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BR. 0002.3.6.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XX / 2016 

z  XX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 23 czerwca 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XX/186/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

2. XX/187/2016 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2015 rok. 

3. XX/188/2016 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

4. XX/189/2016 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.   

5. XX/190/2016 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

6. XX/191/2016 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

7. XX/192/2016 - w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody 

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

8. XX/193/2016 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

9. XX/194/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

10. XX/195/2016 - w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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11. XX/196/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Szonowicach, w drodze jej nieodpłatnego przekazania. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Skarbnik Powiatu                                                         Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu             Beata Bańczyk 

3. Radca Prawny                                                          Grzegorz Granieczny  

4. Kierownik Biura Rady                                  Ewa Mekeresz 

5. Podinspektor Wydziału Finansowego                                     Dominika Budzan   

6. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego                                 Krzysztof Szydłowski  

7. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami              Zbyszek Rydzek 

8. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                     Danuta Miensopust  

9. Kierownik Referatu Spraw Społecznych         Aleksander Kasprzak  

 

 

Uczestnicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu                  Monika Mużelak 

2. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania  

  Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu         Grażyna Wójcik 

3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

  w Raciborzu                Henryk Hildebrand   
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

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 zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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 lata 2016 – 2025.   

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

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

w dziedzinie kultury. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 
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15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

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 XX 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, kierowników komórek 

organizacyjnych Starostwa, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.   

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 23 czerwca  

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

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma: 

1. OR.II.0022.3.6.2016 z dnia 17.06.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie            

wprowadzenia na sesję projektu uchwały:  

1. w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż na Komisjach 

przekazano, że na najbliższą sesję zostanie wprowadzony do porządku obrad  

w/w projekt uchwały.   

    Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych  

jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji? 

         Projekt uchwały został przyjęty 19 głosami za, 2 głosami przeciw,  

0 głosami wstrzymującymi się.  

2. OR.II.0022.3.6.2016 z dnia 23.06.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie            

wprowadzenia na sesję:  

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

Raciborskiego na 2016 rok.  

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych  

jest za wprowadzeniem w/w projektu uchwały? 

    Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za.  

2.  nowej wersji projektu uchwały 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 21 głosami za.  

3. nowej wersji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej 

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

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych  

jest za wprowadzeniem w/w projektu uchwały? 

    Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za.  
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4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Szonowicach, w drodze jej nieodpłatnego przekazania. 

  Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż projekt uchwały omawiany 

był na Komisjach, stąd też zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

w/w projektu uchwały? 

  Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za.  

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie porządku obrad sesji 

w proponowanej wersji?        

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za.   

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Adriana Plurę oraz Annę 

Wacławczyk, w związku z nieobecnością na sesji radnej Katarzyny Dutkiewicz.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę 

udziału w pracach Komisji. 

W / w radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący rady A. Wajda poddał pod głosowanie zaproponowany skład 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 19 głosami za, 2 głosami 

wstrzymującymi się i 0 głosami przeciw.  

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 i został wybrany jednogłośnie.  

 

Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 r. oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski przekazał, iż budżet został wysłany radnym już kilka miesięcy 

temu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i Komisja Rewizyjna wydały 

pozytywne opinie. Nie będzie skupiał się na wersji typowo sprawozdawczej, w jakim % 

wykonano i nie wykonano budżet, jednakże skupił się na wydatkach majątkowych, 

programach unijnych jak również na wydatkach bieżących i wskaże źródła z jakich  

one pochodzą.   

 W pierwszej kolejności wspomniał o wydatkach majątkowych.  

Zadania inwestycyjne, które są ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej (tabela nr 10) zrealizowano w 2015 roku w kwocie 10.526.524,25 zł,  

tj. 97% planu, w tym: 

� 6.309.814,22 zł „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu  

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW421”  

(ul. Podmiejska w Raciborzu) – zadanie unijne zakończone, 

� 224.782,50 zł „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” – 

zadanie unijne, w latach 2016 – 2018, plan 6.934.761 zł (zadanie obecnie jest na liście 

rezerwowej). W niedalekiej przyszłości było rozdanie konkursowe około  

80 – 90 mln zł i powiat nie załapał się. Nie mniej w miesiącu wrześniu i październiku 

ma nastąpić kolejne rozdanie. Został złożony projekt na około 7 mln zł i będzie projekt 

ponownie składany, zostanie poprawiony i ewentualnie uzupełniony o te zadania, 

które są lepiej punktowane. Z pewnością w tym drugim rozdaniu powiat otrzyma 

środki na Platformę Cyfrową. Przypomniał, iż wszystkie grunty, obiekty muszą mieć 

ewidencję, która jest robiona w ramach scalania gruntów, natomiast jeśli chodzi  

o tzw. Cyfryzację Geodezji, to powinno to zostać perfekcyjnie wprowadzone  

w odpowiednim programie, aby ułatwienie było dla geodetów, bo obecnie geodeci 

składają wnioski do Wydziału Geodezji, a w przyszłości po pełnej cyfryzacji będą 

mogli sami pobierać. Będzie to ułatwienie dla geodetów.  
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� 2.546.694,89 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice” – zadanie 

zakończone. Jest to droga obok EKO – OKNA w Pietrowicach Wielkich, która została 

bardzo ładnie wykonana.  

� 929.156,76 zł „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” –  

w 2016r., plan 200.000 zł, 

� 363.756,68 zł „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” –  

w 2016 r., plan po zmianach 201.333 zł, 

� 94.754,20 zł „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2  

w Raciborzu” – zadanie zakończone, 

� 36.654,00 zł – „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej  

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” (dokumentacja projektowa) – w latach  

2016-2018, plan po zmianach 800.000 zł. W bieżącym roku w okresie wakacyjnym 

rozpoczyna się I etap, czyli: sanitariaty, instalacja elektryczna i parter łącznie  

z wymianą podłogi, a w następnych dwóch latach I i II piętro.    

� 13.900 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”  

(dokumentacja projektowa), 

� 5.166 zł „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej  

w Raciborzu” (dokumentacja projektowa) – w 2016 r. plan 700.000 zł. W tej chwili  

kończy się etap końcowy na ul. Opolskiej, bo pozostało tylko do zrobienia wyłożenie 

otoczenia kostką brukową.   

� 1.845 zł „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”(dokumentacja projektowa) –  

w 2016 r. plan 1.800.000zł. 

 

 Ponadto w ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2.213.556,84 zł na zadania, 

które nie były ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

w tym m.in.: 

1) 857.680,45 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeznaczył na wydatki 

majątkowe, w tym: 

�   remont części nawierzchni jezdni w ciągu DP 3509S ul. Topolowa Kuźnia 

Raciborska / przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej – 

101.056,58 zł, 

�   przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S ul. Pogrzebieńska w Raciborzu  

etap II – 99.989,83 zł, 



 

 
 

9 

� przebudowa chodnika przy ul. Głównej Tworków DP 3516S  - 85.029,62 zł, 

przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik  

wraz z remontem ciągu pieszego – 79.950,00 zł. Wójt Gminy Rudnik dołożył 

środki do w / w zadania. Rada Gminy przeznaczyła środki finansowe  

na w / w drogę, na wszystkie remonty dróg i chodników w Gminie Rudnik  

jak również część dofinansowania na wykonanie projektu jako II etapu  

dla drogi Podmiejskiej czyli z miejscowości Brzeźnica do Grzegorzowic.  

W tym roku rozpocznie się projektowanie tegoż odcinka.   

� remont przepustu drogowego i chodnika w ciągu DP3547S w Gamowie –

77.922,27 zł.  

� utwardzenie chodnika istniejącego ciągu pieszego przy DP 3536S   

ul. Ofiar Oświęcimskich Górki Śląskie – etap II – 65.983,14 zł, 

� przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Krzyżanowicach w ciągu DP 3511S – 

44.153,57 zł, 

� opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie części chodnika  

i odwodnienia ulic Wolności i Głównej w Budziskach DP3534S” – 9.963,00 zł 

� wykonanie elementów odwodnienia w pasie drogowym DP 3500S  

ul. Podmiejska w Raciborzu – 48.023,92 zł, 

� przebudowa przepustu na cieku K-2 w ciągu drogi powiatowej 3500S  

ul. Podmiejska w Raciborzu – Miedonii – 245.608,52 zł, 

2) 620.127,30 zł dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup aparatury  

i sprzętu medycznego (468.948,00 zł) oraz na modernizację pomieszczeń  

do przechowywania zwłok (151.179,30 zł), 

3) 220.213,21 zł dotacje dla Gmin Powiat Raciborskiego na drogi, w tym: 

� Gmina Kornowac otrzymała 159.213,21 zł na zadania „Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac”  

oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki  

w miejscowości Pogrzebień”, 

� Gmina Rudnik otrzymała 61.000,00 zł na zadanie „Modernizacja nawierzchni 

drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki”, 

4) 192.517,53 zł zwrot niewykorzystanej części zaliczki wypłaconej przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WSL – dot. zadania unijnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  
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i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S 

łączącej DK45 z DW421” (ul. Podmiejska w Raciborzu), 

5) 49.497,98 zł dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, 

6) 39.949,00 zł wykonanie wymiany posadzki korytarza oraz kanalizacji sanitarnej  

na zapleczu sali gimnastycznej w ZSS w Raciborzu. W tym roku będzie robiony 

kolejny remont sanitariatów.  

7) 28.023,50 zł - Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

przeznaczył na wykonanie izolacji pionowej (11.008,50 zł), na adaptację 

pomieszczenia dla celów archiwalnych (17.015,00 zł), 

8) 25.000,00 zł dotacja dla Rzymsko - Katolickiej Parafii pw. św. Augustyna  

w Borucinie na realizację zadania pn.: „Remont południowej części elewacji 

zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie”, 

9) 9.963 zł wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa 

skrzyżowania DP 3525S z DP 3504S w Kornicy”, 

10) 133.921,38 zł zakupy inwestycyjne jednostek: 

� CKZiU nr 2 Mechanik wykonał część ogrodzenia murowanego szkoły na kwotę 

13.999,42 zł, 

� Wydział Organizacyjny tut. Starostwa zakupił serwer do przechowywania kopii 

zapasowych danych informatycznych Starostwa – 9.563,21 zł oraz dwa 

komputery przenośne wraz z oprogramowaniem – 8.837,55zł,  

� KPPSP za kwotę 24.489,00 zł zakupiła sprzęt szkoleniowo sportowy, tablicę 

informatyczno – alarmową na potrzeby stanowiska kierowania tut. Komendy, 

skokochron, 

� PZD za kwotę 24.194,10 zł – zakupiono pług odśnieżny, 

� Wydział Geodezji za kwotę 37.611,56 zł zakupił licencję na oprogramowanie 

antywirusowe ESET, napęd RDX wraz z kasetami RDX, dyski twarde  

oraz Licencja Windows Server Standard, 

� ZSS zakupił piec konwekcyjno - parowy za kwotę 11.436,54 zł, 

� ZSZ za kwotę 3.790,00 zł kupiono zestaw komputerowy. 

 Odnośnie programów unijnych powiedział, że wydatki realizowane w ramach 

projektów unijnych wydatkowano w kwocie 7.464.867,99 zł, co stanowi 98% planu.  
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 Realizowano następujące projekty: 

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy 

drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 – 6.309.814,22 zł  - zadanie 

zakończone, realizował Referat Inwestycji i Remontów, 

2) Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice  

Wielkie – 259.579,04 zł – zadanie zakończone, realizował Wydział Geodezji, 

3) Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego – 224.782,50 zł 

(zadanie obecnie jest na liście rezerwowej), realizuje Wydział Geodezji, 

4) Drugiemu Człowiekowi w ramach POKL 2007 – 2013 – 181.302,84 zł – program 

zakończony, realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

5) Mam zawód – mam pracę w regionie – 130.734,82 zł – projekt zakończony, 

realizował Referat Edukacji, Kultury i Sportu, 

6) Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy – 111.025,32 zł -  

projekt zakończony, realizował Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

7) Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm – 87.716,90 zł; okres realizacji  

2015 - 2017, realizuje to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

Mechanik w Raciborzu, 

8) Moja Szansa na Sukces – 49.306,47 zł - projekt zakończony, realizował Zespół Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, 

9) Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego – 47.528,65 zł - projekt 

zakończony, realizował Referat Spraw Społecznych, 

10) Kierunek przedsiębiorczość – 37.598,29 zł - projekt zakończony, realizował 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, 

11) Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy – 25.478,94 zł;  

okres realizacji 2015 - 2017, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Następnie Starosta omówił wydatki bieżące. Na remonty w 2015 roku 

wydatkowano 2.108.084,19 zł, w tym m.in. (kwoty powyżej 10.000 zł): 

1) PZD remonty dróg wojewódzkich 969.874,80 zł, 

2) PZD remonty dróg powiatowych 519.978,14 zł, 

3) DPS „Złota Jesień” 207.952,22 zł - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn  

i urządzeń, usługi naprawcze środków transportu, usługi budowlano – montażowe, 
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4) Referat Inwestycji i Remontów 87.733,70 zł wykonanie prac modernizacyjnych 

elewacji północnej budynku II – go Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu  

przy ulicy Kard. Stefana, 

5) KPPSP 75.314,39 zł - roczny przegląd samochodu - drabiny, konserwacje i naprawy 

sprzętu, 

6) ZSS 75.148,90 zł - remont toalety, naprawa dachu, naprawy i konserwacje sprzętu, 

7) MOW 33.744,84 zł - wymiana instalacji elektrycznej na warsztatach szkolnych, 

drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, 

8) AGENCJA-ZAMEK 31.678,64 zł - naprawa infokiosku zewnętrznego, drobne 

roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, 

9) Wydział Organizacyjny 30.026,13 zł – malowanie pomieszczeń biurowych, 

gospodarczych i sanitarnych Starostwa, adaptacja pomieszczenia biurowego na punkt 

kasowy, drobne roboty remontowe, naprawa i konserwacja sprzętu, 

10) ZSO nr1 16.248,65 zł – remont szatni, drobne naprawy szatni. 

 Odnośnie pytania zgłoszonego na Komisji Budżetu i Finansów przez radnego 

Dominika Koniecznego Starosta wyjaśnił, że wypracowano cały system zbycia drzew, 

ścinania drzew i zostało to ustalone dosyć szczegółowo. Zgodnie z zaleceniem Komisji 

Rewizyjnej dano termin do końca sierpnia i na koniec sierpnia zostanie przygotowane 

sprawozdanie w całości, w jakim pójdzie to kierunku, żeby ta gospodarność drzew  

była prawidłowa. Przekazał radnemu D. Koniecznemu, ile jest drzew oraz gatunki 

drzew.  

 Ponadto Starosta przekazał, iż w dniu wczorajszym na sesji Rady Miasta 

Racibórz obecny był Dyrektor T.  Cywiński. Na prośbę radnej Teresy Frencel osobiście 

rozmawiał z Dyrektorem, który nie mógł przyjść na dzisiejszą sesję, ale poprosił 

 o przesunięcie spotkania na inny termin. W dniu wczorajszym Wicestarosta M. Kurpis 

rozmawiał z Dyrektorem T. Cywińskim na sesji Rady Miasta Racibórz i ustalono, że 

przybędzie na sesję rady powiatu w miesiącu sierpniu i w szczegółach przedstawi 

informację nt. Zbiornika „Racibórz Dolny”. Osobiście dysponuje wieloma pismami  

nt. Zbiornika i osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać. Na dzień dzisiejszy 

musi być dokończony zbiornik suchy i nie ma innej możliwości. Po dokończeniu 

budowy zbiornika suchego dopiero można przystąpić do ewentualnej przebudowy. 

Według jego informacji plan rządowy zakłada, że do 2021 nastąpi całkowite zamknięcie 
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wszystkich prac związanych z projektowaniem, przebudową mokrego zbiornika  

a do 2029 - 2030 miałaby być przebudowa łącznie z częścią kanału. Według szacunków 

całkowity koszt wyniesie ponad 1 mld zł 670 tys. zł. Ponadto otrzymano pismo  

od Wojewody, na które wystosowano zapytanie odnośnie wyjaśnienia słów dot. 

rozważenia kwestii utrzymania w strukturach Zakładu Diagnostyki i Terapii. Na dzień 

przed Radą Społeczną Szpitala otrzymał pismo od II Wicewojewody. Odczytał pismo  

II Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr NZII.9611.4.23.2016 z dnia 02.06.2016 r.  

dot. niepokoju pracowników, w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej 

Szpitala w zakresie likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii, stanowiące załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. Ponadto wystosowano prośbę o wyjaśnienie ostatniego 

akapitu zamieszczonego w piśmie. Według informacji uzyskanych z prasy jeśli 

propozycja wejdzie, o której ciągle mówi się, to odbije się to na szpitalach 

powiatowych, bo w pierwszej kolejności mają otrzymać dofinasowanie szpitale, które 

mają powyżej 200 mln zł. Ponadto 0,2 % mają spaść dochody bezpośrednie na gminy. 

Powiat ma wykupować również programy lecznicze. 

 Na zakończenie Starosta podziękował wszystkim radnym za przybycie  

na otwarcie Kaplicy zamkowej. Starosta podziękował służbom finansowym, 

Skarbnikowi Powiatu za przygotowanie budżetu i jego realizację oraz wszystkim 

wydziałom, które brały udział w realizacji budżetu. 

 Ponadto poinformował, iż jest po rozmowie z firmą, która regeneruje organy  

i w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie. Po rozmowie telefonicznej firma  

gwarantuje, że organy będą miały właściwy głos po renowacji. Na następnej sesji już 

będzie dysponował większą wiedzą w tym temacie. Jeśli firma chciałaby dokonać 

renowacji, to będzie musiał mieć 3 oferty. Do tej pory koszt naprawy miał wynieść 

minimum 150 tys. zł., jednakże nie dawano gwarancji, że będą miały taki głos, jaki 

powinny mieć, zaś ta firma gwarantuje. Będzie starał się, aby w miesiącu sierpniu 

przekazać wszystkie informacje w tej kwestii.    

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o zabranie głosu nt. wykonania budżetu.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Wacławczyk przekazał, że Komisja 

Rewizyjna nad sprawozdaniem budżetu pochylała się 5 – krotnie pomiędzy 23 maja 

2016 r. a 10 czerwca 2016 r. Za każdym razem obradowano w pełnym składzie.  

Poza przedstawioną dokumentacją, która została wymieniona wysłuchano wyjaśnień 
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Inspektora w Wydziale Finansowym - Dominiki Budzan, Skarbnika Powiatu -  

Ewy Tapper, Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – 

Ryszarda Rudnika oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Moniki Mużelak. 

 Poza wszystkimi dokumentami, których wymagana jest analiza przez procedury 

prawne, Komisja w toku obrad wystąpiła jeszcze o informacje dodatkowe  

t.j.: o informacje związane z finansowaniem organizacji pozarządowych, analizę 

dochodów w § 0690 – czy PZD uzyskuje należyte przychody w związku  

z użytkowaniem pasa drogowego przez wszystkie gminy. Poproszono o kopię umów 

m.in. związanych z organizacją „Eko-Wystawy - Pietrowice Wielkie 2015” oraz kopię 

dokumentów związanych z nasadzeniami. Jak wspomniał już Starosta w protokole 

pokontrolnym, w postanowieniach pokontrolnych Komisja Rewizyjna:  

1. wnioskuje do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zobowiązanie Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg do określenia jasnej procedury postępowania z drewnem 

pozyskiwanym w czasie prac i wycinek drzew przy drogach zarządzanych  

przez w/w organ (ponad 100 m3 zalega na terenie PZD i trwa ustalenie procedury,  

co z tym zrobić) – chodzi o etapy: szacowania wartości, pozyskiwania, składowania, 

określenia cen, miejsca i trybu jego sprzedaży), w terminie do 31.08.2016. 

2. składa wniosek do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zobowiązanie Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu do: 

• analizy dochodów uzyskiwanych w dziale 60014 Drogi powiatowe z tytułu 

umieszczania urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogi w pasie drogowym,  

• inwentaryzację wszystkich obcych urządzeń lub instalacji, niezwiązanych  

z infrastrukturą drogi, a umieszczonych w pasie drogowym (w szczególności 

dotyczy to tych, położonych na terenach gmin: Pietrowice Wielkie, Krzanowice, 

Krzyżanowice, Nędza, Kuźnia Raciborska), 

• informację o podjętych działaniach i ich skutkach, w terminie do 31.08.2016 r. 

 Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do realizacji budżetu Powiatu  

za 2015 r. oraz opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2015 r.  stosunkiem głosów: 3 głosy za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówcy oraz poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o zrelacjonowanie prac Komisji  

nt. realizacji budżetu. 
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 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż 

Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. w pracach  

nad analizą budżetu projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2015 rok oraz nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok przeanalizowała szereg dokumentów finansowych. 

Na Komisji obecni byli: Starosta, Wicestarosta oraz kierownicy, naczelnicy wydziałów 

tut. Starostwa i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa. W czasie prac 

Komisji przeanalizowano sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu, 

opinię RIO w sprawie budżetu i informację o stanie mienia oraz stanowisko Komisji 

Rewizyjnej. W/w uchwały zostały oraz budżet zaopiniowane zostały pozytywnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały:  

1. Nr 4200/V/63/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok  

(załącznik nr 5), 

2. Nr 4200/V/98/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 6).   

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się radny Dominik Konieczny stwierdzając, iż z uwagą wysłuchał 

wystąpienia Starosty nt. realizacji budżetu w roku 2015. Radny odczuł pewien niedosyt, 

gdyż w przemówieniu Starosty wkradł się chaos, bo Starosta mówił o rzeczach, które  

są sprawami bieżącymi, przyszłymi a należało się skupić na tym, co było 2015 r., bo to 

jest przedmiotem obrad sesji. Starosta wymienił kwoty, procenty i formalnie nie można 

mieć żadnych zastrzeżeń do informacji przedstawionej przez Starostę. Na miejscu  

są podziękowania dla służb finansowych, szczególnie dla Skarbnika Powiatu,  

pod którymi również może podpisać się. Zapytał, co było sukcesem w 2015 roku i co 

Starosta uważa za takie zadanie, którym może pochwalić się?  Mieszanie wszystkich 

tematów od spraw poważnych, dużych zadań inwestycyjnych typu droga pomiędzy 

Miedonią a Brzeźnicą, a również wymienienie takich spraw jak budowa ogrodzenia 

przy ZSM, to nie tędy droga. Droga ta została wykonana, jest przejezdność, ale 
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wymagała 22 poprawek. Radny żałował, że nie było 23 poprawek, gdyż o 1 poprawkę 

wnioskował, interpelował i nie została ona uwzględniona, a jest to najpoważniejsza 

poprawka – chodzi o zakręt w Lipinie, który został nieprawidłowo wykonany, 

notorycznie występują problemy i ubolewał, że ta 23 poprawka nie została zrobiona. 

Przyczyną był słaby projekt, nadzór, osobiście wniósł uwagi co do nadzoru  

nad w/w zadaniem. Przypomniał, iż w styczniu 2015 r. w mrozie czekało kilkanaście 

aut, żeby asfalt wylać. Efektem było zrywanie asfaltu, ponowne wykonanie  

nawierzchni ścieralnej i przesunięcie terminu. Starosta w czasie swojej wypowiedzi 

wspomniał o takich zadaniach jak: odwodnienie – ul. Podmiejska – 48.000 zł, mostek  

w Miedoni – 245.608,00 zł. Zdaniem radnego to są elementy tego samego zadania, 

które mogłyby zostać uwzględnione w tym zadaniu i powiat mógł otrzymać środki 

finansowe. Skoro jednak projekt nie został dopracowany i nie zostało to przemyślane, to 

trzeba było później zapłacić za te zadania ze środków własnych. Starosta również 

wymienił takie zadanie jak: przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Rudnik  

na skrzyżowaniu dróg powiatowych i ucieszył się, że ciąg pierwszy jest przebudowany, 

ale szkoda, że na środku tego ciągu stoi słup energetyczny. Starosta przekazał również, 

że wypracowano system zbycia drzew, z czego bardzo ucieszył się, ponieważ mogło już 

to stanowić dochód w roku 2015, a w nie połowie roku 2016. Podziękował  

za informację. 100 m3 drewna jest składowane na terenie PZD i nie zgodził się  

z tą kwotą, która została tutaj podana – wartość 5.535 zł. Na stronie cennika lasów 

państwowych jest podana kwota 120 zł, 140 zł i 160 zł za metr przestrzenny,  

w zależności od gatunku. Radny zauważył, że do meritum wykonania budżetu  

nie można mieć zastrzeżeń, za co podziękował Skarbnikowi Powiatu, ale jakość 

wykonania prac budzi wiele wątpliwości. Radny żałował, że pomimo licznych 

złożonych interpelacji nie zostały one na czas uwzględnione. Radny przeciwny  

był zadaniu z roku 2015 – Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu, a Zarząd Powiatu uparł się 

wpisać do budżetu 300.000 zł. Osobiście był przeciwny temu w styczniu, później 

jeszcze na Komisji we wrześniu prosił o przesunięcie tych środków na inne cele,  

a ostatecznie na sesji w grudniu zadanie zostało wyczyszczone i 250.000 zł zostało 

zdjęte. Pozostało 50.000 zł, które i tak nie zostały spożytkowane. W związku  

z powyższym radny zaapelował, aby czasem warto słuchać głosu opozycji, bo może 

czasami te wnioski są warte uwzględnienia.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w dyskusji?  

 Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż w dniu dzisiejszym na sesji omawiany  

jest budżet, natomiast o sprawach, o których mówił radny D. Konieczny omawiał 

kilkakrotnie na sesjach, stąd też nie będzie ich powtarzał, ponieważ zostało to już 

wyjaśnione.  

 Odnośnie drewna Starosta powiedział, że radny D. Konieczny nie przypomniał 

radnym, iż jest 81 m3 topoli, która nie nadaje się nawet do palenia, brzozy 1,21 m3, 

klonu – 2,56 m3, lipa 8,16 m3 i kasztanowca 5,61 m3. Właściwa kwota będzie dopiero 

po przetargu, stąd też nie można negować, iż kwota jest za niska. Wyceniono według 

szacunku jaki jest na dzień dzisiejszy na rynku.  

 W kwestii termomodernizacji Starosta powiedział, że nikt nie jest pewien  

czy będzie ona robiona w szpitalu i jak będzie to wyglądało. Kwota 300.000 zł  

jest przeznaczona tylko i wyłącznie na termomodernizację. W celu zrobienia 

termomodernizacji to musi być przygotowany projekt w całości, łącznie z wymianą 

źródeł ciepła, jeśli będzie planowana. Jeśli będą wykonane odwierty i okaże się, że teren 

nadaje się na pompy głębinowe ciepła, to będzie podejmowana próba robienia projektu 

w takim kierunku i wtedy 300.000 zł zostanie wykorzystane w przyszłym roku.  

W opinii Starosty budżet został wykonany jakościowo, bardzo dobrze i Zarząd Powiatu 

Raciborskiego nie wnosi do niego zastrzeżeń, stąd też poprosił o przyjęcie budżetu  

w takiej wersji.   

 W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący rady przystąpił  

do kolejnego punktu porządku obrad.  

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

 Wicestarosta powiedział, że radni informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 01.06.2016 r. do 10.06.2016 r. otrzymali 

drogą elektroniczną. W / w informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 11.06.2016 r. do 23.06.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres 

od 01.06.2016 r. do 10.06.2016 r.), stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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 Starosta nawiązał do konferencji, która odbyła się w dniach 13 – 14 czerwca 

2016 r. w Brennej podczas której rozmawiano m.in. o harmonogramie naboru  

oraz procedurach wyboru projektów RIT w ramach RPO WSL 2014-2020, 

Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych oraz zintegrowanym systemie 

przeciwdziałania zagrożeniom. Ubolewał, że jeśli szkolnictwo zawodowe pójdzie  

w tym kierunku, to plan, który założono, że będzie 14 pracowni, może nie dojść  

do skutku, a jeśli ustawa o systemie oświaty pójdzie w tym kierunku, że zajęcia 

praktyczne będą w zakładach pracy, to pojawi się problem, ale niestety środki  

są przygotowane. Zostało złożone oświadczenie, aby pracownie były w szkołach.  

 Ponadto Starosta podziękował radnym za udział w Dniach Raciborza.       

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2015 rok. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w /w projektu 

uchwały. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi się,  

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

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do w/w punktu porządku 

obrad?  

  W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie w /w projektu uchwały. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 7 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował służbom finansowym, wszystkim 

kierownikom komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych za udział  

w Komisji oraz za to, że w dniu dzisiejszym byli w gotowości na udzielenie odpowiedzi  

na ewentualne wyjaśnienia i zapytania radnych.  
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 Po absolutorium radny M. Klimanek opuścił salę obrad.  

 

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 Prognozie Finansowej.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał,  

iż Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie 

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

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

Zgłosił się radny D. Wacławczyk stwierdzając, iż kilka punktów w budżecie 

powiatu zdaniem Klubu PiS jest uzasadnione i celowe, natomiast wyraził stanowisko 

Klubu PiS. Uważał, że Klub jest konsekwentny, bo często na sesji radni dowiadują się, 

iż brak jest środków na zadania własne powiatu. W tej sytuacji nie ma obowiązku 

moralnego wspierania służb, które mają swoje źródła finansowania, gdyż ostatnio radni 

Klubu PiS byli przeciwny i teraz również będą przeciwni. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego, który przedstawił uchwałę przekazał radnym słabe informacje. 

Przekazuje się pieniądze na zakup samochodu, co wpłynie na poprawienie  

bezpieczeństwa mieszkańcom, co jest nieprawdą. Na Komisji radni dowiadują się, że 

chodzi o samochód nieoznakowany, jeździ z wideorejestratorem i nęka mieszkańców 

czyli osoby, które popełniają wykroczenia. Jak stwierdził, na terenie Powiatu 

Raciborskiego jeździ jeden nieoznakowany samochód, który nęka kierowców  

oraz mieszkańców, ale nie wyeliminowało to piratów drogowych ani też nie przyczyniło 

się do ograniczenia wypadków drogowych. Zdaniem radnego sens ma kupowanie 

samochodu oznakowanego, ma on wtedy działanie prewencyjne, lecz trudno mówić  

o poprawie bezpieczeństwa w przypadku kupowania pojazdu nieoznakowanego. 

Poprosił Starostę, aby wytłumaczył, dlaczego w uzasadnieniu tej uchwały zabrakło 

informacji, że chodzi o samochód nieoznakowany, bo dla radnego jako mieszkańca  

jest to bardzo znacząca informacja. Nowy Komendant KPP zrobił na wszystkich bardzo 

dobre wrażenie, również na radnego. Ostatnio zniknęły fotoradary, który były  

przy drogach. Klub PiS jest przeciwny przekazaniu z budżetu powiatu środków 
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finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na częściowe 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.  

Radny Piotr Olender stwierdził, że patrząc na filozofię użycia nieoznakowanego 

samochodu, to abstrahując od skali, jest trochę podobny do ustawy inwigilacyjnej, która 

w chwili obecnej jest uchwalana przez rząd. Zdziwiony był, że radny kwestionuje to, iż 

nieoznakowany samochód nie będzie poprawiał bezpieczeństwa skoro filozofia 

działania jest podobna.  

Radny D. Konieczny zdziwiony był wypowiedzią przedmówcy, iż popiera 

„pisowski” rząd kwotą 17.500 zł., co jest niepojęte.   

 Starosta stwierdził, że dużo jest takich zadań, które wykonuje policja zadania. 

Drogówka również jeździ po nocach i wyłapuje złodziei. Powiedział, że jak policjanci 

mają łapać złodziei, skoro ci od razu ich rozpoznają. Zażartował, że może po prostu 

zostanie napisane: „Dar Starostwa Powiatowego w Raciborzu” dla policji i sprawa 

będzie rozwiązana. Ponadto zapytał radnego D. Wacławczyka, co ma napisać  

w uzasadnieniu projektu uchwały skoro jest to dla bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego? Na każdej Komisji mówiono, że będzie to samochód 

nieoznakowany i żaden z radnych nie wyraził swojego stanowiska, jedynie radna  

A. Wacławczyk wspomniała, iż samochód ma być oznakowany.   

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że każdy ma przemyślane  

i odmienne dalsze dywagacje nt. definicji bezpieczeństwa i działań poszczególnych 

narzędzi. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 8 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 11 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 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.      
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Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 8 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

 

 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 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? Przypomniał, iż dyskusja pojawia si w ramach 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016. 

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 8 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

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

w dziedzinie kultury. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosił się Wicestarosta stwierdzając, iż uzupełniono uzasadnienie o konsultacje 

społeczne i nikt nie wniósł uwag, stad zmiana w uzasadnieniu projektu uchwały.  
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 W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 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? Przypomniał, iż projekt uchwały omawiany  

był m.in. na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa oraz na Komisji Budżetu i Finansów.    

 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.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

 

 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 12 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się, 

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

 



 

 
 

23 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 8 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szonowicach, w drodze jej 

nieodpłatnego przekazania. 

 

 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 19 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

            Salę obrad opuścił radny D. Konieczny.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się radni: D. Wacławczyk, A. Wierzbicki i F. Marcol. 

 Radny D. Wacławczyk zwrócił się z prośbą o wystąpienie do nowego Prezesa 

PKS Sp. z o.o. w Raciborzu w celu uruchomienia kursu Racibórz – Zakopane,  

w związku planowaną likwidacją od 01.07.2016 r. przez PKS Świdnica linii  

do Zakopanego przez Racibórz. Kurs ten był oblegany, zwłaszcza w okresie 

wakacyjnym.   
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 Ponadto radny złożył trzy pytania:  

1. Zapytał, dlaczego na tablicy pamiątkowej w Kaplicy Zamkowej znajduje się tytuł  

i nazwisko: Biskup Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja, a brak nazwiska Starosty  

i widnieje tylko tytuł – Starosta Raciborski.  

2. Przypomniał, iż Starosta uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin  

i Powiatów Polskich. Stąd też zapytał Starostę, jakie są jego odczucia nt. sensu 

uczestniczenia w Związku, czy warto poświęcać czas oraz jakie są wymierne 

korzyści oraz czy decydujący jest głos Starosty w Związku? 

3. Zapytał, jakie zadanie pełni Powiat Raciborski w Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny?  

 Radny Franciszek Marcol podziękował za otrzymaną odpowiedź na interpelację 

dotyczącą dróg wojewódzkich. W/w odpowiedź otrzymał również Wiceprzewodniczący 

rady W. Gumieniak. Radny odczytał dwa akapity z otrzymanej odpowiedzi:   

1. cyt. „Informujemy, że środki finansowe z budżetu zadaniowego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach na 2016 rok zostały już rozdysponowane  

na zadania, które będą realizowane zgodnie z planem rzeczowo – finansowym 

inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich”. Następnie przedstawiono 

wyliczenia i kwoty są bardzo duże np. Solarnia – Kuźnia Raciborska  

oraz Kuźnia – Raciborska – Ruda Kozielska – 7 mln zł, Szymocice – Jankowice  

o dł. 6,3 km tj. – 5 mln zł. W związku z tym zapytał, czy Zarząd Powiatu 

Raciborskiego, mając odpowiedź z ZDW w Katowicach z dnia 06.06.2016 r. 

zastanowił się nad możliwością skorzystania z jakiegokolwiek dofinasowania  

i podjęcia wspólnych przedsięwzięć, żeby remont doszedł do skutku nie w 2016 r. 

Zapytał, czy nie trzeba byłoby walczyć, aby w 2017 r. w tych zadaniach na etapie 

planowania w/w odcinki dróg zostały wykonane? Ponadto radny odczytał drugi 

fragment odpowiedzi: cyt. ”Informujemy, że w ramach bieżącego utrzymania dróg 

wojewódzkich na terenie Powiatu Raciborskiego prowadzone są roboty związane  

z remontami cząstkowymi, polegającymi na zapewnieniu ciągłości nawierzchni  

oraz zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”. Radny uważał, że 

bieżące utrzymanie ma przekazane w ramach porozumienia i w swoim zakresie PZD, 

czy jednak jest to inne utrzymanie?   

 Starosta odpowiedział, że  inne.  
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 Radny poprosił, aby w ramach bieżącego utrzymania dróg zwrócić uwagę  

na tzw. miękkie pobocza, ponieważ po wykonanych inwestycjach na odcinkach 

dobrych, które niedawno były w dobrym stanie, ale w wyniku opadów czy też 

wjeżdżania w miękkie pobocze tirów, wiele żwiru zostało przy tej nawierzchni  

i powstały głębokie uskoki. Przy dużej temperaturze jezdnia jest rozjeżdżana  

i pobocze jest łamane, np. Markowice – Babice  - powstały wyrwy.  Stwierdził, że 

ostatnie wykoszenie dróg wojewódzkich w odcinku całego pasa drogowego  

4 – 5 m przyniosło spodziewany efekt, ale dobrze byłoby, aby po wykoszeniu 

uzupełniono te wyrwy, co z pewnością byłyby utrzymaniem tego stanu, który  

jest na tych odcinkach wyremontowanych.       

 Rady A. Wierzbicki przypomniał, iż odnośnie elewacji w II LO w Raciborzu 

walczono już od dłuższego czasu i nawet Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w 2012 r. stwierdziła pewne rzeczy, które można byłoby podciągnąć w II LO  

tj. elektrykę i kanalizację. W/w rzeczy były wykonywane, ale przyśpieszenie było 

widoczne przy obecnym Zarządzie. Złożył również podziękowania na ręce Zarządu 

Powiatu za dokończenie wcześniejszych interpelacji tym bardziej, że II LO  

w chwili obecnej kwitnie przez nabory. W związku z tym można byłoby pochylić się  

i podciągnąć standard tej szkoły do innych szkół, które już osiągnęły wysoki standard.      

 Radny D. Wacławczyk podniósł kwestię parkowania samochodów osobowych 

przy ogródkach działkowych na Ocice (ul. Opawska, droga na Samborowic) - brak 

parkingu wzdłuż działek, a  w chwili obecnej osoby te nie mogą parkować wzdłuż ulicy, 

ponieważ pojawiła się linia ciągła, stąd też zapytał, czy w/w rzecz była zmieniana?   

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  

1. D. Wacławczykowi – przekazał radnemu, że otrzymał informację z PKS Świdnica, 

iż w ostatnim czasie podróżowało 5 – 6 osób i kurs był nierentowny, stąd też 

postanowiono go zamknąć. Wkrótce zostanie powołany nowy Prezes PKS  

w Raciborzu i jeśli według wyliczeń ekonomicznych kurs okaże się rentowny, to 
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nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on uruchomiony w okresie wakacyjnym. 

Obiecał zwrócić się z tym pytaniem do nowego Prezesa PKS.   

 Odnośnie tablicy pamiątkowej w Kaplicy Zamkowej powiedział, że nie pragnie, 

żeby nazwisko Starosty R. Winiarskiego widniało na tablicy, ponieważ osobiście 

nie przyłożył się do Zamku, gdyż wiele osób pracowało nad Zamkiem. Życzeniem 

Biskupa było, aby zostało zamieszczone nazwisko Starosty i pozostała taka wersja, 

że będzie to Starosta Raciborski.  

 W kwestii ZPP Starosta powiedział, że ostatnie spotkanie Związku, w którym 

uczestniczył dotyczyło budżetu. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes NIK,  dwóch  

wiceministrów. Rozmawiano o wielu kwestiach m.in.: o kontroli przez NIK.  

Prezes NIk powiedział, że NIK nie idzie na kontrole po to, aby łapać i karać, ale 

będą starali się pouczać i podchodzić łagodnie do kontroli. Takie też jest zalecenie 

dzisiejszego ustawodawcy. Ostatnia kontrola z NIK, która była w Starostwie 

przebiegała spokojnie. Na spotkaniu obecny był również Główny Geodeta z którym 

osobiście rozmawiał, a który zapraszał Starostę do siebie w sprawie scalania 

gruntów, cyfryzacji czy ewidencji gruntów. Geodeta obiecał pozyskanie środków 

na wspomniane rzeczy, ale poprosił o kontakt. Rozmawiano także o szkolnictwie 

zawodowym. Osobiście wskazał w jakim kierunku powiat zamierza iść, co 

zrobiono ze szkolnictwem i wszyscy obecni na spotkaniu Starostowie byli 

zdziwieni w jaki sposób udało się to zrobić, bo nikt z nich nie potrafi tego zrobić. 

Starosta dowiedział się, w jaki sposób można pozyskać środki. Ukaże się  

w najbliższym czasie ustawa o systemie oświaty, wkrótce pojawi się mapa 

lecznictwa. Według otrzymanych informacji nastąpią duże roszady łącznie  

ze zmianą wynagrodzeń dla kadry w szpitalu i nastąpi to pod koniec 2017 r. 

Dostosowanie szpitala do warunków unijnych jest to minimalny koszt do tych 

szpitali, które potrzebują po 60 – 80 mln zł., a raciborski szpital potrzebuje  

20 – 22 mln zł. Poza tym został pochwalony za dobre prowadzenie szpitala.  

 W kwestii Śląskiego Ogrodu Botanicznego Arboretum Starosta powiedział, że 

jest to dla dzieci, które wyjeżdżają do Arboretum. Powiat Raciborski przekazuje 

środki na utrzymanie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, aby dzieci ze szkół mogły 

tam jeździć i oglądać Ogród.  

 Odnośnie parkowania przy ogródkach działkowych Starosta obiecał to 

sprawdzić, jednakże oznajmił, iż linię ciągłą nie malowało PZD przy drodze 
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wojewódzkiej, gdyż do zadań PZD na drogach wojewódzkich należy utrzymanie 

bieżące czyli np.: czyszczenie, sprzątanie, a do malowania są wytypowane 

specjalistyczne firmy, podobnie jest z poboczami, utwardzaniem do których są inne 

firmy. Konkurs na w/w rzeczy ogłasza ZDW na poszczególne odcinki np. poprawki 

na odcinku między Babicami a Markowicami robiła firma z Wodzisławia Śl. 

Obiecał sprawdzić kwestię parkowania, pojawienia się linii ciągłej i wystąpienie  

do ZDW, aby poszerzyli lub przy okazji remontu wykonali parking podłużny.        

2. F. Marcolowi – Starosta przekazał, że w dniu 22.06.2016 r. miała zapaść decyzja, 

jakie drogi mają być robione i jakie będzie w roku bieżącym finansowanie. Do tej 

pory nie potrafił się skontaktować z Dyrektorem ZDW, ale poczyniono wszelkie 

starania wspólnie z Prezydentem Miasta Racibórz, aby do Raciborza przybył 

Marszałek. Powiat zabiega bardzo mocno o remonty oba odcinki między Solarnią  

a Kuźnią między Rudami a Kuźnią, które są fatalne. 

 Radna T. Frencel zapytała o chodnik w Markowicach?  

 Starosta odpowiedział, że zostało to zgłoszone do ZDW i wiadomo będzie  

dopiero po wizycie Marszałka i spotkaniu z Dyrektorem ZDW. Prawdopodobnie  

w przyszłym tygodniu wspólnie z Prezydentem Miasta Racibórz uda się do ZDW.  

 W kwestii finansowania dróg w programach powiedział, że:  

1. RPO - na dzień dzisiejszy brak środków, wszystkie środki przekazano na kolej  

i nie ma szans. W 2018 r. nastąpi weryfikacja planów w RPO ile kolej wykona  

i najprawdopodobniej w późniejszym terminie powiat otrzyma środki w RPO. 

Dobrze byłoby, gdyby w RPO otrzymano środki, ponieważ powiat tylko płaci  

15 %, a resztę płaci państwo.  

2. PROW –  powiat otrzyma 63,63 %. Zostały zgłoszone dwie drogi: Krowiarki – 

Lekartów – Pietrowice Wielkie i jest bardzo duża szansa, że jedna z tych dróg 

pozostanie. W najbliższych dniach będzie już wiadomo jak będzie to dalej 

wyglądało.    

3. Schetynówki – przekazano 27,7 mln zł na cały rok dla wszystkich powiatów. 

      Następnie Starosta przekazał, że złożono wnioski na dwie drogi  

i otrzymano środki na jedną drogę Modzurów - Szonowice, z czego bardzo 

ucieszył się. Nie otrzymano pieniędzy na Ocicką. Są cztery drogi powiatowe, 

które mają duże szanse na otrzymanie środków: droga w Turzu – stan fatalny 

drogi (przez Budziska w kierunku Kuźni Raciborskiej). Odcinek ten będzie 
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kosztował powiat około 7 mln zł, jeśli by udało się złożyć wniosek. Jest szansa  

na dobre punktowanie, ponieważ gmina i zakłady pracy, które znajdują się  

przy tej drodze zamierzają drogę dofinansować. Poza tym duża punktacja  

jest przy poszerzeniu dróg. Kończony jest projekt z Kornowaca do Lubomi  

i droga ta ma duże szanse na pozyskanie środków. Jest to robione wspólnie  

z 4 samorządami czyli znów kolejne punkty na pozyskanie środków.  

Znajduje się tam odcinek 150 m, który zachodzi na teren Powiatu 

Wodzisławskiego i Gmina Lubomia jak również i Powiat Raciborski 

proporcjonalnie dofinansuje. Planuje się zrobienie tam chodnika, znajduje się 

tam zatoka autobusowa i jest duża szansa, że droga ta otrzyma dofinansowanie.  

Ponadto planowane jest zrobienie projektu na kolejny odcinek drogi powiatowej,  

a który nie zostanie zrobiony wcześniej jak na przyszły rok, to jest to droga 

Brzeźnica – Grzegorzowice. Jest to bardzo trudny odcinek i trzeba będzie 

zabiegać o to, aby mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie części swoich 

działek na chodnik. Będzie to bardzo duże zadanie dla gminy. W tym roku 

zadanie zostanie rozpoczęte, żeby czas na rozmowy były jak największe i wtedy 

jako drugi etap ma bardzo duże na dofinansowanie, bo pierwszy etap została 

zrobiona ul. Podmiejska. Przypomniał, iż na 64 wnioski złożone w roku 2015,  

12 wniosków otrzymało dofinansowanie np. 27,7 mln zł. Bielsko – Biała –  

7 mln zł otrzymało na 1 drogę, a na drugą otrzymało 5 mln 800 tys. zł.  

Ucieszył się, że udało się  pozyskać dofinansowanie na przebudowę drogi 

Szonowice - Modzurów – poszerzenie drogi, chodnik, ścieżkę rowerową, rów 

odwodniający (w dniu dzisiejszym przegłosowano przyjęcie 12 arów).  

Gdyby droga ta byłaby dłuższa, to z pewnością by otrzymano większe 

punktowanie.        

  Ponadto obiecał sprawdzić „miękkie” pobocza i zwrócić się  

z interwencją do ZDW, ale wcześniej poprosił o wskazanie, w których jest to 

odcinkach.  

  Radny F. Marcol odpowiedział, że przede wszystkim chodzi  

o Markowice – Babice.    

3. A. Wierzbickiemu – stwierdził, że czasami radny D. Konieczny „docinał” 

Staroście, stąd też jego marzenie zostało spełnione. Przypomniał, iż w poprzednich 
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kadencjach Komisja mówiła o remoncie, ale wtenczas miała być budowana hala 

sportowa. Zrezygnowano z hali sportowej, bo wiadomo jakie są nabory. 

 

Ad20. 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  

nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad21. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

 Zgłosili się następujący radni: Starosta, T. Frencel i przewodniczący rady  

A. Wajda. 

 Radna Teresa Frencel przypomniała, iż sprawę, którą w dniu dzisiejszym 

podniesie poruszała już w poprzedniej kadencji i również zwracała się z tą sprawą  

do Prezydenta Miasta Racibórz, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Sprawa 

dotyczy parkingu na Ostrogu przed cmentarzem  tj. bezpieczeństwa przechodniów  

i osób, które poruszają się rowerami. Droga w tym miejscu jest dwukierunkowa, bardzo 

ruchliwa, a przed cmentarzem znajduje się przejście dla pieszych.  

Wielokrotnie powstaje korek na drodze, gdyż w tym miejscu znajdują się światła.  

Czasami właściciele aut robią wystawkę przy cmentarzu, np. jedno auto stoi już 2 lata – 

wrak bez powietrza, który reklamuje w Rydułtowach warsztat napraw i stoi na całej 

szerokości parkingu. Wiele osób porusza się tą drogą na rowerach i jadą po chodniku  

i na całej szerokości cmentarza wjeżdżają na drogę, jadąc w kierunku miasta.  

Mieszkańcy jak również osoby odwiedzające cmentarz sugerują zastosowanie  

np. ograniczenia postoju.  

 Starosta odpowiedział, że temat ten poruszany był z ZDW, ale nie ma 

odpowiedzi, jednakże sprawa ta jest pilotowana. W dniu jutrzejszym służby otrzymają 

polecenie, zostanie sprawdzony numer rejestracyjny i sprawa zostanie zgłoszona  

do straży miejskiej. Z pewnością samochód zostanie zabrany na parking PZD, jeśli stoi 

już 2 lata. Osobiście wskazał służbom trzy takie samochody, które znajdowały się  
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w innych miejscach, a które zauważył i w ciągu 2 tygodni zostały one usunięte.  

Obiecał usunięcie samochodu, o którym wspomniała radna.  

 Następnie Starosta w imieniu całego Zarządu Powiatu Raciborskiego 

podziękował za udzielenie absolutorium. Zarząd stara się to robić lepiej, dochodzi  

do coraz większej perfekcji, nie mniej mnóstwo jest problemów. Nie jest możliwe 

realizowanie budżetu z braku środków finansowych, gdyż jest to bardzo trudno.  

Powiat zabiega o bardzo wiele rzeczy np. kolejne pieniądze, poszukuje się programów, 

z których można byłoby pozyskać środki. W dniu dzisiejszym przygotowany  

jest projekt na Zamek, robi się drogie projekty. Stwierdził, że powiat chce mieć  

2 – 3 drogi dyżurne, aby mieć możliwość realizacji projektu. Nie wiadomo co będzie  

ze szpitalem i czy uda się zrobić pompy ciepła, a jeśli nie uda się, to Zarząd będzie 

zastanawiał się w jakim pójść kierunku w celu zmniejszenia kosztów. Pomysłów  

jest dużo i w planach jest wykonanie wiele zadań. Od radnych oczekuje pomocy, 

niezależnie z jakiej opcji politycznej jest radny. Ponownie podziękował w imieniu 

Zarządu sprawną realizację budżetu.     

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady, a osoby 

zainteresowane mogą się z nią zapoznać.  

 Następnie przekazał, że kolejna sesja odbędzie się 30 sierpnia 2016 r.  

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

„Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020”. 

 

Ad22. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:50 zakończył obrady XX sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady  

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

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista obecności zaproszonych gości.  

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

w dniu 23 czerwca 2016 r. 

4. Pismo II Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr NZII.9611.4.23.2016 z dnia 

02.06.2016 r. dot. niepokoju pracowników, w związku z planowaną zmianą struktury 

organizacyjnej Szpitala w zakresie likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii. 

5. Uchwała Nr 4200/V/63/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2015 rok. 

6. Uchwała Nr 4200/V/98/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.   

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 01.06.2016 r. do 10.06.2016 r. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 11.06.2016 r. do 23.06.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 01.06.2016 r. do 10.06.2016 r.). 

9. Uchwała Nr XX/186/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

10. Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

11. Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

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

12. Uchwała Nr XX/189/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025.   
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13. Uchwała Nr XX/190/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

14. Uchwała Nr XX/191/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

15. Uchwała Nr XX/192/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

16. Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr XX/194/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  23 czerwca 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

18. Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

19. Uchwała Nr XX/196/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa 

własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Szonowicach, w drodze jej nieodpłatnego przekazania. 

 

  


