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OR.VI.0002.3.3.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXVIII / 2017 

 z  XXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 28 marzec 2017 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 28 marzec 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

28 marzec 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 28 marzec 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 XXVIII 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. 

Swoją nieobecność zgłosili radni: A. Wacławczyk, J. Kusy oraz Sz. Bolik. 

W sesji uczestniczyli również: 

1. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Łukasz Krebs.  

2. Przedstawiciel Komendanta Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu 

Przemysław Starczewski. 

3. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Karina Talabska. 

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur. 

5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jan Pawnik. 
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6. W zastępstwie kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Janusz 

Pientka. 

Ponadto zaproszenie otrzymali A. Bombała Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach oraz W. Niemiec kierownik Śląskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Raciborzu. 

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 28 marzec 

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

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.3.2017 z dnia 28.03.2017 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 dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

  Przewodniczący rady w imieniu Komisji Rewizyjnej, wniósł o wprowadzenie 

nowego projektu uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok. Propozycję przyjęto jednogłośnie –  20 głosami za.  
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 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad ani nie 

wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z przegłosowanymi wcześniej zmianami przyjęto jednogłośnie – 20 głosami za. 

 

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

 

Protokół z XXVII sesji został wyłożony do wglądu. Poinformował, iż uwagi 

zgłoszone przez radnego D. Koniecznego zostały uwzględnione. 

 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: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz 

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 17 głosami za, 0 głosami 

przeciw, 3 głosami wstrzymującymi się.  

Radna K. Dutkiewicz zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radną A. Plura.  

Radny A. Plura nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Ad. 5 Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

 

  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Ł. Krebs przedstawił informację  

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

w 2016 r. Informacja stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt wypływający z przedstawionej 

informacji, iż obecnie główną przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość. Zapytał, 

czy działania prewencyjne zarządców dróg lub gmin w zakresie umieszczania tablic 

wskazujących prędkość i sygnalizacji świetlnej w przypadkach gdyby była ona zbyt 
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wysoka byłoby w opinii przedmówcy działaniem prewencyjnym, które mogłoby się 

przełożyć na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.  

  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu stwierdził, iż zapewne będzie to 

miało to wpływ na zmniejszenie prędkości. Dodał, iż lokalizacja radarów i innych 

urządzeń ograniczających prędkość na drodze nie leży to w kompetencji policji. 

Zapewnił, iż dane o wypadkowości oraz sugestie mieszkańców z terenu powiatu 

przekazuje do wiadomości i analizy do komendy wojewódzkiej. Może być pomocne  

w ocenie miejsc niebezpiecznych oraz podjęciu decyzji o lokalizacji stanowisk pomiaru 

prędkości. 

  Radny W. Niedźwiecki zapytał, czy w Pietrowicach Wlk. zostanie przywrócony 

na stałe posterunek policji. 

  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu wyjaśnił, iż nie jest znana mu taka 

inicjatywa ze strony gminy. Wydaje się, że dotychczasowy system funkcjonuje 

właściwie.  

  Przedstawiciel Komendanta Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu  

P. Starczewski przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim 

przez Placówkę Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2016. Ww. sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

  Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania. 

  Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu K. Talabska 

przestawiła sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2016 – 

informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za 2106 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

  Radny D. Wacławczyk zapytał, czy PSSE ma narzędzia prawne do wyciagnięcia 

konsekwencji nieprzestrzegania zakazu zbędnego i nadmiernego przebywania na 

powietrzu w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego - oficjalnej informacji  

o przekroczeniu dopuszczalnych normy stężenia zanieczyszczeń powietrza.  

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu wyjaśniła, iż PSSE nie 

posiada żadnych delegacji ustawowych do ingerencji w te obszary.  

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Z. Mazur przedstawił sprawozdanie  

z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Raciborskiego w roku 

2016r. Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

  Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania. 
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  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu J. Pawnik 

oprócz informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego 

za 2016 rok podkreślił znaczącą rolę ochotniczych straży pożarnych w działaniach na 

rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu. Ww. informacja stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. Podziękował za dotychczasowe wsparcie finansowe ze 

strony powiatu udzielane straży. Dodał, iż w przyszłym roku komenda otrzyma sprzęt 

dla potrzeb straży będzie to m.in. drabina, samochód bojowy. 

  Radny J. Parys zapytał, czy zaplanowano już miejsce na umieszczenie nowego 

sprzętu.  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu wyjaśnił, iż na 

pewno nie będzie sytuacji, w której straż będzie posiadała nadmiar sprzętu. Wyjaśnił, iż 

dotychczas wycofywany sprzęt przekazywano ochotniczym strażom pożarnym 

dotychczas na trenie powiatu. Liczy, że w tym przypadku zasada będzie taka sama. 

Radny D. Konieczny zapytał o przyczyny dużego pożaru, jaki miał miejsce  

w 2016r. na terenie Raciborza. Zapytał o koszt akcji gaśniczej oraz kto go poniósł. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu uściślił, 

chodzi o pożar magazynu przy ul. Zakładowej w Raciborzu, jaki miała miejsce 

27.10.2016r. Straty pożarowe ustalono na kwotę ok. 800 tys. zł. Koszty akcji nie zostały 

policzone, gdyż gaszenie pożaru to zadanie straży. Dodał, iż w akcji tej zużyto 

większość środka gaśniczego w województwie śląskim, akcji uczestniczyło  

49 jednostek, 170 strażaków. Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny pożaru 

prowadzi policja. Na dzień pożaru przyczyna była nieustalona, o efekty postepowania 

należałoby zapytać właściwe służby. 

  W zastępstwie kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu J. Pientka 

przedstawił uzupełnienie wcześniejszej informacji nt. zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu. Informacja pierwotna stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. W uzupełnieniu przypomniała, iż w administracji tut. Zarządu 

leży rzeka Odra i rzeka Ruda w granicach  powiatu, odcinki cieków wodnych 

stanowiących granice państwa oraz dwa lewobrzeżne wały przeciwpowodziowe oraz 

Polder Buków. Jako, iż część wału przeciwpowodziowego w Chałupkach nie 

odpowiadał standardom przygotowano dokumentację techniczną i podjęto starania  

o pozyskanie środków na prace dostosowawcze. Ponadto przedstawił plany na 2017r.: 
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1. Udrożnienie i pogłębienie koryta rz. Odry w kilometrze od 55 do 55,500. 

Przyznano środki na realizację tego zadania. 

2. Profilowanie lewego brzegu rz. Odry w kilometrze 50,350 do 50,698. Przyznano 

środki na realizację tego zadania. Przyznano środki na realizację tego zadania. 

3. Konserwacji i udrożnienie koryta Kanału Ulga w Kuźni Raciborskiej. Przyznano 

środki na realizację tego zadania. 

4. Usunięcie deniwelacji korony wału działowego w kilometrze 1,550 + 2 + 800  

Polderu Buków. Wystąpiono o środki na realizację tego zadania. 

5. Ochrona antykorozyjna ścianki szczelnej lewobrzeżnego wału 

przeciwpowodziowego rz. Odry w Raciborzu wraz z przełożeniem nawierzchni 

brukowej ciągu komunikacyjnego. Wystąpiono o środki na realizację tego zadania. 

    Radna T. Frencel zapytała, w jakim celu stosuje się międzywale. Jak ocenić 

należy fakt, iż międzywale porośnięte jest drzewami czy taka sytuacja stwarza 

zagrożenie dla mieszkańców po drugiej stronie wału przeciwpowodziowego.  

  Przedstawiciel Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu wyjaśnił, iż woda  

w międzywalu nie musi przepływać swobodnie, powinna swobodnie przepływać  

w korycie rzeki. Uznał, iż nie będzie to zagrażać mieszkańcom osiedla.  

  Radna T. Frencel zapytała, czy utrzymanie międzywala ma jakiekolwiek 

znaczenie, kto winien dbać o ten teren; czy te drzewa winny zostać wycięte. 

  Przedstawiciel Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu wyjaśnił, iż właściwie 

utrzymane międzywale jest istotne – zbyt wiele rosnących na nim drzewa może 

spowalniać przepływ wody, a ewentualne połamane drzewa, spływające z nurtem mogą 

stanowić zagrożenie dla urządzeń hydrotechnicznych. Potwierdził, iż drzewa te winny 

zostać wycięte. Jednak potwierdził, iż proces wycinaki drzew  w międzywalu to 

skomplikowany proces. 

Radna T. Frencel w imieniu mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych  

w dzielnicy Ostróg zlokalizowanego przy wale przeciwpowodziowym wniosła  

do zarządu powiatu o ustalenie właściciela działki (położonej za strzelnicą wzdłuż 

odcinka domów jednorodzinnych w dzielnicy Ostróg), na której znajduje się 

międzywale oraz zobowiązanie go do wycinki drzew oraz krzewów, których stan 

obecny zagraża bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu.  
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  Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu  

w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego.  

Ww. informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

  Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biura 

Wdrażania Projektu w Raciborzu w zakresie stanu realizacji inwestycji pn. „Budowa 

zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder)”. Ww. informacja stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży opuścili sale obrad. 

 

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 28.02.2017 r.                        

do 16.03.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 16.03.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 17.03.2017 r. do 28.03.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

 Dodał, iż komendant wojewódzki państwowej staży pożarnej zapowiedział 

wypowiedzenie dotychczasowych umów pomiędzy powiatowymi komendami  

a jednostkami samorządów w kwestii prowadzenia nocnych dyżurów i dni wolne  

od pracy w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego. Straż pożarna ma ograniczy się do realizacji jedynie swoich ustawowych 

zadań. W przypadku wypowiedzenia umowy powstałaby konieczność utworzenia 

nowych miejsc pracy w starostwie – ok. 5 etatów. Również projekt współfinansowania 

wspólnie z gminami powiatu raciborskiego na wykonanie projektu nowej siedziby 

komendy powiatowej straży pożarnej na dzień dzisiejszy jest nieaktualny. 

 Wicestarosta M. Kurpis poinformował, iż zespół roboczy ds. wynagrodzenia, 

awansu zawodowego i finansowania oświaty został powołany przez Minister Edukacji 

Narodowej i funkcjonowanie od listopada 2016. Na posiedzeniu w dn. 21.03.2016r  
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przedstawiono propozycję finansowania zadań oświatowych na rzecz powiatu. 

Przypomniał, iż dotychczas subwencja oświatowa jest przekazywana na ucznia.  

Na wzór szkół podstawowych i gimnazjalnych w nowej proponowanej wersji 

przekazywanie subwencji opierać będzie się na przekazywaniu środków na oddział  

oraz na ucznia. Oznacza to straty w stosunku do obecnej wersji, w przypadku powiatu 

raciborskiego może to oznaczać zmniejszenie subwencji o kwotę ok. 1.500 – 1.700 mln 

zł. Obawy budzi również wysokość naliczania subwencji oświatowej w 2019r. 

(podwójny rocznik w szkołach ponadgimanzajlnych). Niepokojący jest również fakt,  

iż prezentowane zasady finansowania nie obejmują szkół zawodowych. Liczy na fakt,  

iż po zgłoszonych licznych uwagach przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej 

przyjmą zasadę, iż by w pierwszej kolejności wprowadzić zmiany organizacyjne,  

a następnie zamiany w sposobie finansowania funkcjonowania oświaty. 

 

Salę opuścił radny F. Marcol – liczba radnych – 19. 

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa  

z dnia 20.03.2017r. - Komisja wnosi, by ostatnie zdanie  podsumowania w załączniku 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu, otrzymało 

brzmienie: „Do pełnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego brakuje przede 
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wszystkim dokończenia budowy zbiornika „Racibórz Dolny, budowy suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Rudzie w Kuźni Raciborskiej oraz wykonania odcinka 

wału zamykającego ok. 120 metrów w miejscowości Księża Łąka na terenie 

województwa opolskiego”. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała wraz z wnioskiem Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa została 

uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  wstrzymującym się, 0 głosami 

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

 

Ad. 9 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 27.03.2017r. 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 - 15 głosami za, 4 głosami  

wstrzymującymi się, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 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 - 15 głosami za, 4 głosami  

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

do niniejszego protokołu.  
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Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej 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 jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 23 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 Wicestarosta wyjaśnił, iż zmiana dot. faktu, iż dokument w opinii kuratora 

oświaty jest aktem prawa miejscowego i zmieniony został tryb wejścia w życie uchwały 

oraz określona konieczność jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

   

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosami za, 0 głosami  

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

nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

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

1. Dawid Wacławczyk, 

2. Dominik Konieczny, 

3. Władysław Gumieniak. 

Radny D. Wacławczyk złożył zapytanie dot. planowanej budowy spalarni śmieci  

na terenie Raciborza w dzielnicy Ostróg m.in.: 

1. Czy w przypadku powstanie spalarni posiadamy sprzęt czy narzędzie prawne  

dot. kontroli tego typu instalacji, 
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2. Czy istnieje możliwość wyrażenia opinii w przedmiotowej kwestii przez 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie legislacyjnym budowy spalarni, 

3. Przedstawił alternatywę realizacji inwestycji partnerstwa publiczno – prawnego 

pomiędzy prywatną firmą a miastem Racibórz w zakresie budowy spalarni.  

Radny D. Konieczny wniósł o: 

1. Wyjaśnienie powodów likwidacji kursów na linii Racibórz – Kraków przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu – 

przypomniał swoją interpelację dot. rentowności kursów Racibórz – Kraków oraz 

odpowiedź jaką wówczas uzyskał; zdziwieniem był fakt, iż z dniem 15.03.2107r. 

ograniczono liczbę kursów do Krakowa. Co najmniej dwa czynniki nie powinny 

wskazywać na konieczność podejmowania takich działań - od maja 2016r. 

przewoźnik konkurencyjny dla PKS – u zrezygnował z obsługi linii Racibórz – 

Kraków oraz wzrost ceny biletów, co przełożyło się na wzrost przychodów 

jednostki. Zaprotestował przeciwko tym decyzjom.  

2. Reorganizacji w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – zwrócił uwagę na fakt, 

obniżenia rangi i zmiana stanu zatrudnienia biura rady. Zwrócił również uwagę  

na degradację osoby zatrudnionej na  stanowisku kierownika Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju. Dziwi taka decyzja, gdyż Komisja Rewizyjna  

w trakcie prowadzonych działań kontrolnych wysoko oceniła pracę kierownika tego 

działu. Niepokojące jest również to, że starostwo zrezygnowało z pracownika, który 

natychmiast został zatrudniony na równorzędnym czy wyższym stanowisku  

w powiecie wodzisławskim.  

3. Rozszerzenie informacji nt. spotkania starosty raciborskiego z Wicemarszałkiem 

Województwa Śląskiego, jakie miało miejsce 16.03.2017r. dot. remontu dróg 

wojewódzkich.  

Wiceprzewodniczący Rady W. Gumieniak złożył interpelacje  

dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu: budowy wału 

przeciwpowodziowego na styku województwa opolskiego i województwa śląskiego 

oraz budowy zbiornika suchego w Rudzie. Treść interpelacji stanowi załącznik 26 do 

niniejszego protokołu.  
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Ad.22 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Odpowiedzi na zapytanie radnego D. Wacławczyka, zgodnie z decyzją starosty 

raciborskiego udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

oraz Rolnictwa K. Sporny.  

 Odnośnie interpelacji radnego D. Koniecznego dot. Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej zostanie udzielona na piśmie.  W kwestii reorganizacji 

odpowiedzi udzieli Wicestarosta. Przyznał, iż drobne zmiany organizacyjne wpłynęły 

znacznie na poprawę obsługi w starostwie, co docenione jest przez mieszkańców 

powiatu. 

W kwestii spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego dot. remontu 

dróg wojewódzkich wyjaśnił, iż pierwszą deklaracją z odbytych spotkań jest zapowiedź 

rozpoczęcia budowy w roku bieżącym mostu w Rudach. Ponadto wskazał priorytety 

remontowe powiatu - dojazd do autostrady, ul. Korczaka w Raciborzu oraz dojazd do 

Kuźni Raciborskiej. Złożone wnioski są aktualnie w fazie oceny, liczy, że zostaną one 

zrealizowane w kolejnej kadencji.    

 Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady zostanie udzielona na 

piśmie. 

 Wicestarosta wyjaśnił, iż zarząd powiatu przeanalizował strukturę organizacyjną 

starostwa biorąc pod uwagę realizowane zadania w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych. Stwierdzono problemy absencji chorobowej oraz systemu zastępstw, 

zwłaszcza w komórkach małych, w skład których wchodził kierownik oraz jeden 

pracownik. Małe komórki włączono do większych jednostek, przez co rozwiązano 

dostrzeżone problemy. Ponadto znacznie zmieniono zakresy zadań pracowników, gdyż 

obłożenie zadaniami nie zawsze było właściwe. Dodał, iż pracownicy w związku  

z reorganizacją nie stracili finansowo. W przypadku, o którym mówił radny  

D. Konieczny wyjaśnił, iż nie był wstanie zatrzymać kierownika referatu w strukturach 

starostwa. Propozycja finansowa, jaką otrzymała ze strony powiatu wodzisławskiego 

okazała się atrakcyjna. Obecna pula środków na wynagrodzenia w starostwie nie 

pozwoliła na złożenie kontrpropozycji.  

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej oraz Rolnictwa 

K. Sporny wyjaśnił, iż Referat nie posiada żadnych informacji  nt. budowy spalarni 

odpadów w Raciborzu czy terenu powiatu poza medialnymi informacjami. W jego 
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ocenie nie ma możliwości, by takowa powstała, gdyż wojewódzki plan gospodarki 

odpadami nie przewiduje lokalizacji spalarni na terenie powiatu raciborskiego. 

Postępowanie dot. wydania decyzji środowiskowej zostało wszczęte i na wniosek 

inwestora zawieszone. Dodał, iż powiat nie jest organem uczestniczącym  

w postępowaniu. Narzędzia prawne dot. kontroli  w zakresie kontroli emisji 

zanieczyszczeń do powietrza posiada wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

 Przepisy ochrony środkowa nie różnicują inwestora (np. wspomniane 

partnerstwo publiczno – prawnego)  i bez względu na to jaki podmiot wystąpi obejmują 

go te same zapisy. 

 Radny D. Wacławczyk stwierdził, iż brak wpisu w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami lokalizacji spalarni na terenie powiatu raciborskiego nie 

przekreśla jednoznacznie faktu, iż ona powstanie w tym miejscu. Oznacza jedynie, że 

inwestor nie będzie mógł ubiegać się od dofinansowanie.  

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej oraz Rolnictwa 

podtrzymał swoje stanowisko. Raz jeszcze podkreślił, i ż Referat nie posiada żadnych 

informacji  nt. budowy spalarni odpadów w Raciborzu, nikt się nie zwrócił o żadne 

informacje ani opinie w tej kwestii. 

  

Ad. 23  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Rada Powiatu Raciborskiego na XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 marca 2017r. przyjęła następujący wniosek: 

1. Rada Powiatu Raciborskiego wnioskuje do zarządu powiatu o ustalenie 

właściciela działki (położonej za strzelnicą, wzdłuż odcinka domów 

jednorodzinnych w dzielnicy Ostróg), na której znajduje się międzywale oraz 

zobowiązanie go do wycinki drzew oraz krzewów, których stan obecny zagraża 

bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu.  

Wniosek w obecności 19 radnych przyjęto większością głosów – 17 głosów za,  

0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące. 

 

 

 

 



 

15 
 

Ad. 24  Wolne wnioski i informacje. 

   

           Radny A. Wierzbicki odniósł się do dyskusji dot. budowy spalarni odpadów  

w Raciborzu. Wniosek z jakim wystąpił inwestor dotyczy przekształceniu odpadów, 

których nie można poddać dalszemu recyklingowi i nie mają one nic wspólnego  

z powszechnie przyjętym pojęciem „odpady”. Dodał, iż podobne elektrociepłownie  

z blokiem energetycznym jakie funkcjonują w Białymstoku i Koninie, większe  

w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy. Inwestor jest zobligowany  

do zamieszczania aparatury informującej wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska o stężeniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Podsumowując, 

zwrócił uwagę na zalety budowy profesjonalnej elektrowni z blokiem energetycznym 

opalanej alternatywnym źródłem energii pozwoli m.in. na zagospodarowanie odpadów 

oraz redukcję niskiej emisji.  

           Radny D. Wacławczyk ponownie zaprosił na konferencję pn. „Jak skutecznie 

walczyć ze smogiem” w Urzędzie Miasta Racibórz. 

 Przyznał, iż szum medialny w temacie istnieje. Dostrzega zalety 

funkcjonowania tego typu jednostek, jednak chciałby, aby były one umieszczane jak 

najdalej od Raciborza. Z informacji radnego A. Wierzbickiego wynika, iż elektrownie 

dotychczas powstały w dużych miastach, które rzeczywiście mają potencjał do ich 

eksploatacji. Obawia się, że w przypadku budowy spalarni w Raciborzu będą w niej 

spalane głównie śmieci z poza powiatu.  

 Przewodniczący rady przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych 

oświadczenia majątkowego za 2016 r. Termin składania upływa 30.04.2017 r. 

Korespondencja, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się  

do wglądu w biurze rady. Przekazał również, iż kolejna sesja odbędzie się 25 kwietnia 

2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: 

„Stan zaawansowania cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego”.  
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Ad. 25 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 17:06 zakończył obrady XXVIII 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 XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 28 marzec 2017r.  

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

28 marzec 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 28 marzec 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

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

na dzień 28 marzec 2017r. 

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

Raciborskiego w dniu Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

uczestniczących w XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

28 marzec 2017r. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu w 2016 r. 

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Placówkę Straży 

Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2016. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2016 – informacja o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za 2106 rok. 

10.  Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w roku 2016r. 

11.  Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego 

za 2016 rok. 

12.  Informacja Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu nt. zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu.  

13. Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu  

w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego. 

14. Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Biura 

Wdrażania Projektu w Raciborzu w zakresie stanu realizacji inwestycji pn. „Budowa 

zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder)”. 
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15. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 28.02.2017 r. do 13.03.2017 r. 

16. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między 

sesjami od 16.02.2017 r. do 27.02.2017 r. 

17. XXVIII/260/2017 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

18. XXVIII/261/2017 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego. 

19. XXVIII/262/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

20. XXVIII/263/2017 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

21. XXVIII/264/2017 - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

22. XXVIII/265/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

23. XXVIII/266/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa. 

24. XXVIII/267/2017 - w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

25. XXVIII/268/2017 - w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 

rok. 

26. Treść interpelacji Wiceprzewodniczącego Rady W. Gumieniaka. 

 

 

 


