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OR.VI.0002.3.1.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXVI / 2017 

 z  XXVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 31 styczeń 2017 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 31 styczeń 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

31 styczeń 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 31 styczeń 2017r. z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XXVI 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.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

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 31 stycznia 

2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo OR.II.0022.3.1.2017 z dnia 

24.11.2017 r. Starosty Raciborskiego w sprawie  wprowadzenia pod obrady:  

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2017 - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za; 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosami za; 

3. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania, uzupełnionej o wyniki konsultacji zakończonych w dniu  

19 stycznia 2017 r. (jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu 

uchwały przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.1.2017 z dnia 18 stycznia 2017 

r.) - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie  – 

20 głosami za. 

 Następnie Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo OR.II.0022.3.1.2017  

z dnia 31.01.2017 r. Starosty Raciborskiego w sprawie  wprowadzenia pod obrady:  

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

Raciborskiego na 2017 rok - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za;  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za; 

3. nowej wersji projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
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- propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami 

za; 

oraz wycofaniu z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem 

OR.IV.0022.3.1.2017 z dn. 18.01.2107r. 

  

  W imieniu Prezydium Rady Przewodniczący rady wniósł o wycofanie projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Przewodniczących Stałych 

Komisji Rady Powiatu Raciborskiego i wprowadzenie nowej wersji projektu 

przedmiotowej uchwały - propozycja została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 

 Ponadto wniósł o wprowadzenie do porządku obrad niżej wymienionych 

projektów uchwał: 

1. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej - propozycja została 

przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

2. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - propozycja została 

przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

3. w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego - propozycja została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

4. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów - propozycja 

została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

5. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

propozycja została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

6. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą - propozycja została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami 

za. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad, ani nie 

wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z proponowanymi zmianami przyjęto jednogłośnie – 20 głosami za. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Protokół z XXVI sesji został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji nie wpłynęły 

żadne uwagi do przedłożonego protokołu. Nikt z radnych nie wniósł uwag w trakcie 

obrad. 
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 Protokół został przyjęty jednogłośnie - 20 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz 

Adriana Plurę. W / w radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 20 głosami za, 0 głosami 

wstrzymującymi się, 0 głosami przeciw.  

Radna K. Dutkiewicz zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego A. Plurę. Propozycje poparł radny A. Wierzbicki. 

Radny A. Plura wyraził zgodę na pełnienie funkcji. 

 

Ad. 5 Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż stosowne sprawozdania z pracy 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego były omawiane przez Przewodniczących 

Komisji w czasie posiedzeń poszczególnych komisji stałych. Radni nie wnieśli uwag  

do przedmiotowych sprawozdań.  

 Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte bez uwag i stanowią 

załączniki do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016 – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu; 

2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2017 – stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu; 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016 – stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu; 

4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2017 – stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu; 
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016 – stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu; 

6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017 – stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu; 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego za rok 2016 – stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu; 

8. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą   

na rok 2016 – stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu; 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2016 – stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu; 

10. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 – stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu; 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

  za rok 2016 – stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przypomniał, iż informację Starosty               

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 22.12.2016 r.                        

do 19.01.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 19.01.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 19.01.2017 r. do 31.01.2017 r.  

Przedmiotowa dokument radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. 

Uzupełnienie informacji za okres od 19.01.2017 r. do 31.01.2017 r. stanowi załącznik  

nr 19 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

          

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż członkowie 

komisji na posiedzeniu w dniu 30.01.2017r.  pozytywnie zaopiniowała zmiany  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017r. oraz w Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025.  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona większością głosów - 14 głosami za, 6 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 20  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż członkowie 

komisji na posiedzeniu w dniu 30.01.2017r.  pozytywnie zaopiniowała zmiany  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017r. oraz w Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025.  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona większością głosów - 13 głosami za, 7 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 21  

do niniejszego protokołu.  
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

 

Wicestarosta poinformował, iż przedstawiony projekt po uzgodnieniach  

z Dyrektor Delegatury w Katowicach oraz przedstawił dokonane zmiany: 

1. W załączniku nr 1 nie wpisano szkoły policealnej w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu – uzupełniono zapis. 

2. W załączniku nr 1 wpisano szkoły branżowe. 

3. W załączniku nr 2 wpisano 2 szkoły niepubliczne.  

Przypomniał, iż po przyjęciu przedmiotowy projekt uchwały zostanie 

przekazany do zaopiniowania Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.  

Po uzyskaniu pozytywnych opinii projekt zostanie ponownie przedstawiony radzie.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 23 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Raciborzu wchodząca w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona większością głosów – 16 głosami za, 4 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 26 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona większością głosów – 19 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 1 głosem przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik                         

nr 27 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił treść ww. projektu uchwały.   

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 28  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – cio minutowa przerwę w obradach,  

w związku ze szczególnym trybem wskazania przewodniczącego komisji rewizyjnej, 

którego wybiera rada powiatu spośród członków komisji rewizyjnej. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady. Liczba radnych na sali –  

20 radnych. 

 Radny A. Plura – zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej zaproponował 

kandydaturę radnej K. Dutkiewicz. 

 Radna K. wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.      
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Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał merytoryczne paragrafy 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 Radny D. Wacławczyk potwierdził deklarację pracy w Komisji Budżetu  

i Finansów.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 30 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał merytoryczne paragrafy 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 31 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 19 Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

  W imieniu Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej oraz Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej RP radny A. Plura zgłosił kandydaturę radnej E. Widery  

na stanowisko Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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  Radna E. Widera wyraziła zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych 

kandydatur. 

  Radna K. Dutkiewicz zarekomendowała kandydaturę  radnego D. Wacławczyka 

na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą.  

  Radny D. Wacławczyk wyraził zgodę na kandydowanie. 

  Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 32 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 20 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu 

osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał merytoryczne paragrafy 

przedmiotowego projektu uchwały.  

Radny W. Gumieniak potwierdził deklarację pracy w Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 33 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 21 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad, zgłosili radni: 

1. Marceli Klimanek, 

2. Dawid Wacławczyk, 

3. Katarzyna Dutkiewicz, 

4. Jan Deńca. 
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Radny M. Klimanek zawrócił się o wyjaśnienie kwestii pojawiających  

się w mediach informacji nt. kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu, która wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu środków  

na programy lekowe. 

Radny D. Wacławczyk nawiązał do dyskusji z poprzedniej sesji i dyskusji  

nt. zakupu profesjonalnego sprzętu do pomiaru jakości powietrza. Mimo 

wcześniejszych deklaracji w materiałach nt. prac zarządu takiej informacji nie zawarto. 

Wniósł o informację o odzew przedstawicieli poszczególnych gmin powiatu 

raciborskiego. Zwłaszcza, iż mimo złożonej interpelacji dot. przedstawienie informacji, 

jak kształtuje się sytuacja w poszczególnych gminach powiatu, nie otrzymał 

odpowiedzi, mimo upływu 2 miesięcy. Dodał, iż istotniejsza jest dla niego informacja 

jakie kroki zostały podjęte niż ta, co aktualnie jest realizowane. Zwrócił uwagę,  

iż informacja o zakupie przez starostwo czujnika – nie jest to profesjonalny pomiar 

ważenie pyłu. Jest innowacyjne rozwiązane wykonane przez studentów. Podobne 

rozwiązanie zostało nagrodzone przez krakowski alarm antysmogowy. Czujniki nie 

posiadają możliwości kalibracji i nie posiadają żadnych certyfikacji. Na podstawie 

takiego czujnika nie ma możliwości oficjalnego ogłoszenia alarmu. Pojawiają się 

zapowiedzi o wystąpieniu do sądów przeciwko dyrektorom szkół, którzy mimo 

oficjalnej informacji z gminy pozwalali na prowadzenie zajęć poza budynkiem szkoły. 

W takiej sytuacji atestowany sprzęt pomiaru jakości powietrza jest niezbędny. 

Raciborski Alarm Antysmogowy w ramach inicjatywy obywatelskiego projektu 

pomiaru jakości powietrza  ogłosił zbiórkę środków na zakup tego typu czujnika oraz 

deklaracje firmy, która wykonana aplikację, która umożliwi zobrazowanie zebranych 

danych. Przyznał, iż wyniki pomiarów z obu urządzeń są zbliżone, jednakże uważa,  

że samorząd winien zakupić certyfikowany sprzęt. Mimo wszystko uważa, iż starostwo 

powiatowe winno inwestować w zakup profesjonalnego, certyfikowanego sprzętu, 

zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie konieczność przekazywane informacje do innych 

podmiotów, na podstawie, których będzie konieczne podejmowanie konkretnych 

działań.  

Radna K. Dutkiewicz: 

1. Poruszyła kwestie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Szpitalu Rejonowym 

w Raciborzu, która wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu środków na programy 
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lekowe. Jak wiadomo mimo odwołania decyzja pozostała niezmienna,  

co oznacza, iż szpital musiał zwrócić kwotę 1 mln zł.  

2. Następnie nawiązała stanowiska NFZ dot. cesji kontraktu na wykonywanie badań 

tomograficznych. Z posiadanych informacji może stwierdzić, iż fakt ten nie był mogła 

dojść do skutków ze względów prawnych. NFZ nie  ma wątpliwości, kto jest 

odpowiedzialny za fakt, iż mieszkańcy powiatu raciborskiego z dniem 01.01.2017r. 

zostali pozbawieni możliwości korzystania z badań tomograficznych. Dodała,  

iż nie ma gwarancji, iż ogłoszony konkurs na wykonanie badań wygra współpracująca 

ze szpitalem rejonowym, firma TOMMA. Co stanie się w sytuacji, gdy pacjenci 

powiatu raciborskiego, chcący wykonać badanie tomograficzne będą  musieli udać się 

poza Racibórz lub nawet poza granice powiatu raciborskiego. 

3. Wobec zapewnień dyrektora, iż prywatyzacja zakładu diagnostyki będzie skutkować 

poprawą jakości badań, poszerzeniu ich zakresu oraz zakupem nowego sprzętu 

diagnostycznego, o jaki sprzęt wzbogacił się Szpital Rejonowy w Raciborzu, zgodnie  

z wcześniejszymi deklaracjami.  

4. Zaproponowała usprawnianie funkcjonującej od 01.01.2017r. nocnej i świątecznej 

pomocy, do których coraz więcej mieszkańców zgłasza konkretne zastrzeżenia i uwag. 

5. Wniosła o udzielenie odpowiedzi na piśmie dot. ocenę oceny badań diagnostycznych 

wykonywanych w szpitalu dla szpitala i dla  zleceń ambulatoryjnych. 

 Radny J. Deńca wniósł o przychylność w podziale środków w ramach udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020, dla Parafii Gamów  

na zabezpieczenie odwodnienia i zabezpieczenia obiektu przed wilgocią.  

Ponadto zwrócił uwagę na zniszczoną nawierzchnię drogi na odcinku 

Modzurów – Pawłów.  

 

Ad.22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta upoważnił dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu do udzielenia 

odpowiedzi na interpelacje radnego M. Klimanka i radnej K. Dutkiewicz.  

 Odnośnie interpelacji radnego D. Wacławczyka, zwrócił uwagę, iż odpowiedź,  

o której mówił w swojej interpelacji została przekazana w wersji elektronicznej  

w dn.10.01.2017r. na adres mailowy wskazany przez radnego. Dodał, iż była  
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to odpowiedź na wniosek zgłoszony w trakcie dyskusji nad Programem Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-

2024, a nie interpelacja. Po rozmowie z przedstawicielami gmin powiatu pojawiła się 

wspólna odpowiedź ze strony gmin w kwestii współfinansowania zakupu aparatu 

pomiary powietrza, iż zadanie to należy do kompetencji gmin. Dodał, iż skierowano 

pisma do władz gmin z zapytaniem o zainteresowanie montażu czujników pomiaru 

jakości powietrza na terenie ich gmin. 

 Starosta odnośnie interpelacji radnego J. Deńcy, by w pierwszej kolejności 

dochować terminu złożenia stosownego wniosku o przyznanie środków w ramach 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. W kwestii naprawy nawierzchni drogi zadeklarował 

rozeznanie tematu. 

 R. Rudnik dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu w kwestii zwrotu 

środków, przypomniał zasady rozliczania szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Przedstawił zysk poradni hepatologii zysk w latach 2007r. – 2014r. Szpital w Raciborzu 

jest jednym z większych ośrodków na Śląsku, gdzie prowadzone są programy lekowe.  

Kontrola jaka pojawiła się w interpelacji radnej K. Dutkiewicz dotyczyła rozliczeń roku 

2011r., gdzie poradnia wypracowała zysk w wysokości ok. 1,5 mln zł. Do 2010r. 

rozliczano hospitalizacje w ramach programów lekowych. W sierpniu 2012r. Narodowy 

Fundusz Zdrowia zanegował, wcześniej akceptowany sposób rozliczania programów  

i nakazał skorygować rozliczenie za 2012r. W związku z tym hospitalizacje te zostały 

włączone do rozliczeń umowy dot. leczenia szpitalnego i zapłacone przez Fundusz. 

Niestety roku 2011 nie można było rozliczyć w analogiczny sposób. Kontrole  

we wszystkich ośrodkach, które prowadziły programy lekowe zakończyły się nakazem 

zapłaty. Raz jeszcze podkreślił, i ż przez długi okres czasu Narodowy Fundusz Zdrowia 

akceptował przedstawiane rozliczenia. Nie zna powodu zmiany koncepcji rozliczania. 

Zwrócił uwagę, iż funkcjonowanie poradni hepatologii dla szpitala to zysk 7 mln zł. 

Poparł stanowisko Starosty, iż zwrot przedmiotowej kwoty to nie jest kara, lecz zwrot 

środków za hospitalizacje wliczone do programów lekowych. Na chwilę obecną, 

patrząc na koszty można byłoby z programów lekowych zrezygnować, jednak mając na 

względzie dobro pacjentów, którzy leczyli się i nadal leczą w szpitalu, programy są 

kontynuowane. 

 Radny M. Klimanek zapytał, czy zwrot dotyczyły tylko programów lekowych. 
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 Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu potwierdził, iż zwrot dotyczyły 

tylko programów lekowych 

 Odnośnie diagnostyki, Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyjaśnił,  

iż planowane inwestycje już są prowadzone. Firma TOMMA zakupiła 2 aparaty USG, 

wymiana systemu informatycznego. Zwrócił uwagę, iż przekazanie prowadzenia 

diagnostyki musiała nastąpić płynnie, z dnia na dzień. Ponadto do kwietnia 2017r. 

zostanie wymieniony 1 aparat RTG, do końca czerwca 2017r. drugi. Te inwestycje ujęte 

są w stosownej umowie. Uważa, że zakład diagnostyki funkcjonuje dobrze. Prowadzone 

rozmowy z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia dot. podpisania cesji kontraktu 

na badania diagnostyki nie wskazywały, iż z dniem 01.01.2017r. firma TOMMA nie 

będzie mogła prowadzić działalności. Wniosek o przeniesienie cesji złożono  

w listopadzie 2016r. Jednakże trafiające do Narodowego Funduszu Zdrowia informacje, 

iż szpital m.in. stosuje niewłaściwy sprzęt, mogła budzić obawy dyrektora Narodowego 

Funduszu Zdrowia i skłonić go do odstąpienia od wcześniejszych ustaleń i ogłoszenia 

konkursu. Po przeprowadzonej kontroli żadne z tych zarzutów nie potwierdziły się. 

Oficjalnym powodem, że nie wyrażono zgody na przeniesienie cesji kontraktu to brak 

certyfikatu ISO. Liczy, że firma TOMMA wygra konkurs i będzie świadczył usługi dla 

mieszkańców powiatu. 

 Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyjaśnił, iż wszystkie badania 

RTG, USG i TK wykonywane są dla pacjentów szpitala na bieżąco. 

Odczytał pismo z 25.01.2107r., z którego jednoznacznie wynika, że Narodowy Fundusz 

Zdrowia nie ma zastrzeżeń w kwestii zabezpieczeń szpitala od strony badań USG, RTG 

i TK świadczonych przez firmę TOMMA na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 W kwestii nocnej i świątecznej pomocy Szpital Rejonowy w Raciborzu, 

wyjaśnił, iż pod koniec grudnia 2016r. zakończyły się negocjacje dot. jej utworzenia. 

Szpital, zgodnie z deklaracją uruchomił 2 gabinety internistyczne i 1 pediatryczny. 

Przyznał, iż początki mogły być utrudnione, zwłaszcza, iż jeden z podmiotów na terenie 

powiatu raciborskiego nie prowadziły wówczas działalności. Przyznał, iż możliwości 

przyjmowania przez dwóch pacjentów są ograniczone i być może zdarzały się 

przypadki, że na wizytę u lekarza trzeba było zaczekać. 

 Radna K. Dutkiewicz zapytał, jak informacja zostanie przekazana pacjentom, 

gdy - wg jej wiedzy – konkurs naprowadzenie diagnostyki nie wygra firma TOMMA  

i mieszkańcy powiatu będą musieli jeździć poza granice powiatu. 
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 Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu stwierdził, iż wierzy, że konkurs 

wygra firma TOMMA. Nie szuka i nie wskazuje winnych, podkreśla, iż szpital nie 

popełnił żadnego uchybienia tej kwestii. Dodał, iż dla zainteresowanych może 

udostępnić pisma, jakie trafiały do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, które  

w jego opinii mogły mieć wpływ na podjęcie decyzji o ogłoszeniu konkursu. 

 Radny D. Wacławyczk nawiązał do odpowiedzi starosty w kwestii 

współfinansowania zakupu aparatu do pomiaru powietrza. Przypomniał swoją 

wypowiedź z XXV sesji  rady powiatu i ówczesne swoje obawy, iż propozycja starosty  

będzie tylko przeciągnięciem decyzji w czasie, a gminy nie będą chciały 

współfinansować zakupu tego urządzenia. Jednakże cieszy go informacja o zakupie 

czujników. 

 Starosta wyjaśnił, iż na poprzedniej sesji zadeklarował jedynie rozmowę  

z przedstawicielami gmin powiatu raciborskiego, a nie wspólny zakup tego urządzenia. 

Przypomniał i podkreślił, i ż dbałość o jakość powietrza leży w kompetencjach gminy.  

 

Ad. 23  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura przekazał, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 24  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Radny M. Klimanek odniósł się do wypowiedzi dyrektora szpitala. Przyznał,  

iż trudny proces tworzenia oddziału zakaźnego rozpoczęty w II kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego przynosi efekty oraz cieszy fakt, iż aktualnie odział tak dobrze 

funkcjonuje.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował w ramach kampanii edukacyjno 

– informacyjnej pn. „Gmina „z dobrą” energią”, której głównym celem jest walka  

z niską emisją wyłożone zostały ulotki informacyjne. Zachęcił do ich odbioru. 

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował,  

iż korespondencja, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym.  
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 Poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 27 lutego 2016 r. o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem kolejnej sesji będzie:  

„Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2018”.  

 

Ad. 25 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 17:03 zakończył obrady XXVI sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Protokołowała:         

E. Mekeresz 

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym 

 

Przewodniczący Rady  

Adam Wajda 
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Załączniki:  

1. Wykaz uchwał podjętych na XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 

dzień 31 styczeń 2017r.  

2. Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

31 styczeń 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 31 styczeń 2017r.  

4. Lista obecności radnych. 

5. Lista zaproszonych gości.  

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 styczeń 2017 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016.  

8. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2017.  

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016. 

10. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2017. 

11.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2016.  

12.  Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017. 

13.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego za rok 2016.  

14.  Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą   

na rok 2016.  

15.  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2016. 

16.  Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017.  

17.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

  za rok 2016. 

18.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 22.12.2017 r. do 19.01.2017 r.  
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19.  Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 20.01.2017 r. do 31.01.2017 r.  

20.  XXVI/239/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok. 

21.  XXVI/240/2017 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

22.  XXVI/241/2017 - w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 

lata 2017-2019. 

23.  XXVI/242/2017 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

24.  XXVI/243/2017 - w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 1 w Raciborzu wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1, dla której organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

25.  XXVI/244/2017 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

26.  XXVI/245/2017 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2017 

27.  XXVI/246/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

28.  XXVI/247/2017 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

29.  XXVI/248/2017 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

30.  XXVI/249/2017 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów. 

31.  XXVI/250/2017 – w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

32.  XXVI/251/2017 - w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego.   



 

20 
 

33.  XXVI/252/2017 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

 


