Kusy, F. Marcol i wiceprzewodniczący rady               

W. Gumieniak.  

 Radny Jan Kusy zwrócił się z apelem o podjęcie działań związanych z ochroną 

mieszkańców dzielnicy Obora przed plagą kleszczy.  

 Radny Franciszek Marcol zwrócił uwagę na konieczność remontu drogi 

Racibórz – Gliwice, w szczególności na odcinku przed przejazdem kolejowym  

w miejscowości Szymocice oraz wskazał ponownie na zły stan techniczny drogi Kuźnia 

Raciborska – Nędza.  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak: 

1. Zwrócił się o skuteczne i szybkie rozwiązanie bezpiecznego wyjazdu ze Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na drogę wojewódzką 416. Obecne włączenie się do ruchu 

z drogi podporządkowanej  na w / w drogę o dużym natężeniu ruchu jest bardzo 

niebezpieczne i zagraża zdrowiu i życiu użytkowników ruchu. 

2. Zwrócił się o wystąpienie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach z prośbą o podjęcie stosownych działań określonych 

prawem w celu stwierdzenia i orzeczenia dopuszczalności drogi wojewódzkiej nr 425 

na odcinku Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska i Kuźnia Raciborska – Stolarnia, 

woj. opolskie, do dalszego użytkowania, ze względów bezpieczeństwa                

poruszających się tam pojazdów. Stan techniczny przedmiotowej drogi ulega ciągłej i 

bezustannej degradacji, pomimo przeprowadzanych corocznie remontów 

cząstkowych tej drogi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, który na mocy 

porozumienia z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

wykonuje remonty bieżące i utrzymaniowe. Jednocześnie zwrócił się z prośbą  

o spowodowanie podjęcia stosownych działań przez zarządcę drogi w celu jej 

dostosowania do obowiązujących norm i parametrów technicznych. 

  Powyższe interpelacje złożył w formie pisemnej, które stanowią załącznik                  

nr 18 do niniejszego protokołu.   

3. Zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o podjęcie skutecznych 

działań w zakresie budowy mostu o niskim tonażu dla ruchu lokalnego na rzece 

Odrze w miejscowości Grzegorzowice – Ciechowice. Europa jest już bez granic,  
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a rzeka Odra od 70 lat dzieli ludność nadodrzańską tj. od 1945 r., kiedy istniejący 

most został zniszczony podczas działań wojennych. Most jest konieczny i niezbędny 

ze względu na to, iż muszą z tej przeprawy korzystać rolnicy, którzy mają pola  

4. z jednej i z drugiej strony. Odra dzieli rodziny, bo społeczeństwo się starzeje, wiele 

osób musi dojeżdżać z jednej strony Odry na drugą, celem opiekowania się osobami 

starszymi swoich rodzin. Wzmacniający się ruch turystyczny, a szczególnie turystyki 

rowerowej, gdzie wiadomo, że Rudy i Łubowice są miejscami atrakcyjnymi  

5. do których turyści docierają coraz w większym stopniu. Pojawiły się nawet problemy 

dotarcia karetki pogotowia z Kuźni Raciborskiej do następujących sołectw: Lasoki, 

Sławików czy Grzegorzowice, które oddalone są znacznie od Raciborza. O budowie 

mostu mówi się od dłuższego czasu, natomiast przeszkodą był prom, który na dzień 

dzisiejszy jest modernizowany, ale on nie spełnia oczekiwań ludności nadodrzańskich 

ze względu na zbyt wysoką lub niską wodę, niedobry kierunek wiatru, itp. W roku 

2015 przez okres 12 miesięcy prom kursował zaledwie 2 miesiące. Roczny koszt 

utrzymania promu był wyższy aktualnie i wyniósł ponad 500 tys. zł., natomiast koszt 

budowy mostu lekkiego o niskim tonażu dla miejscowej ludności wyniósłby około              

6 – 7 mln zł. Starostwo dysponuje koncepcjami budowy mostu lekkiego i przy dobrej 

woli, zaangażowaniu ze strony Wojewódzkiego Zarządu Dróg z pewnością taka 

szansa istnieje.           

         Radny D. Wacławczyk zwrócił się z prośbą o przedstawienie bieżących 

informacji dot. budowy drogi szybkiego ruchu Racibórz – Pszczyna (konkretnie 

odcinek od Rudnika do Rybnika jest co najmniej zagrożony) oraz wskazanie roli 

Starosty Raciborskiego w działaniach wspierających budowę tej drogi.  

 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  

1. J. Kusemu – obiecał wystąpić do Powiatowego Lekarza Weterynarii i do 2 – 3 

tygodni udzielić odpowiedzi. 

2. F. Marcolowi – w dniu 23.05.2016 r. odbędzie się w Raciborzu kolejne spotkanie  

z ZDW w sprawie wszystkich dróg: ul Głubczycka – II etap będzie realizowany. 
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Odpowiedział wiceprzewodniczącemu rady W. Gumieniakowi, że droga ta ma zostać 

poszerzona, ma być chodnik, ścieżka rowerowa, konieczne byłoby wykonanie 

równorzędnych skrzyżowań albo ewentualnie ronda. Starosta stwierdził,  

że codziennie porusza się tą drogą i nigdy nie udało mu się, aby po 2 – 3 minutach 

postoju nie włączyć się do ruchu. Najgorzej jest przed godziną 14:00 i przed godziną 

8:00, gdzie korek jest aż za cmentarz, a w pozostałych godzinach korek kończy się 

na wysokości ul. Starowiejskiej (obok Mleczarni).     

        Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak powiedział, że podniósł to, co zgłaszali 

kierowcy, użytkownicy.  

         W kwestii drogi Kuźnia Raciborska – Nędza Starosta powiedział, że jest ten 

odcinek zgłoszony do torów i w pierwszej kolejności poprosił ZDW o jego 

wykonanie. W rozmowach jest również droga Nędza – Kuźnia Raciborska                     

jak również Kuźnia Raciborska – Ruda Kozielska i Kuźnia Raciborska – Solarnia.  

O w/w dwie drogi zabiega mocno Kuźnia Raciborska. Cały czas dąży do tego, aby 

droga dojazdowa do autostrady była na wysokim poziomie również poprzez Rudy, 

most w Rudach i ma nadzieję, że 23.05.2016 r. uzyska całą odpowiedź na jakim              

jest to etapie. W tym roku będzie przetarg, bo gotowy jest już projekt na odcinek 

między mostami. W fazie przetargu jest także Głubczycka, III etap powinien 

niebawem rozstrzygnąć się i te dwa zadania w roku bieżącym powinny zostać 

wykonane. W fazie projektowania jest ul. Rybnicka i w tym roku raczej nie dojdzie 

do przetargu. Starosta przypomniał, iż na początku kadencji obiecał,  

że do wykonania ma dwa zadania: szpital i drogi. W dniu jutrzejszym jest umówiony 

z Wojewodą Opolskim i Śląskim w Opolu, a tematem spotkania będą wały i Zbiornik 

budowany w Kuźni Raciborskiej.  

  W sprawie mostu Starosta nie udzielił odpowiedzi, gdyż jak stwierdził nie jest 

to zależne od niego.   

3. D. Wacławczykowi – powiedział, że droga Pszczyna – Racibórz została podzielona 

na etapy (na takie etapy, na ile wystarczyło pieniędzy). Projekt do końca roku będzie 

gotowy i droga będzie częściowo robiona. Pierwszy etap jak dowiedział  

się od Prezydenta Miasta będzie robiony od DK Opole – Racibórz (obwodnica cała 

Raciborza) do tego momentu, gdzie wystarczy pieniędzy. Pojawił się problem 

pomiędzy Niewiadomiem a Rydułtowami i wspólnie z Rydułtowami podejmowane                

są rozmowy. Samorządy nie stać na wykup gruntów: Raciborza, Kornowaca                      
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ani Rydułtów. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o fazę 

projektowania i wykonanie przynajmniej jednego lub dwóch etapów. Na pewno                

nie będzie dokończona droga w całości w tym rozdaniu. O szczegóły poprosił 

zapytać Prezydenta Miasta. 

4. W. Gumieniakowi – w kwestii mostu powiedział, że przedstawiał już ZDW kilka 

wariantów, w jaki sposób można pójść na budowę tego mostu i wówczas otrzymał 

pytanie, czy orientuje się jakie są koszty budowy mostu jak również dróg 

dojazdowych. Całość (drogi dojazdowe i most) 35 mln zł. W momencie, gdy zostanie        

wykonany most, droga dojazdowa od strony Zawady, to pojawią się skargi 

wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają w Sławikowie, Grzegorzowicach.                 

W momencie, gdy zostanie wprowadzona informacja, że w tym miejscu znajduje się 

most, to nawigacja poprowadzi tamtędy duże samochody i nikt im nie zabroni 

przejazdu, taką otrzymano informację od Dyrektora ZDW. Przypomniał, że wkrótce 

będzie budowany w niedalekiej odległości obok tego most przez Odrę.       

 Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak uważał, że budowa mostu pełno 

tonażowego nie wchodzi w rachubę. Jako przykład podał np. na drodze wojewódzkiej 

most w Nędzy o nośności 12 t, po którym nie poruszają się samochody ciężkie. 

Powiedział, że jeżeli ZDW będzie stał na stanowisku, iż ma to być most pełno 

tonażowy, to most nigdy nie powstanie. Pojawiła się nawet koncepcja lekkiego mostu 

zsuwanego czy składanego na wypadek wysokiej wody, który może spełnić swoje 

zadanie. Wspólnie ze Starostą rozmawiał, że jest możliwość tzw. budowy mostu 

tymczasowego, który by o ograniczonej nośności spełniał swoje zadanie. Uważał,  

że jeżeli nie pójdzie się w tym kierunku, że będzie to most tego typu, to wtedy należy 

zapomnieć o moście pełno tonażowym. Chodzi o lekką konstrukcję, która będzie 

służyła przede wszystkim ruchowi lokalnemu o niskim tonażu (umownie np. niech 

będzie to 12 t) i wówczas temat jest rozwiązany. W tej chwili rozwiązań technicznych 

jest bardzo dużo, tylko musi być dobra wola i duże zaangażowanie.   

 Starosta powiedział, że w dalszym ciągu pracuje nad tym, aby powstał most.            

Na dzień dzisiejszy bardzo promuje się Kanał Odra – Dunaj i pierwsze 9 km ma iść po 

naszym Kanale i w przypadku zatwierdzenia Kanału Odra – Dunaj to nie ma mowy, aby 

był most. W sprawie mostu zrobił już rozeznanie. RZGW powiedział, że trzeba wydać 

decyzję, gdyż nie ma możliwości postawienia krótkiego mostu nisko położonego i musi 

być przepływ wody wskazany przez RZGW w razie powodzi. Starosta miał nawet opcję 
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wskazaną przez firmę niemiecką, która pokazała, co można zrobić (nawet 

wypożyczony, wydzierżawiony most można rozłożyć na raty) i taką opcję otrzymał 

Dyrektor RZGW, który musi ustosunkować się. Starosta powiedział, że miał zgłoszony 

kolejny wiadukt w Wojnowicach – 14 t (nad torami kolejowymi), gdzie przejeżdżają 

tam tiry. Stan techniczny mostu jest fatalny. Prawie od roku nie ma odpowiedzi od kolei, 

czy zamierzają tę część torów uruchamiać czy też nie. W tym miejscu nie może powstać 

most o różnym tonażu, gdyż sam sprzęt rolniczy waży 40 t. Ponadto Starosta powiedział 

wiceprzewodniczącemu rady W. Gumieniakowi, iż przedstawił Dyrektorowi ZDW 

koszty promu w 2015 r. (właściwie 9 miesięcy stał prom). Na dzień dzisiejszy roczne 

utrzymanie promu kosztuje ponad 500 tys zł. Osobiście zaproponował zrobienie 

konstrukcji mostu bez ograniczeń, jednokierunkową, to koszt wyniósłby w granicach    

10 mln zł. Konstrukcja jest już gotowa, ale trzeba mieć zgodę właściciela. Most można 

zrobić jeszcze tanim kosztem - konstrukcja polipropylen, ale pieniądze na budowę 

mostu można uzyskać prawie w całości z funduszy unijnych, co wskazywał nawet 

Dyrektorowi. Konstrukcje takie stoją na terenie Niemiec i są w trakcie badań. Trwałość 

i ciężar tych konstrukcji jest bez ograniczeń, na lata, ale warunek jest taki, że musi na 

siebie wziąć to Politechnika Katowicka – Wydział Drogowy wspólnie z Zarządem 

Dróg. W/w opcję wskazał także Dyrektorowi ZDW. Jest możliwość: wydzierżawienia, 

rozłożenia na raty, kupienia całego mostu łącznie z montażem, konstrukcją,  

ale warunkiem jest uzyskanie wszystkich pozwoleń.     

 Radny D. Konieczny powiedział Staroście, iż od lat słyszy te same sygnały, 

kwoty, ale zapytał Starostę, czy orientuje się, ile kosztował most w Cisku?  

 Starosta odpowiedział, że 21 mln zł. 

 Radny D. Konieczny nie potrafił zrozumieć, dlaczego Starosta wziął kwotę                 

35 mln zł. 

 Starosta powiedział, że informację uzyskał z ZDW.    

 Radny D. Konieczny uważał, że Starosta podając takie cyfry, zamierza 

zniechęcić radnych, jednakże potrafi przewidzieć, jakie będą reakcje mieszkańców w 

przypadku powstania mostu. Ponownie zaapelował o wzmożenie działań w tym 

kierunku. Żenujące jest traktowanie w / w spraw przez ZDW i może jest to czas, aby 

rozpocząć dyskusję z Opolem. Uważał, że będzie czas przy omawianiu Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego.  
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 Starosta przypomniał przedmówcy, iż na początku kadencji powiedział,  

że będzie bardzo mocno zabiegał o ten most i z tego nie wycofał się. Coraz więcej dróg  

jest robionych i wspólnie o to zabiega z Prezydentem Miasta, często bywając                         

w województwie, wskazując, które drogi należy wykonać w pierwszej kolejności. 

Uspokoił radnego M. Klimanka, że ul. Korczaka jest w fazie projektowania.                

 

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura przekazał, iż został 

złożony wniosek przez Starostę dotyczący wyasygnowania z budżetu Powiatu 

Raciborskiego kwoty 30 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie próbnego odwiertu pod 

budowę gruntowej pompy ciepła dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Po rozmowie 

ustalono, że w / w propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów i wprowadzona jako zmiana do budżetu na przyszłą sesję. 

Jeśli jest potrzeba, to wniosek można w dniu dzisiejszym przegłosować.  

 Przewodniczący rady A. Wajda uważał, że wniosek będzie głosowany w czasie 

Komisji Budżetu i Finansów, a następnie w czasie sesji.   

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

 Zgłosili się radni: Sz. Bolik i przewodniczący rady A. Wajda. 

 Radny Szymon Bolik podsumował akcję „ZŁOMIADY”, któr ą przeprowadzono 

w jednostkach OSP. Zebrano 6.920 zł. Udział wzięło 7 miejscowości. Podziękował 

strażakom, którzy włączyli się w akcję. Najwięcej w przeliczeniu na gospodarstwo 

domowe zebrano w miejscowości Samborowice – prawie 6 ton (5.860 kg), II – Gamów, 

III – Maków. Następnie Cyprzanów, Jankowice, Pietrowice Wielkie i Rudy. Sądził,  

iż w przyszłości w akcję zostanie zaangażowanych więcej osób i będzie mógł również 

liczyć na wsparcie ze strony Starosty. Podziękował za upominki dla tych jednostek.      
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 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o obowiązku złożenia                  

przez radnych oświadczenia majątkowego za 2015 r. Termin składania oświadczeń 

majątkowych upływa 30.04.2016 r. Informacje dot. wypełniania oświadczeń 

majątkowych zostały przesłane wszystkich radnym drogą elektroniczną. Dodatkowo             

w Biurze Rady znajdują się inne informacje w zakresie wypełniania oświadczeń 

majątkowych, a jeśli pojawią się inne zapytania w tym zakresie, to Biuro Rady służy 

pomocą.   

 Ponadto poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła w okresie                 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Przekazał również, iż kolejna 

sesja odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym                      

w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z działalności Powiatowego                

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy                  

społecznej”.  

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 17:30 zakończył obrady XVIII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

Protokołowała:        

E. Mekeresz 

 

     Przewodniczący Rady  

          Adam Wajda 
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Załączniki:  

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości. 

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

4. Materiał pn.: „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim”.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 30.03.2016 r. do 14.04.2016 r. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 15.04.2016 r. do 26.04.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 30.03.2016 r. do 14.04.2016 r.). 

7. Prezentacja multimedialna przedstawiająca analizę techniczno – ekonomiczną                 

dot. funkcjonowania szpitala z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                   

oraz możliwości zaingerowania w obiekty szpitalne.  

8. Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

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

9. Uchwała Nr XVIII/170/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

10. Uchwała Nr XVIII/171/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia                 

2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie                         

do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem 

rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”. 

11. Uchwała Nr XVIII/172/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania 

publiczną drogą powiatową. 

12. Uchwała Nr XVIII/173/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia            

2016 r. w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu raciborskiego  

do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 
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13. Uchwała Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

14. Uchwała Nr XVIII/175/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego 

utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 

15. Uchwała Nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1dla Dorosłych w Raciborzu  

i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3. 

16. Uchwała Nr XVIII/177/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkół,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

17. Uchwała Nr XVIII/178/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 

r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

18. Interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka w sprawie rozwiązania bezpiecznego wyjazdu ze Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu na drogę wojewódzką 416 oraz w sprawie podjęcia stosownych działań 

określonych prawem w celu stwierdzenia i orzeczenia dopuszczalności drogi 

wojewódzkiej nr 425 na odcinku Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska i Kuźnia 

Raciborska – Stolarnia, woj. Opolskie. 


