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BR. 0002.3.9.2016 
PROTOKÓŁ  NR  XXIII / 2016 

z  XXIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 października 2016 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Numery podjętych uchwał: 

1. XXIII/215/2016 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

2. XXIII/216/2016– w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

3. XXIII/217/2016 – w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, 

które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów  

i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania 

zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

4. XXIII/218/2016 - w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie  

i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,  

w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

5. XXIII/219/2016 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XXIII/220/2016 - w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Sekretarz Powiatu             Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu              Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                                                          Grzegorz Granieczny  

4. Kierownik Biura Rady                                  Ewa Mekeresz 

5. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów                     Roman Peikert   
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6. Kierownik Referatu Edukacji                                                   Danuta Miensopust   

7. Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu                   Karolina Kunicka            

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

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 określenia oświatowych 

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego  

w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym  

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia postępowania 

skargowego dotyczącego działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

„Złota Jesień" w Raciborzu. 

13. Interpelacji i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XXIII 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 Starostwa, przedstawicieli mediów oraz Prezesa PKS w Raciborzu.   

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 25 października  

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.0022.3.9.2016 z dnia 25.10.2016 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.  
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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 jednogłośnie.  

3. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody 

na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania. 

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

autopoprawki? 

    Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

           Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad sesji w proponowanej wersji?        

 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

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

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zgłoszenia do protokołu nie wpłynęły również  

do Biura Rady. Przewodniczący rady A. Wajda 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: Katarzynę Dutkiewicz, Adriana Plurę  

i w zastępstwie A. Wierzbickiego radnego Łukasza Kocura. 

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

udziału w pracach Komisji. 
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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 18 głosach za, 2 głosach 

wstrzymujących się i 0 głosach przeciw.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radna K. Dutkiewicz zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

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

 

Ad5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o zabranie głosu  

w w/w punkcie porządku obrad.  

  Wicestarosta Marek powiedział, że jeśli jest potrzeba to materiał zostanie 

omówiony, gdyż szczegółowo był przyjmowany na Komisji.  

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do omawianego 

materiału? Materiał był szeroko omawiany na Komisji branżowej, a na pozostałych 

Komisjach tylko o nim wspomniano.  

  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016  

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

    

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o zabranie głosu.  

 Wicestarosta przypomniał, iż Starosta w dniu dzisiejszym uczestniczy  

w spotkaniu połączonych Komisji Sejmowych. Spotkanie jest w Gminie Kuźnia 

Raciborska i poświęcone jest Zbiornikowi „Racibórz Dolny”.  Z doniesień prasowych 

wiadomo, że z realizacji inwestycji budowa Zbiornika „Racibórz Dolny” zrezygnowała 

Firma Dragados.  
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 Następnie Starosta powiedział, że radni informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 28.09.2016 r. do 13.10.2016 r. otrzymali 

drogą elektroniczną. W / w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił informację o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 14.10.2016 r. do 25.10.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres 

od 28.09.2016 r. do 13.10.2016 r.), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Wicestarosta podniósł trzy ważne 

informacje:  

1. Pojawiły się pytania związane z kwestią dojazdów uczniów do placówek 

oświatowych jeżeli chodzi o bilety miesięczne. Starostwo Powiatowe będzie 

pochylało się nad tym tematem i z pewnością zostaną wypracowane rozwiązania  

do końca roku. Starostwo jest w kontakcie z Prezesem PKS – u i zostanie powołany 

specjalnie zespół, który będzie dosyć szczegółowo analizował rozkład jazdy 

dostosowując go do możliwości powiatu i oczekiwań przede wszystkim uczniów.  

2. W dniu 13.10.2016 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Rozwoju i Finansów 

mówiąca, iż zostaje wszczęte postępowanie dotyczące zwrotu subwencji.  

W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe było kontrolowane przez NIK  

oraz przez Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola UKS obejmowała 2 lata  

(2012 – 2013). Zdaniem kontrolerów UKS otrzymano zawyżono subwencję, 

ponieważ wskazano w sprawozdawczości oświatowej zbyt dużą liczbę uczniów, co 

znalazło odzwierciedlenie w protokole kontroli. Aktualnie w konsekwencji 

otrzymano informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które mówi o tym, iż 

postępowanie w tej sprawie ma być zakończone ze strony Ministerstwa do 30.10.,  

a w ślad za tym można spodziewać się wydania decyzji, która spowoduje, że 

konieczne będzie zwrócenie części subwencji do Ministerstwa. Problem nie dotyczy 

tylko MOW – u w Rudach, ale kilkudziesięciu powiatów i MOW – ów w Polsce, a to 

z tego względu, że zarówno w 2012 r., 2013 r. w sprawozdawczości oświatowej   

na stan 30.09. składa się informację dot. liczby wychowanków. Przepisy oświatowe 

nie przystają do rzeczywistości. Specyfika MOW polega na tym, że MOW  

jest placówką nieferyjną i nie da się do końca przewidzieć, ilu będzie wychowanków. 

MOW jest przygotowany na przyjęcie 72 osób. Cała procedura opiera się na sądzie  

i na Ośrodku Rozwoju Edukacji, który jest agendą Ministerstwa, które wydaje 

skierowanie i doprowadzenie wychowanka do MOW.  Na dzień 30.09.2012 r. było 
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skierowanych 16 wychowanków, ale jeszcze nie doprowadzonych. Część z nich 

pojawiła się w Ośrodku po 30.09. MOW – y jak i powiaty mają „pecha”, ponieważ  

w przypadku nie wykazania tych wychowanków do 30.09. to subwencja zostanie 

naliczona bez tych wychowanków na następne 12 miesięcy następnego roku  

od stycznia do grudnia. Przypomniał, iż waga na wychowanka jest około razy 10  

(jeśli subwencja jest około 5 000 zł to 50 000 zł wynosi waga na wychowanka). 

Zarówna powiaty jak i MOW – y kierowały się odpowiedzią na interpelację 

Sekretarza Stanu z dnia 25.05.2012 r., która wprawdzie dotyczyła placówek 

niepublicznych ale wyraźnie mówiła, że skierowany wychowanek powinien być 

ujmowany w sprawozdawczości oświatowej. Stanowisko UKS i Ministerstwa 

Finansów jest takie, że skierowany nie powinien być wykazany w sprawozdawczości 

oświatowej, stąd cała ta procedura. Powiat nie zgadza się z tą interpretacją.  

Zmiany przepisów już następują na korzyść powiatów. Stanowisko Zarządu  

jest takie, że Starostwo będzie się na pewno odwoływać od tej decyzji,  

nie wykluczając wkroczenia na drogę sądową, jeśli droga administracyjna  

nie przyniesie efektu.      

3.  W dniu wczorajszym jak i dzisiejszym odbyły się spotkania ze służbami  

drogowymi oraz samorządu Miasta Racibórz jak i Powiatu Raciborskiego odnośnie 

organizacji ruchu przy ul.  Głubczyckiej jak i Ocickiej. Szczegółowe informacje 

pojawią się na stronach internetowych samorządów, jednak od dnia 29.10.2016 r.  

od godzin popołudniowych do 01.11.2016 r. ul. Głubczycka będzie udrożniona  

nie będzie świateł wahadłowych, będą dwa pasy drożne. Od soboty nie będzie 

możliwości ruchu kołowego na ul. Ocickiej, a jest to związane z tym, że z jednej 

strony zakres prac, które zostały tam poczynione nie pozwalają na połączenie ruchu 

kołowego z ruchem pieszym. Jedyny dostęp do ul. Ocickiej będzie możliwy 

autobusami. Będzie problem z parkowaniem, a główny najbliższy parking będzie 

naprzeciwko Kościoła Matki Bożej. Inwestycję tę trzeba zrealizować do końca 

listopada, aby nie przepadło blisko 900 tys. zł. dotacji od Marszałka.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, nie jest możliwe w obecnym stanie 

rzeczy, aby zachować ruch kołowy i pieszy, ponieważ nie ma takiej możliwości.     
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 

 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 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji 

sprawie dokonania zmian w budżecie jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Artur Wierzbicki przekazał,  

iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu wczorajszym pozytywnie 

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

jak i WPF na lata 2016 – 2025.  

W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda poprosił   

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż znana jest już opinia Komisji 

Budżetu i Finansów, stąd też 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, 1 głosem wstrzymującym się, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia oświatowych 

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł 

tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 

dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda wspomniał o autopoprawce do projektu uchwały, 

o czym mówiono również wspomniano na Komisji Budżetu i Finansów w dniu 

wczorajszym. Poprosił Wicestarostę o przedstawienie autopoprawki.  

 Wicestarosta odczytał pierwotne brzmienie § 2 pkt 6 mówiące, że są to dochody 

pochodzące z następujących źródeł: odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone 

mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej. Po zmianie  

w/w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: … „odszkodowań i wpłat za utracone  

lub uszkodzone mienie”. Po negocjacjach proponuje się dopisanie w w/w § pkt 10 - 

pozostałych odsetek naliczonych z tytułu nieterminowych wpłat.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do proponowanych 

autopoprawek oraz do samej uchwały? 

 W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

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

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego  

w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym  

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 

 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 21 głosami za  i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 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.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

postępowania skargowego dotyczącego działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

„Złota Jesień" 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 21 głosami za  i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

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

  Radny Dawid Wacławczyk przypomniał, iż kilka lat temu Starosta przedstawił 

plany Kanału Odra – Dunaj jako nierealne, natomiast w dniu dzisiejszym Starosta  

m.in. rozmawia w tym temacie z przedstawicielami Sejmu RP. Podziękował radnemu  

A. Wierzbickiemu, iż dołączył się do idei wizualizując ten pomysł. Uważał, że Starosta 
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powinien rozpocząć rozmowy z Prezydentem Miasta Racibórz na temat wyceny,  

a w perspektywie dalszej, kiedy pojawią się środki budowy pierwszej kładki, która 

połączyłaby okolicę Zamku z placem przy pomniku Matki Polki. Powiat ma Zamek, 

który jest coraz częściej odwiedzany przez  turystów. Turyści oglądają dwie strony 

miasta, z którymi trzeba również chodzić przez most na którym bezpieczeństwo  

i wygoda nie jest dobra. Kilka miesięcy temu na Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą członkowie Komisji dowiedzieli się, że  

są zgłoszone wnioski i jak wszystko pójdzie w dobrym kierunku to na piętrze  

i na parterze pustego skrzydła Zamku będzie robiona wystawa, która będzie przyciągała 

jeszcze więcej wycieczek młodzieży. W przypadku pojawienia się w najbliższych latach 

multimedialnego Muzeum to naturalną konsekwencją jest to, że wycieczki będą chciały 

chodzić na drugą stronę miasta np. do Muzeum. Ruch w okolicach Zamku, OSIR wzrósł 

kilkukrotnie. 3 tygodnie temu po badaniach ruchu na zlecenie Urzędu Miasta  

pojawiły się informacje, że skrzyżowanie przed mostem jest na skraju przepustowości – 

jest wykorzystywane blisko w 100 %. W zeszłym roku powstała kładka nad Brdą  

w Męcikale, której koszt wyniósł 3 mln zł. Kwota w wysokości 3 mln zł jest kwotą 

bardzo dużą, ale tyle kosztowała przystań kajakowa. W związku z powyższym  

zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o podjęcie rozmów w tym temacie. W interesie 

miasta jest bezpieczna komunikacja dla dzieci i młodzieży. Oczekiwania powiatu także 

wydają się uzasadnione i oczywiste, stąd też zwrócił się z prośbą do Starosty, aby  

na Konwencie podjął rozmowy w tym temacie.  

  Przewodniczący rady A. Wajda  zapytał odnośnie drogi Racibórz – Pszczyna. 

Przypomniał, iż były tworzone koncepcje, które były przedstawiane w różny sposób. 

Pojawiły się niepokoje co do realności terminów, realizacji dokumentacji, które były 

elementem niezbędnym, aby wnioskować o te pieniądze. Podobnie radni miasta  

i powiatu mają świadomość o kluczowości pewnej inwestycji drogowej największej  

od wielu lat w tym regionie i istocie jej funkcji, która ma rozwiązać problemy 

przejezdności komunikacji. Z ostatnich informacji jest ograniczenie kwoty, 

przeznaczonej na tę inwestycję poprzez Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego 

polegającej na ograniczeniu tej kwoty inwestycji, że nie więcej niż 147 mln zł. 

Szacowana inwestycja była 2 – krotnie większa. Liderem inwestycji jest Miasto 

Racibórz, stąd zwrócił się z prośbą i apelem o zorganizowanie spotkania w kwestii 

drogi Racibórz – Pszczyna, zaproszenia lidera w/w inwestycji celem przedstawienia 
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m.in.: realności terminów, zasadność inwestycji, itp. Rolą radnych w imieniu 

mieszkańców jest złożenie uchwały protestacyjnej. Powiat Raciborski nie jest jedynym 

powiatem niezgadzającym się, jest subregion, gdzie jest grupa powiatów, której  

w interesie jest poprawa infrastruktury. Przypomniał, iż na ostatniej sesji popierano 

wniosek Powiatu Wodzisławskiego, który na drogę południową potrzebował wsparcia  

w postaci uchwały.  

 

Ad14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. poprosił Wicestarostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi następującym radnym:  

1. A. Wajdzie – przypomniał, iż liderem po stronie raciborskiej jest Miasto Racibórz, 

jednakże nie chciałby, aby było takie przeświadczenie, iż Zarząd Powiatu w tym 

temacie nie podejmuje żadnych działań. Otrzymano informację z Urzędu Miasta 

Racibórz, że w dniu jutrzejszym u Prezydenta Miasta Racibórz ma pojawić się 

Marszałek W. Saługa i z pewnością będzie informacja od Prezydenta Miasta 

Racibórz odnośnie drogi Racibórz – Pszczyna. Stwierdził, iż co kilka tygodni 

otrzymywana jest informacja nt. okrojonych środkach finansowych na w/w drogę,  

a potrzeby są ogromne – blisko 1 mld zł. Starosta bardzo mocno zaangażował się  

w powyższym temacie.           

2. D. Wacławczykowi – w kwestii kładki powiedział, że przekaże Staroście, aby 

porozmawiał na Konwencie Wójtów o w/w kwestii. Partnerem będzie Prezydent.  

Droga szybkiej komunikacji pieszej i rowerowej byłaby idealna. Przywoływana 

kwota 3 mln zł na przystań jest kwotą wysoką, ale głównie kwota ta była 

spożytkowana ze środków unijnych. Nie jest pewien, czy samorząd przy tym 

rozdaniu jest w stanie pozyskać środki finansowe na nakładkę. Pomysł jest bardzo 

ciekawy, ale z pewnością będzie problem finansowy. Zasygnalizował, że w roku 

2017 powiat będzie wkraczał w realizację projektów unijnych i niezbędny będzie 

udział własny.         
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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. Plura przekazał, iż  

nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad16. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: A. Wierzbicki, Wicestarosta i przewodniczący 

rady A. Wajda. 

 Radny A. Wierzbicki przypomniał, iż autorem pomysłu kładki  

był Pan Aleksander Kasiuchnicz, a później inny sposób próbował przedstawić  

były Starosta A. Hajduk. Pomysł jest realny tylko może zabraknąć środków 

finansowych. 

 Wicestarosta poinformował, że między 14 a 17.11.2016 r. odbędzie się 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i w/w imprezę będzie organizował Zamek 

Piastowski, stąd też zachęcił zainteresowanych radnych na te imprezę.  

Jest to powiązane z ideą promowania szkolnictwa zawodowego. 15.11.2016 r. Nowiny 

Raciborskie będą organizowały wspólnie z Powiatem Raciborskim II Festiwal 

Perspektyw i z pewnością włączy się również Miasto Racibórz. Zaprosił radnych  

od godz. 9:00 do ok. godz. 14:00 na Arenę Rafako. Z pewnością jak w ubiegłym roku 

przewinie się blisko 800 gimnazjalistów. Radni będą mieli świetny przegląd propozycji 

zawodów, które kształci się w technikach i w zasadniczych szkołach zawodowych. 

Czynione są starania, aby na oficjalnym otwarciu była Śląska Kurator Oświaty  

U. Bauer.  

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał informację dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego 

przez radnych za rok 2015, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Następnie przedstawił informację Starosty Raciborskiego dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych za 2015 r., stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   
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 Na zakończenie 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 29 listopada 2016 r.  

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

„ Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”.  

 

Ad17. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 15:53 zakończył obrady XXIII 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 XXIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2016 r. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 28.09.2016 r. do 13.10.2016 r. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 14.10.2016 r. do 25.10.2016 r. (uzupełnienie do informacji za okres  

od 28.09.2016 r. do 13.10.2016 r.). 

7. Uchwała Nr XXIII/215/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

8. Uchwała Nr XXIII/216/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

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

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

9. Uchwała Nr XXIII/217/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą 

dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, 

sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie 

i ich zatwierdzania. 

10. Uchwała Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – 

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

11. Uchwała Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 
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12. Uchwała Nr XXIII/220/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 

2016 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działania 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2015. 

14. Informacja Starosty Raciborskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych  

za 2015 r. 

 

  


