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BR. 0002.3.8.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XXII / 2016 

z  XXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 września 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Numery podjętych uchwał: 

1. XXII/209/2016 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

2. XXII/210/2016 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

3. XXII/211/2016 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

4. XXII/212/2016 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia na czas 

określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową. 

5. XXII/213/2016 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

6. XXII/214/2016 – w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Sekretarz Powiatu             Beata Bańczyk 

2. Radca Prawny                                                          Grzegorz Granieczny  

3. Kierownik Biura Rady                                  Ewa Mekeresz 

4. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów                     Roman Peikert   

5. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                       Danuta Miensopust   

6. Inspektor Wydziału Finansowego           Dominika Budzan 

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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r. 

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 zgody  

na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania 

publiczną drogą powiatową. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

13. Interpelacji i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XXII 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, kierowników komórek 

organizacyjnych Starostw, przedstawicieli mediów oraz przybyłych 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 27 września  

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.0022.3.8.2016 z dnia 27.09.2016 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 autopoprawką? 

 Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

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 

autopoprawki? 

      Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że do porządku obrad sesji zostanie 

wprowadzony nowy projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku. Poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia, ponieważ projekt uchwały  

nie został przedstawiony na Komisji. 

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przekazał, iż w dniu wczorajszym  

na Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że nie zostaną przedłożone radnym 

dodatkowe projekty uchwał. Okazało się jednak, że niezbędne jest bardzo mocne 

poparcie samorządu z regionu powiatu. Dotyczy to drogi Pszczyna – Racibórz   

jak również Drogi Południowej Jastrzębie Zdrój – Rydułtowy (przez Wodzisław Śl. – 

Mszanę). Racibórz według oświadczenia Prezydenta zdąży złożyć projekt, gdyż gotowa 

jest już decyzja rds, projekt jest na ukończeniu i w miesiącu październiku będzie 

dokończony oraz będzie możliwość jego złożenia. Problem jest z Drogą Południową – 

brak decyzji rds, ale powinna być wkrótce, natomiast nie są przygotowani do końca  

w fazie projektowania. Dla powiatu są to dwie bardzo ważne drogi. Wspólnie  

z Prezydentem Miasta Racibórz i Wójtem Gminy Kornowac zostało to przedstawione 

na Zarządzie Subregionu. W Raciborzu i Wodzisławiu Śl. nie robi się dróg 

wojewódzkich ani nowej drogi. W dniu wczorajszym wspólnie oświadczono, że powiat 

chce mieć drogę Pszczyna – Racibórz, jak również ważna jest Droga Południowa, aby 

możliwe było połączenie przez część Wodzisławia Śl., Mszanę do Jastrzębia Zdrój. 

Powiatowi zależy na tym, aby okres przyjmowania wniosków był wydłużony i nie 

krótszy jak 6 miesięcy. Poprosił o wysłanie wszystkim radnych nowego projektu 

uchwały. Niestety Droga Południowa może nie otrzymać dofinansowania. W chwili 

obecnej trwa nabór (do 5 miesięcy) i gdyby złożono dokumentację, która byłaby 

niepełna, to zostanie ona odrzucona i w drugim rozdaniu może zostać nieprzyjęta, stąd 

też poproszono, aby nabór był nie krótszy niż 6 miesięcy. Następnie odczytał projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu  

i poprosił o wyrażenie zgody na wprowadzenie powyższego projektu uchwały  

do porządku obrad sesji.    

 Przewodniczący rady A. Wajda nie był zdziwiony, że Zarząd Województwa 

powinien przychylić się do wnioskodawców, ponieważ są to drogi jednocześnie 

umożliwiające dotarcie w województwie śląskim i harmonogram składania wniosków 

jest w gestii Zarządu Marszałka, więc zdziwiony był, że musi być tyle uchwał.  
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 W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto 

z radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji?  

 Projekt uchwały został przyjęty bez uwag.    

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

o przegłosowanie całości porządku obrad sesji w proponowanej wersji?        

 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

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

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za.   

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Annę Wacławczyk  

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 przy 20 głosach za, 3 głosach 

wstrzymujących się i 0 głosach przeciw.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Komisja zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków radnego A. Wierzbickiego, który wyraził zgodę. 
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Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016r. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę Nr 4200/V/122/2016 z dnia 

21 września 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, stanowiącą 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

  Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

  Starosta przekazał, iż informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2016 roku sporządzono na podstawie danych z ewidencji 

księgowej budżetu. Zawiera ono dochody i wydatki budżetu w szczegółowości 

określonej w uchwale budżetowej. Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

sporządzono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016-2025 w I półroczu 2016 roku. 

  Dochody powiatu wykonano w kwocie 55.780.938,84 zł (53% planu),  

w tym bieżące 54.951.175,25 zł, majątkowe 829.763,59 zł. Przychody powiatu 

wykonano w kwocie 8.580.838,89 zł. Uzyskano je z tytułu wolnych środków, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 

  Wydatki powiatu wykonano w kwocie 48.406.171,53 zł (45% planu),  

w tym bieżące 46.382.813,95 zł, majątkowe 2.023.357,58 zł. Wykonanie na poziomie 

45% spowodowane jest przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych ujętych  

w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2016-2025 na II półrocze br., a także płatnościami za wykonane roboty  

po zakończeniu zadania, tj. w II półroczu 2016 r. 

  Rozchody powiatu wykonano w kwocie 2.844.584,00 zł, w tym 844.584,00 zł  

to spłata kredytów, a 2.000.000,00 zł to pożyczka krótkoterminowa udzielona 

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. 

  Na 30.06.2016 r. odnotowano nadwyżkę wykonanych dochodów bieżących  

nad wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 8.568.361,30 zł, co jest zgodne  

z zapisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obecna na sesji w dniu 

dzisiejszym Pani D. Budzan może przedstawić szczegóły oraz wyjaśnić wątpliwości 



 

 
 

7 

radnych, jeśli będzie pojawi się potrzeba. Na Komisji Budżetu i Finansów  

oraz na pozostałych Komisjach omawiano budżet.   

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

  

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta przypomniał, iż na sesję została zaproszona Pani Maria Dengel.  

W imieniu Zarządu, pracowników i służb złożył na jej ręce podziękowania dla męża  

za prowadzenie II LO, które odnosiło liczne sukcesy, a dowodem tego jest nabór  

na ten rok szkolny oraz wysokie miejsce szkoły w rankingach. Złożył na jej ręce 

podziękowanie dla męża za wprowadzenie szkoły na wysoki poziom. Widać to po ilości 

uczniów, która przerosła nasze wyobrażenia. Okazało się, że II LO przebiło totalnie  

I LO. Życzył wytrwałości i szybkiego powrotu męża do zdrowia. Złożył jej gratulacje.  

 Pani Maria Dengel ze wzruszeniem podziękowała wszystkim, a zwłaszcza 

wicestaroście Markowi Kurpisowi oraz Dyrekcji II LO za okazane wsparcie w tak 

trudnych chwilach.  

 Następnie Starosta powiedział, że radni informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. otrzymali 

drogą elektroniczną. W / w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 16.09.2016 r. do 27.09.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres 

od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.), stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 W sprawie projektu Powiatu Raciborskiego pt.: „Przebudowa ulicy Opolskiej  

w Raciborzu” Starosta powiedział, że złożono kolejny wniosek na II etap –  

do ul. Węgierskiej i miał nadzieję, że uzyska on lepsze punktowanie w związku z tym, 

iż jest to ciągłość. Podziękował za bardzo pozytywne opisanie w prasie kwestii  

m.in. objazdów w związku z planowanym remontem. Przypomniał, iż przejazd będzie 

jednokierunkowy – wjazd tylko na Ocice od strony DK 45 (od strony Klasztoru, lewa 

strona). Ruch pozostaje do końca października, natomiast prawa strona robiona  

jest w całości łącznie z ścieżką rowerową aż do ul. Koszalińskiej. Po zakończeniu prac 

na prawej stronie, zostaną wykonane prace na lewej stronie. Ustalono ze służbami 
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inwestycji, aby na Wszystkich Świętych była możliwość na prawej stronie stawiać 

samochody. II etap zostanie rozpoczęty po 01.11. Po prawej stronie zostanie wykonana 

ścieżka rowerowa, natomiast po lewej stronie będzie 2 m chodnik wraz z ładnym pasem 

zieleni. Powiat jest po uzgodnieniach z Proboszczem G. Kurowskim. Zostanie także 

zmienione miejsce ustawienia przystanka autobusowego (wiata, przystanek nie będzie 

na łuku, podwójnej linii ciągłej tylko od Ocic po prawej stronie, a jak zaczyna się mur 

cmentarza będzie zatoka). W/w rzecz została ustalona i Proboszcz z pewnością  

nie zmieni zdania. Powiat zwróci się z prośbą do Prezydenta Miasta Racibórz, aby  

z własnych środków zakupił ładną wiatę oszkloną. Prezydent obiecał znalezienie 

środków na ten cel.   

 Odnośnie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Liderom Ochrony 

Zdrowia na Śląsku, które odbyło się 23.09.2016 r. Starosta przekazał, że Powiat 

Raciborski jest jedynym szpitalem w województwie śląskim, który otrzymał 

wyróżnienie. Pierwszą statuetkę i wyróżnienie otrzymały szpitale specjalistyczne. 

Podziękował Dyrektorowi i na jego ręce złożył podziękowanie oraz wręczył dyplom. 

  W dniach 15 – 16.09.2016 r. w Tomaszowicach odbył się Konwent powiatów 

województw śląskiego i małopolskiego, na którym uczestniczyli: Minister  

A. Adamczyk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  

T. Żuchowski, przedstawiciel służby zdrowia – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia P. Gryza. Starosta poinformował, iż zmieniają się przepisy odnośnie prawa 

budowlanego i służby zdrowia. Obie ustawy mają wejść do konsultacji nie później  

niż koniec października, początek listopada. Budownictwo zostało totalnie uproszczone 

w temacie pozwolenia na budowę  (mowa jest o domach jednorodzinnych). Zgodnie  

z ustawą nikt nie będzie wnikał do projektu domu jak ma wyglądać dom w środku, 

ustawienie ścian, gdyż nie będzie to interesowało Nadzór Budowalny, ale będzie tylko 

go interesowało, aby obiekt był na właściwej działce, we właściwej odległości  

i posiadał odpowiednią wysokość jak również odpowiednią kolorystykę, jeśli jest to  

w planie zagospodarowania przestrzennego. Za resztę rzeczy odpowiada projektant.  

Ponadto wiele będzie zmian odnośnie dróg i powiat otrzyma 3 mld zł do kolejnego 

rozdania na schetynówki. W województwie śląskim jest znaczna ilość dróg  

niż w innych województwach i potraktowanie na równi ze wszystkimi województwami 

czyli wrzucenie 54 mln zł czy 55 mln zł na gminy i powiaty jest to trochę mało.  

Na spotkaniu przyznano, że pieniędzy tych jest trochę mało i będą podejmowane 
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działania w kierunku zwiększenia środków dla Śląska. W bieżącym rozdaniu  

jest 27,7 mln zł. Powiaty, które mają mocne projekty i dobrze punktowane, uzyskują 

dofinansowanie. Osobiście był zaskoczony, że otrzymano dofinansowanie na dwie drogi 

(w I rozdaniu tzw. w schetynówce załapano się na dwa projekty ze względu na to, iż  

I projekt był bardzo dobrze punktowany, a jeśli chodzi o II to była kwestia rozliczenia, 

gdzie pozostało dużo pieniędzy z tych przetargów). Pani Dyrektor Wójtowicz  

na spotkaniu w sprawie nowego rozdania przekazała, że ma dla powiatu  

185 tys. zł, stąd taki krótki okres projektu. Zostały poczynione wszystkie starania, aby 

droga ta została zrealizowana, co na chwilę obecną udaje się. Droga Modzurów 

powinna również zostać wykonana w czasie i z końcem października powinna być 

gotowa.  

 W kwestii służby zdrowia poprosił Dyrektora szpitala o przedstawienie 

aktualnej sytuacji w służbie zdrowia oraz przedstawienie informacji na jakim etapie jest 

Zakład Diagnostyki i Terapii. Diagnostyka jeśli chodzi o szpitale, to według uzyskanych 

informacji będzie VI grup. Racibórz jest w II grupie. I grupa startuje na wszystkie 

oddziały w konkursie. Szpital raciborski ma gwarancję pewną, że na IV oddziały 

otrzyma dofinansowanie bez konkursu i są to: chirurgia, interna, ginekologia  

i położnictwo (wykonanie za rok 2015). Wykonanie na internach zawsze było  

z wynikiem ujemnym. Jeśli zostaną przyznane środki bez konkursu, to szpital otrzyma 

pieniądze z nadwykonaniami. Drugim plusem dla szpitala jest posiadanie oddziału 

specjalistycznego. Oddziały specjalistyczne nie startują w konkursach i szpital otrzyma 

środki poza konkursem, a takim oddziałem jest Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, 

którego nie ma nigdzie w okolicy, a wykonanie na tym oddziale jest bardzo dobre  

i nigdy nie zanotowano na nim straty. Na pozostałe oddziały szpital będzie startował  

w konkursie jak do tej pory. Podsekretarz Stanu powiedział, że może będzie taka 

możliwość, że niektóre oddziały nie wygrają konkursu i konieczne będzie ich 

zamknięcie.  

 Na spotkaniu również dyskutowano bardzo mocno nt. oświaty. Problem ten 

bardzo mocno został poruszany przez Starostów z Małopolski. Podsekretarz Stanu  

nie potrafił wiele rzeczy wyjaśnić. Na  spotkaniu obecna była Kurator z województwa 

śląskiego jak i małopolskiego. W przyszłości okaże się jak będzie funkcjonowała 

oświata.  
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 Ponadto Starosta podziękował wszystkim radnym za udział w dożynkach 

powiatowo – gminnych.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi poprosił Dyrektora szpitala o zabranie 

głosu.  

 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik poszerzył informację odnośnie sposobu kontraktowania świadczeń,  

ponieważ dociera już część informacji jak ma wyglądać ten system. Informacja 

odnośnie sposobu kontraktowania świadczeń stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. Stwierdził, że to co będzie szpital uzyskiwać bez kontraktów ma to być  

tzw. metoda budżetowa, tak jak już wcześniej wspomniał Starosta. Nie wiadomo jaki  

do końca będzie system rozliczania. Nie potrafił powiedzieć, jaki będzie sposób 

sprawozdawania, prawdopodobnie go nie będzie, więc nie wiadomo dokładnie co 

będzie obejmować ten ryczałt. Bazą ma być rok 2015 – prawdopodobnie łącznie  

z nadwykonaniami. Podstawę do tego szpital ma bardzo wysoką i poziom kontraktu 

powinien być wyższy niż szpital posiada w chwili obecnej. Przypomniał, iż jest więcej 

projektów dotyczących ochrony zdrowia w fazie przygotowania m.in. ustawa o płacach 

minimalnych w ochronie zdrowia. Założenia tej ustawy nie są jeszcze znane, ale 

najprawdopodobniej zostaną określone wynagrodzenia minimalne dla poszczególnych 

grup zawodowych, natomiast nie jest znane źródło finansowania wzrostu wynagrodzeń. 

Jeżeli te projekty ukażą się, to również znajdzie się sposób na sfinansowanie.  

Obecnie szpitale ze swoich środków nie są przygotowane przy tym poziomie 

finasowania i zablokowania wyceny punktu od ponad 7 lat na wzrosty wynagrodzeń.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Dyrektor szpitala poprosił o zgłaszanie 

pytań.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał odnośnie ZDiT? 

 Dyrektor szpitala R. Rudnik poinformował, iż został ogłoszony konkurs ofert  

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ZDiT w połowie sierpnia. 19.09.2016 r. 

miało być złożenie ofert, 26.09.2016 r. rozstrzygnięcie konkursu, natomiast na te 

ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym zostanie powtórzone 

postępowanie, bo były firmy, które interesowały się tym postępowaniem, natomiast 

były przyczyny do tego, żeby jednak tej oferty nie złożyć. Warunki dotyczące np. 

inwestycji i innych rzeczy były dość ostre, firmy nawet pytały, czy jest możliwość  

zawarcia umowy na okres krótszy niż 10 lat, a uzasadniają to tym, że sytuacja na rynku 
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świadczeń zdrowotnych jest na tyle skomplikowana, są to głównie podmioty prywatne  

i w jakiś sposób im to hamuje, że nie chcą się angażować na dłuższy okres czasu  

nie znając do końca jaka będzie polityka dotycząca podmiotów prywatnych i zakładów 

opieki zdrowotnych. Pierwszy raz zdarzyło się, że firmy chcą na okres krótszy  

niż na okres dłuższy. Dugi temat, który pojawiał się w pytaniach, które zadawały firmy 

dotyczył kwestii szybkości wykonanych badań. Założono w systemie citowym tylko  

0,5 h, a były też wnioski radiologów, że jest to okres czasowo bardzo krótki  

i z pewnością zostanie wydłużony do 1 h. Uwzględnione zostaną te pytania, które 

wpływały dlatego, że jest to sygnał, że trzeba będzie złagodzić pewne warunki  

i na pewno nie zostaną złagodzone do potrzeb inwestycyjnych, bo taka jest zasada. 

Ponownie zostanie ogłoszony konkurs. Nie ukrywał, że jeśli nie pojawi się żadna firma 

będzie to poważny problem dlatego, ze po stronie szpitala pozostanie problem 

inwestycyjny. Liczył, że któraś z firm zainteresuje się i złoży ofertę.  

 Radny Szymon Bolik zabrał głos w kwestii nagrody, którą otrzymał raciborski 

szpital oraz zapytał, za co otrzymał nagrodę oraz kto ją wręczał? 

 Dyrektor szpitala R. Rudnik odpowiedział, że szpital nie płacił żadnych 

pieniędzy za nagrodę i nie zabiegał o tę nagrodę. Zaskoczony był decyzją kapituły.  

Całe przedsięwzięcie jest to stała edycja tego programu, a decyzja o przyznaniu nagrody 

jest to decyzja Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców  

z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług. Były to statuetki  

czy wyróżnienia w różnych kategoriach, m.in. jednym z tych był Lider Polskiego 

Lecznictwa i w tej grupie szpital otrzymał wyróżnienie. Osobiście nie zna kryteriów 

jakimi kierowała się kapituła, najprawdopodobniej korzystała też z różnych rankingów, 

chociażby z rankingu szpitali, gdzie takie ankiety są składane. Szpital Rejonowy  

w Raciborzu również w bieżącym roku złożył taką ankietę. Od wielu lat raciborski 

szpital jest w czołówce szpitali polskich ocenianych zawsze bardzo pozytywnie  

przez Rzeczypospolitą czy przez ekspertów centrum monitorowania jakości.  

Przyznał się, że szpital w Raciborzu nie zabiegał o te wyróżnienie, ale ucieszył się, że 

szpital znalazł się w takim gronie.   
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 

 Wicestarosta Marek Kurpis przypomniał, iż w dniu wczorajszym na Komisji 

Budżetu i Finansów omawiano projekt zmian w uchwale budżetowej. Pierwotnie było 

10 000 zł jeśli chodzi o kwestie dochodów z Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W pierwszej 

autopoprawce proponuje się zwiększenie o kwotę  1 032 zł dla II LO z tytułu 

otrzymania stypendium dla ucznia II LO. W dniu dzisiejszym otrzymano informację  

z Urzędu Wojewódzkiego odnośnie dotacji celowej na kwotę 11 643 zł. W związku  

z tym, iż są to zmiany dotacji, gdzie jest podpisane porozumienie, nie zostaje to wpisane 

do uzasadnienia, ale o tą kwotę zwiększają się dochody bieżące w dochodach  

i jednocześnie w wydatkach.    

 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 na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie 

zaopiniowała projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2016 r.  

jak i WPF na lata 2016 – 2025. Temat, o którym w dniu dzisiejszym wspomniał 

Wicestarosta nie był omawiany i nie stanowi to problemu.    

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

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

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 9 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 stwierdził, iż znana jest już opinia Komisji 

Budżetu i Finansów, stąd też zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej 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? 

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 0 głosem wstrzymującym się,  

1 głosem przeciw i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż pojawiła się autopoprawka  

do projektu uchwały, gdyż w treści uzasadnienia mylnie wpisano miesiąc sierpień  

2016 r., a powinno być październik 2016 r.   
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 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad, gdyż Starosta dokonał już wprowadzenia  

do projektu uchwały ?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 21 głosami za  i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się radni: W. Gumieniak i J. Kusy.  

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

przypomniał, iż w bieżącym roku złożył interpelację dotyczącą bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu drogowego na DW między Kuźnią Raciborską a Nędzą, lecz  

nie będzie mówił o nawierzchni drogi, gdyż jest to w trakcie realizacji, o czym już też 

wielokrotnie nt. nawierzchni mówił radny F. Marcol. Przypomniał o skutecznym 

obcięciu konarów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu na DW między Kuźnią 

Raciborską a Nędzą i w powyższej sprawie złożył interpelację. Przypomniał, iż 2 lata 

temu Powiat Ziemski Rybnicki pomiędzy Rudą Kozielską a Kuźnią Raciborską dokonał 

bardzo skutecznego cięcia konarów drzew.     

Radny Jan Kusy zainterweniował o braku możliwości dodzwonienia się  

do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TWÓJ LEKARZ” w Raciborzu  

przy ul. Bielskiej 2A od godz. 9:45 do godz. 11:00. W związku z tym radny zadzwonił 
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na pogotowie ratunkowe, które udzieliło pomocy chorej, a taką pomoc mógł udzielić 

lekarz rodzinny. Jak stwierdził, nie tylko nie można dodzwonić się do w/w Zakładu, ale 

także do innego ośrodka, do którego radny złożył deklarację, stąd też zgłosił 

interpelację odnośnie poprawy kontaktu pacjenta z zakładami opieki zdrowotnej 

działającymi na terenie Powiatu Raciborskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

całodobowej opieki lekarskiej.   

Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że poz działają tak w większości, 

że poza godzinami pracy, w godzinach nocnych i w weekendy mają podpisane z jedną 

poradnią – najczęściej jest to ul. Ocicka, gdzie poza godzinami normalnymi pracy 

przekierowują swoje osoby. Oświadczenie o przystąpieniu do danego poz jest w gestii 

samego mieszkańca, więc jeśli nie spełnia on wymagań i oczekiwań, to należy przejść  

do innego poz.   

 

Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radni jako mieszkańcy  

często spotykają się z pytaniami, dlaczego szpital nie jest instytucją, która może 

podpisać umowę na obsługę mieszkańców poza godzinami pracy czyli nocą  

czy weekendy, co mogą czynić ośrodki. Był nawet ogłoszony konkurs w ramach NFZ 

na obsługę mieszkańców w tych godzinach i szpital wziął udział w konkursie, jednakże 

wygrała prywatna firma z którą podpisano umowę. Jak wiadomo szpital ma o wiele 

szerszą diagnostykę, większą ilość specjalistów i lekarzy i byłby takim właściwym 

miejscem, bo obecnie mieszkańcy udają się po udzielenie pomocy bezpośrednio  

do szpitala, gdzie okazuje się, że szpital nie obsługuje w tym zakresie, jedynie nagłe 

przypadki.     

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 

 Starosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  

1. W. Gumieniakowi – poinformował, iż w miesiącu październiku będzie przegląd 

drzew. Wcześniej było to niemożliwe ze względu na zakaz (gniazda ptaków). 

Dyrektor PZD otrzymała polecenie przyśpieszenia w/w rzeczy i w dniu wczorajszym 

obiecała, że w miesiącu październiku zostanie dokonany przegląd gałęzi.     
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2. J. Kusemu – obiecał wystąpić z oficjalnym pismem do wszystkich przychodni  

z prośbą o wskazanie w jakich godzinach i dniach przyjmują, a później będzie 

możliwość ewentualnego zainterweniowania.  

 Radny J. Kusy usatysfakcjonowany był odpowiedzią Starosty.   

   Na zakończenie Starosta przekazał, iż w nowym rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa likwiduje się nadzór budowlany prawie we wszystkich powiatach. 

Pozostanie tylko 100 nadzorów budowlanych w Polsce i jest to bardzo 

niekorzystanie dla powiatu. W przypadku rejonizacji i wrzucenie np. nadzoru 

budowlanego do Wodzisławia Śl. czy do Rybnika, to w Subregionie pozostanie tylko 

jeden nadzór i trudno wyobrazić sobie, jaki będzie tam spływał ogrom materiałów.   

 

Ad15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki przekazał, iż  

nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady.  

 Następnie przekazał, że kolejna sesja odbędzie się 25 października 2016 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem kolejnej sesji, zgodnie 

z wprowadzoną w dniu dzisiejszym zmianą będzie: „ Sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2015 / 2016 ”. 
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Ad17. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:03 zakończył obrady XXII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący rady:  

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

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

w dniu 27 września 2016 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

5. Uchwała Nr 4200/V/122/2016 z dnia 21 września 2016 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2016 roku. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 16.09.2016 r. do 27.09.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r.). 

8. Informacja odnośnie sposobu kontraktowania świadczeń.  

9. Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. 

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

10. Uchwała Nr XXII/210/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

11. Uchwałą Nr XXII/211/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

12. Uchwała Nr XXII/212/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r.  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia na czas określony Gminie 

Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową. 

13. Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2016. 
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14. Uchwała Nr XXII/214/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r.   

w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

  


