
 

1 
 

OR.VI.0002.3.2.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXVII / 2017 

 z  XXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 27 luty 2017 r.  godz. 1700 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 27 luty 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

27 luty 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 27 luty 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. 17:00 

otworzył obrady XXVII 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 27 luty 

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 odczytał pismo OR.II.0022.3.2.2017 z dnia 22.02.2017 r. 

Starosty Raciborskiego w sprawie  wprowadzenia pod obrady projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017 - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 

 Następnie odczytał pismo OR.II.0022.3.2.2017 z dnia 27.02.2017 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;  

1. 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. 

  Przewodniczący rady w imieniu prezydium rady, wniósł o wprowadzenie 

nowego punktu porządku obrad pn. Zaprzysiężenie i przyjęcie ślubowania radnego 

elekta. Propozycję przyjęto jednogłośnie – 20 głosami za.  

 Ponadto wniósł o wprowadzenie do porządku obrad niżej wymienionych 

projektów uchwał: 

1. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

- propozycja została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

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

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. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

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. 

 Protokół został przyjęty jednogłośnie - 20 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Katarzynę Dutkiewicz, Artura Wierzbickiego oraz 

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 18 głosami za, 0 głosami 

przeciw, 2 głosami wstrzymującymi się.  

Radny A. Plura zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radną K. Dutkiewicz.  

Radna K. Dutkiewicz nie wniosła sprzeciwu wobec pełnienia funkcji 

przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad. 4. Zaprzysiężenie i przyjęcie ślubowania radnego elekta. 

 

Radny – elekt Władysław Niedźwiecki złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Tak mi 

dopomóż Bóg”. 
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Ad. 5 Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2018.   

 

 Materiał „Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2018” 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 Starosta omówił przekazany materiał. Poinformował, iż w porozumieniu 

 ze wszystkimi przedstawicielami gmin powiatu zostanie ustalona kolejność realizacji 

opisanych zadań. Dodał, iż w bieżącym roku na pewno zostaną złożone wnioski  

na I etap remontu ul. Kościuszki w Raciborzu oraz I etap remontu odcinka drogi 

Łubowice – Grzegorzowice. Poinformował, iż istnieje aktualnie możliwość, by drogi 

powiatowe zostały użyczone gminom (na okres 5) lat i wtedy gminy będą mogły starać 

się o pozyskanie środków na ich remont. Trwają rozmowy nt. ewentualnego użyczenia 

tych dróg. 

 Przestawił również informację na temat tzw. remontów bieżących w zakresie 

budowy chodników. W planie tym ujęto również budowę chodnika na terenie gminy 

Kuźnia Raciborska. 

  Głos w dyskusji zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska P. Macha. 

Zwrócił uwagę, iż w przedstawionych planach remontowych po raz kolejny nie została 

ujęta żadna inwestycja na ternie gminy Kuźnia Raciborska. Poinformował, iż z samych 

podatków mieszkańcy gminy przekazują kwotę ok. 2,5 mln zł, która tworzy budżet 

powiatu raciborskiego. Przypomniał, iż gmina Kuźnia Raciborska stanowi  

ok. 24% powierzchni powiatu raciborskiego, a jej mieszkańcy to blisko 12% 

mieszkańców powiatu. Analizowane inwestycje na terenie gminy to zaledwie budowa 

chodnika, współfinansowane projekty oraz współfinansowanie remontu jednego pasa  

ul. Topolowej, gdzie głównym inwestorem była Kopalnia Piasku Kotlarnia. Zwrócił się 

z apelem, by przy planach remontów i inwestycji nie zapominać o gminy Kuźnia 

Raciborska. Poprosił o dodatkowe informacje nt. planowanych remontów na terenie 

Kuźni Raciborskiej. Uznał, iż projekt na omawianą inwestycję został opracowany zbyt 

późno. Podkreślił, i ż dotychczasowa współpraca ze starostą jest dobra, jednak 

dotychczasowa sytuacja musiałaby ulec zmianie. 

  Starosta zapewnił, iż dokumentacja na realizacje zadań będzie gotowa na czas. 

Nawiązał do ustaleń dot. remontu skrzyżowania. Wstrzymano prace jedynie  

ze względu na porę roku; zapewnił, iż lada dzień zostaną podjęte prace. Podtrzymał 

wcześniejszą deklarację budowy chodnika przy parkingu przy kościele w Turzu. 
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  Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska zwrócił uwagę,  

iż aktualnie gmina wchodzi do I strefy opłat w Rybniku. Zwrócił uwagę, iż kuźniczanie 

mają coraz mniej interesów, kontaktów z Raciborzem. Podkreślił, i ż to mieszkańcy 

gminy sami będą decydować, czy będą chcieli korzystać z raciborskich szkół czy też 

raciborskiego szpitala. Zadeklarował, iż o drogi wojewódzkie na terenie gminy jest 

wstanie zadbać sam. Mimo tego podkreślił dotychczasowe wsparcie i pomoc starosty  

w kwestii pozyskania środków na remonty tych dróg. 

  Wicestarosta zwrócił uwagę, iż przedstawione przez przedmówcę uwagi  

są zapewne cenne. Nawiązał do wniosku gminy Kuźnia Raciborska  o kwotę 10 tys. zł 

na zatrudnienie psychologa. Przypomniał, iż deklaracja przekazania tej kwoty została 

przekazana burmistrzowi 02.09.2016r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano żadnej 

odpowiedzi w kwestii podpisania umowy. Zwrócił również uwagę na fakt, iż gmina 

dotuje w wysokości 100 tys. zł linie autobusowe do Rybnika, przy czym takiego 

wsparcia nie ma dla raciborskiego PKS – u.  

  Radny F. Marcol poinformował od marca 2017r. do czerwca 2018r. planowane 

jest zamknięcie drugiego mostu kolejowego na terenie gminy Nędza. Przypomniał swój 

apel, by powiat z wyprzedzeniem informował mieszkańców o planowanych na tak 

długie okresy zamknięcia dróg. Przypomniał sytuację z niedalekiej przeszłości i kłopoty  

w życiu codziennym mieszkańców. Przypomniał o złożonej propozycji stworzenia 

tymczasowego przejazdu kolejowego, jednak pomysł ten nie został zrealizowany. 

Ustalono wówczas, iż będzie stosowany transport zastępczy, co znacznie obciąża drogi 

powiatowe (m.in. przez Turze, Siedliska). Zaapelował o zablokowanie tego pomysłu.  

Na chwilę obecną planowane jest 8 kursów dziennie oraz kursy na żądanie w nagłych 

przypadkach. Uważa, że drogi objazdu tj. drogi powiatowe przez okres remontu zostaną 

zniszczone, a powiat nie otrzyma za to żadnej rekompensaty. Apeluje  

m.in. do burmistrza Kuźni Raciborskiej o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

z wnioskiem o rekompensatę za poniesione straty, w związku z ustalonym objazdem  

na drodze 421, gdzie ruch samochodowy przenoszony jest na drogi powiatowe na 

terenie gminy Kuźnia Raciborska. Podkreślił, i ż proponowane rozwiązanie nie jest 

dobre dla powiatu. Sugeruje nie wyrażanie zgody na remont bez zobowiązania,  

iż po zakończeniu inwestycji część dróg, po których wytyczono objazd zostanie 

naprawiona.  
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  Starosta zapewnił, iż nie otrzymał oficjalnej informacji nt. remontu mostu 

kolejowego na terenie gminy Nędza. Zapewnił, iż warunki dot. remontu zostaną 

szczegółowo przeanalizowane.  

  Zwrócił się do burmistrza gminy Kuźnia Raciborska, poinformował, iż na 

dzisiejszym konwencie wójtów, burmistrzów i prezydenta powiatu raciborskiego 

szeroko omawiano zadania planowane do realizacji m.in. na terenie gminy Kuźnia 

Raciborska.  

  Burmistrz Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska odnosząc się do wystąpienia 

wicestarosty w temacie przekazanego mu pisma z dnia 02.09.2016 oraz wniosku gminy 

Kuźnia Raciborska o środki na zatrudnienie psychologa skomentował (po sprawdzeniu 

stanu sprawy) iż nie rozumie dlaczego wicestarosta nawiązał do tego tematu, gdyż nie 

był on wogóle przez niego na sesji poruszany i nie wie dlaczego ten temat został 

wywołany. Ponadto wyjaśnił, iż gmina nie dofinansowuje żadnego przewoźnika. 

Została stworzona osobna linia finansowana przez gminę. Zapewnił, że jeśli powiat 

udostępni swoje przystanki to taki sam autokar (z tańszymi biletami dla mieszkańców 

gminy) zostanie skierowany również do Raciborza.  

 

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 01.02.2017 r.                        

do 15.02.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 15.02.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 16.02.2017 r. do 27.02.2017 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. Ww. informacja 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Salę obrad opuścił radny D. Konieczny – liczba radnych 20. 
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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 27.02.2017r. pozytywnie zaopiniowała zmiany  

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 20 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu.  

 

Na salę obrad wszedł radny D. Konieczny – liczba radnych 21. 

 

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.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosami za, 2 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Racibórz. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosami za, 1 głosem  

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

nr 12 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosami za, 1 głosem  

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

nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 11 Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.      

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie - 20 głosami za, 1 głosem  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. Sprawozdanie stanowi załącznik  

nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 12. Sprawozdania realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.      

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie - 20 głosami za, 1 głosem  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. Sprawozdanie stanowi załącznik  

nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

 

 Przewodniczący rady odczytał Uchwałę nr 8/VI/2017 Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 lutego 2017 r.  
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w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, 

która pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. Kopia uchwały  

nr 8/VI/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

 Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z informacjami przekazywanymi  

na posiedzeniach komisji stałych oraz zawartymi w przekazanych w dniu dzisiejszym 

wyjaśnieniach dot. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków z działu 

dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  na 

zwiększenie środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Przypomniał, iż zgodnie zapisy ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej wskazują jako kluczowe zadania na warsztaty 

terapii zajęciowej oraz turnusy rehabilitacyjne. Przyznał, iż dotychczasowe 

doświadczenia pokazują, iż potrzeby są niewspółmierne do dysponowanych środków. 

Propozycja przesunięcia środków jest podyktowana przede wszystkim faktem, iż takie 

przesunięcie środków obejmie wykorzystaniem środków większą liczbę beneficjentów.  

Spośród wniosków złożonych w 2016r. na likwidację barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych tj. ok. 55 osób z czego ponad 50% otrzymało 

dofinansowanie. Spośród tych osób 10 osób rezygnowało z dofinansowania, wskazując 

jako przyczynę zbyt niską kwotę dofinansowania. Przyznał, iż należałoby w roku 

bieżącym przeanalizować wysokość dofinansowania i być może przyznawać wyższą 

kwotę dofinansowania, kosztem liczby osób, które otrzymają takie dofinansowanie. 

Natomiast w 2016r. wnioski o turnusy rehabilitacyjne złożyło blisko 500 osób, z czego 

dofinansowano zaledwie 17%.  

Radna T. Frencel przyznała, iż kwota 5 tys. zł dofinasowanie na likwidację 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych jest zbyt niska. Poparła 

przedmówce w kwestii zwiększenia wysokości dofinansowania.  

Zapytała dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, czy 

posiada bazę osób potrzebujących i wymagających pomocy z zakresu likwidacji barier 
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architektonicznych – liczbę osób potrzebujących, ile osób zechce lub będzie się starać  

o dofinansowanie, wysokość środków na dofinansowanie usuwanie barier, czy usługę 

kosztorysu remontu pokrywa osoba ubiegająca się o dofinansowanie.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu H. Hildebrant 

zadeklarował, iż podejmie działania w celu zwiększenia środków na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Przyznał, iż likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych to najbardziej kosztowne  

z realizowanych zadań. Dodał, iż Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stara się 

również wsłuchiwać w oczekiwania środowisk osób niepełnosprawnych. Odnośnie bazy 

osób niepełnosprawnych wyjaśnił, iż istnieje elektroniczna baza takich osób. Przyznał, 

iż większość osób niepełnosprawnych niechętnie podchodzi do rejestrowania  

się w takich bazach. Jednak jeśli byłaby decyzja, by wzmocnić działania w celu 

uzupełnienia tej bazy to pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu są przygotowani do przeprowadzenie tego typu akcji. Dodał,  

iż podstawowa wiedza nt. osób niepełnosprawnych to wnioski składane przez te osoby. 

Przyznał, iż kwota dofinansowania do 5 tys. zł jest zbyt niska i należałoby ją zwiększyć.   

Radna T. Frencel zapytała, czy wzrost kwoty dofinansowania np. do 10 tys. zł 

oznaczać będzie, że dofinansowanie otrzymają jedynie 3 osoby, zgodnie z planowanymi 

środkami na ten cel na 2017r. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu H. Hildebrant 

wyjaśnił, iż nie każdy wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania. Zadeklarował 

przygotowanie informacji nt. liczby osób, które złożyły takie wnioski. Raz jeszcze 

zadeklarował działania w celu zwiększenia środków na likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, również ze środków 

zewnętrznych. 

Radna T. Frencel zaapelowała o zwiększenie kwoty przeznaczonej na likwidację 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

Wicestarosta przyznał, iż rada stoi przed ogromnym dylematem. Przypomniał  

o staraniach utworzenia w Raciborzu zespołu ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności. Podkreślił, i ż powiatu dysponuje ograniczonymi środkami 

własnymi, z których można byłoby zwiększyć kwotę na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.   
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Radna T. Frencel wniosła o zmniejszenie środków przeznaczonych  

na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych o kwotę 50 tys. zł przy równoczesnym zwiększeniu środków  

na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.  

Wicestarosta zaapelował o składnie takich propozycji na komisjach stałych,  

by był czas na ustosunkowanie się zarządu do składanych propozycji. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa M. Klimanek 

poinformował, iż komisja na posiedzeniu 20.02.2107r. przyjęła projekt uchwały bez 

zastrzeżeń. 

Radny D. Wacławczyk przyznał, iż wybór której grupie osób niepełnosprawnych 

przyznać środki jest niezwykle trudne. Jednak zdaniem radnego krzywda wyrządzona 

osobie, której nie przyznano dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, 

niezbędnych do codziennego użytkowania jest większa niż odmowa skierowania  

na turnus rehabilitacyjny. Zapytał, czy środki, o których dyskutujemy to jedyne źródło 

ich pozyskania dla osób ubiegających się o środki na likwidację barier 

architektonicznych oraz na turnusy rehabilitacyjne.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu H. Hildebrant  

wyjaśnił, iż nie posiada informacji nt. stanu zdrowia oraz ciężaru niepełnosprawności 

osób, które złożyły, składają lub będą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych. Odnośnie innych źródeł sfinansowania turnusów 

rehabilitacyjnych odpowiedział, iż nie ma takich. Odnośnie sporządzenie kosztorysu  

to opłata za jego sporządzenie leży po stronie osoby składającej wniosek. 

Radna T. Frencel zwróciła uwagę, iż projekt uchwały w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2017 został przekazany w 22.03.2107r., stąd też członkowie komisji nie mogli odnieść 

się do treści projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plura przyznał, 

iż projekt otrzymał dopiero 22.02.2017r. Wniósł o przerwę, by zarząd powiatu mógł 

odnieść się do wniosku złożonego przez radną T. Frencel. 

Wniosek przyjęto większością głosów - 16 głosami za, 5 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosów przeciw. 
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Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący rady wznowił obrady – liczba radnych 21. 

Wicestarosta, w imieniu zarządu powiatu zaproponował, aby w dziale 

rehabilitacja społeczna omawianej uchwały, zmniejszyć środki o kwotę 30 tys. zł 

przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i równoczesne zwiększenie środków 

przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

Radny D. Konieczny uznał, iż tak drastyczne zmniejszenie środków w punkcie 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, to skandal. Dodał, iż przedstawiona propozycja jest daleko 

niewystarczająca.  

Radny P. Olender przyznał, iż określenie i wskazanie, czyje potrzeby są 

ważniejsze jest niezwykle trudne. 

Radna T. Frencel powtórzyła swój wniosek o zwiększenie o kwotę  

50 tys. zł środków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych przy równoczesnym zmniejszeniu środków przeznaczonych na 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

Wniosek nie został przyjęty – 7 głosów za, 13 głosów przeciw, 1 głos 

wstrzymujący.  

Wicestarosta przypomniał złożony wniosek, aby w dziale rehabilitacja społeczna 

omawianej uchwały, zmniejszyć środki o kwotę 30 tys. zł przeznaczone na 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych i równoczesne zwiększenie środków przeznaczonych na 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Wniosek został przyjęty – 14 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.  

Uchwała wraz z przyjętym wnioskiem, została uchwalona większością głosów – 

14 głosami za, 2 głosami  wstrzymującym się, 5 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 21 głosami za, 0 głosami , 0 głosami 

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

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

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.      

Uchwała została uchwalona jednogłośnie – 21 głosami za, 0 głosami , 0 głosami 

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

  

 

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

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

1. Dawid Wacławczyk, 

2. Katarzyna Dutkiewicz. 

 

1. Radny D. Wacławczyk: 

1. Zachęcił do przystąpienia Powiatu Raciborskiego do jesiennej edycji akcji 

promocyjnej organizowanej na terenie Polski pn. „Polska zobacz więcej - 

weekend za pół ceny” – Starosta zadeklarował, iż odpowiedź zostanie 

przedstawiona na piśmie.  

2. Rozważenie możliwości umieszczenia symboli promujących powiat raciborski – 

logo, hasło promocyjne, na ramkach, które wydawane byłyby (bezpłatnie)  

do tablic rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu -  Starosta zadeklarował, iż odpowiedź zostanie przedstawiona na 

piśmie.   
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Treść interpelacji radnej K. Dutkiewicz stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Starosta w kwestii interpelacji radnej K. Dutkiewicz upoważnił dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu do udzielenia odpowiedzi, za wyjątkiem 

przedstawienia chronologia zdarzeń w sprawie wykreślenia Zakładu Diagnostyki ze 

struktur szpitala oraz kwestii protokołów z prowadzonych kontroli. Odpowiedzi te 

zostaną przedstawione na piśmie. Starosta dodał, iż prowadzone kontrole, wg stanu jego 

wiedzy na dzień dzisiejszy nie są zakończone. Protokoły te zostaną przekazane po 

zakończeniu kontroli i otrzymaniu stosownych dokumentów.    

 Starosta odnośnie wystąpienia radnego D. Wacławczyka zadeklarował,  

iż odpowiedź na interpelację zostanie przedstawiona na piśmie.  

 Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu R. Rudnik przypomniał,  

iż impulsem do podjęcia tematu i powodem wyłączenia zakładu diagnostyki ze struktur 

szpitala był brak środków finansowych na inwestycje. Na dzień dzisiejszy, wg jego 

wiedzy firma TOMMA zainwestowała w 2 aparaty USG, 2 aparaty  RTG. Cały proces 

ma się zakończyć do końca czerwca. Ponadto wymieniono cały system informatyczny. 

Dotychczasowe łączne koszty na inwestycje poniesione przez firmę TOMMA to kwota 

ok. 3 mln zł.  

 Zapewnił, iż cały proces wyłączenia zakładu diagnostyki ze struktur szpitala jest 

udokumentowany. Nawiązał do cesji kontraktu na badania tomografem komputerowym. 

Poinformował, iż źródłem wiedzy przekazywanej radnym w tym temacie cesji 

kontraktu były rozmowy z dyrektorem Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

oddziału i jego deklaracja podpisania cesji złożona m.in. w trakcie spotkania  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w październiku br. oraz potwierdzona w kolejnych 

dwóch rozmowach. Dodał, iż jest wstanie udowodnić, że ze strony szpitala nie został 

popełniony żaden błąd. Na sugestię radnej K. Dutkiewicz, iż rzekomo szpitala stracił na 

tym fakcie odpowiedział, iż nie jest to prawdą, gdyż kontrakt był całkowicie niezależny 

i tak tego kontraktu szpital, by nie miał. Przypomniał, iż wniosek wraz z projektem cesji 

został złożony 29.11.2016r. przez Szpital Rejonowy w Raciborzu oraz firmę TOMMA  

w śląskim oddziale NFZ.   
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 Przypomniał, iż to rada powiatu podjęła decyzję o wykreśleniu zakładu 

diagnostyki ze struktur szpitala z dniem 31.12.2016r. Od 01.01.2017r. dysponentem 

sprzętu oraz pomieszczeń stała się firma TOMMA.     

 Na pojawiające się informacje, iż firma TOMMA nie dostała wpisu do rejestru, 

wyjaśnił, iż firma ma wpis do rejestru z dniem 01.01.2017r. Nawiązał do pojawiające 

się wątpliwości w zakresie decyzji Sanepidu. Przyznał, iż taka decyzja przy zmianie 

podmiotu jest wymagana. Firma TOMMA wystąpiła o wydanie takiej decyzji i w toku 

postępowania administracyjnego taką decyzję otrzymała.  

 Raz jeszcze podkreślił, i ż ze strony szpitala wszelkie formalności zostały 

wykonane prawidłowo, a nie jest wstanie odpowiadać za inny podmiot. Dodał, iż znany 

jest powód, dla którego firma TOMMA nie otrzymała cesji kontraktu. Firma została 

potraktowana jako nowy świadczeniodawca, co mogło mieć wpływ na liczbę 

przyznanych punktów w konkursie, którego ostatecznie nie wygrała.  

 Radna K. Dutkiewicz zapytała, czy szpital otrzymał środki za przekazany sprzęt. 

 Dyrektor szpitala wyjaśnił, iż środki wpłynęły na konto szpitala w terminie  

21 dni. Odnośnie pytania dot. protokołów z kontroli przeprowadzonych w szpitalu 

wyjaśnił, iż obecnie toczy się postępowanie prokuratorskie. Na dzień dzisiejszy nie 

przeprowadzono żadnych rozmów w tym temacie. Jako, że w postępowaniu występuje 

jako strona poszkodowana złożył wniosek do prokuratury o wgląd do dokumentacji 

zgromadzonej w toczącym się postępowaniu.  

 Radna K. Dutkiewicz zwróciła uwagę na wypowiedź przedmówcy  

i stwierdzenie, iż był do przewidzenia fakt, iż firma TOMMA nie miała szans na 

wygranie konkursu, wskazując ją jako nowego świadczeniobiorcę, co jak się okazało 

znaczenie dla NFZ, a nie jak wcześniej wskazywano kilkakrotnie, iż jest  

to spowodowane anonimami czy tzw. „złą prasą”. 

  Ponadto przypomniała, iż to rada powiatu podjęła decyzję o wykreśleniu 

zakładu diagnostyki ze struktur szpitala, przy czym Klub Radnych PiS był temu 

przeciwny. Przypomniała również, iż wojewoda była zaniepokojony tym faktem  

i skierował w tym zakresie pismo do starosty, którego starosta nie chciał odczytać na 

posiedzeniu rady społecznej szpitala. Pismo ostatecznie zostało odczytane  

i skomentowane, że nie wnosi niczego do sprawy. 

 Przewodniczący rady zaproponował przeniesienie dyskusji nt. zakładu 

diagnostyki na posiedzenia komisji resortowej. 
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 Stwierdził, iż nie jest prawda, iż nie chciał odczytać pisma wojewody, pismo 

zostało odczytane w punkcie „Sprawy bieżące”. 

 

 

 

 

Ad. 23  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków K. Dutkiewicz przekazała, iż nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 24  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Starosta poinformował, iż w dniach 25-26 lutego 2017 r. w hali sportowej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku odbył się Puchar Polski w Zapasach: 

Seniorek w zapasach kobiet, U-23 w zapasach w stylu wolnym oraz U-23 w zapasach  

w stylu klasycznym. Patronat nad wydarzeniem objął starosta raciborski. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym,  w tym informacja  znajduje się do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym.  

 Poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego”. Dodał,  

iż przedstawiciele jednostek składających sprawozdania zostaną zaproszeniu na 

posiedzenie komisji resortowej tj. Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej , Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, jak również 

na XXVIII sesję. najprawdopodobniej będzie jedna Komisja na której obecni będą 

wszyscy przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży i wówczas będzie 

możliwość zadawania pytań.   
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Ad. 25 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 19:31 zakończył obrady XXVII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:        Adam Wajda 

E. Mekeresz Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                         Przewodniczący Rady  
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Załączniki:  

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

dzień 27 luty 2017r.  

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

27 luty 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 27 luty 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

5. Wykaz gości zaproszonych na XXVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 27 luty 2017r. 

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

Raciborskiego w dniu Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

uczestniczących w XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 27 

luty 2017r. 

7. Materiał pn. „Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2018”. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. 

9. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 16.02.2017 r. do 27.02.2017 r. 

10. XXVII/253/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

11. XXVII/254/2017 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

12. XXVII/255/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

13. XXVII/256/2017 - w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

15. Sprawozdania realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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16. Kopia Uchwały nr 8/VI/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 lutego 2017 r.  

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

17. XXVII/257/2017 - w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

18. XXVII/258/2017 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. 

19. XXVII/259/2017 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

20. Treść interpelacji radnej K. Dutkiewicz. 

 

 

 


