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OR.VI.0002.3.7.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXII / 2017 

 z  XXXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 29 sierpień 2017 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 29 sierpień 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

29 sierpień 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 29 sierpień 2017 r.  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 XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 19 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. 

Swoją nieobecność zgłosiła radna K. Dutkiewicz oraz radny W. Niedźwiecki.  

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 29 sierpień 2017 

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

nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Na salę weszła radna A. Wacławczyk – liczba radnych – 20. 

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.7.2017 z dnia 29.06.2017 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 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw;  

2. nowej wersji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosów za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw.  

 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 XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Protokół z XXXI sesji z dnia 26 czerwca 2017r. 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: Artura Wierzbickiego, Teresę Frencel oraz Adriana 

Plurę. Radny A. Plura nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostali radni wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Następnie zgłoszono kandydaturę radnego Szymona Bolika. 

Radny wyraził zgody na kandydowanie. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów  –  

19 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.  
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Radna A. Wierzbicki zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radną T. Frencel. Radna nie wniosła sprzeciwu wobec pełnienia 

funkcji przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Przewodniczący rady wraz ze starostą i wicestarostą w związku z rezygnacją 

po 9 latach, z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu p. Wojciecha Janiczko, podziękowali dyrektorowi za dotychczasową pracę 

na rzecz powiatowej oświaty. 

W. Janiczko podziękował za zaufanie w trakcie pełnienia funkcji dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Stwierdził, iż cieszy go fakt 

utworzenia nowej szkoły tj. liceum plastyczne oraz smuci fakt likwidacji szkół  

tj. dwóch szkół dla dorosłych oraz w wyniku zmian ustrojowych, likwidacja 

gimnazjum. 

 

Ad. 5 Działalność Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kontekście 

zmian przepisów dotyczących systemu ochrony zdrowia.       

 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu R. Rudnik przedstawił elementy, które 

wpływają na budżet szpitala i determinują jego aktualną kondycję finansową:  

1. Przypomniał, iż 2016r. był 10 rokiem jego kierowania jednostką i jest to okres 

pozwalający na wyciagnięcie wniosków. W 2007 r. przychód szpitala wyniósł  

49 mln zł, w 2016 r. to kwota 77 mln zł – wzrost o ok. 60%. Kontrakty medyczne  

w 2007 r. to 41 mln zł, w 2016 r. 68 mln zł - wzrost o 66%. W 2007r. realizowano 

program naprawczy, który zakończono 2008r. Przypomniał, iż w 2007 r. szpital 

zakończył rok wynikiem finansowym w wysokości 1,051 mln zł przy 5 mln zł 

amortyzacji, w 2008r. wynik netto to kwota 5.660 mln zł przy 5 mln zł amortyzacji.  

W 2007 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia obligujące  

do zwiększenia wynagrodzenia – ok. 5,315 mln zł, w 2008 r. – 5.357mln zł. Środki 

na wynagrodzenie przekazywane były poza kontraktem, jednak 2008r. był ostatnim 

rokiem, w którym przekazano środki w ten sposób. Od 2009 r. środki na 

wynagrodzenie zostały włączone do kwoty kontraktu, co spowodowało dla szpitala  

7 mln zł straty netto. 
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2. Następnie poruszył kwestię inflacji – od 2007r. do 2014 r. wycena wartości punktu 

nie była waloryzowana. Gdyby uwzględnić jedynie wskaźnik inflacji szpital byłby  

w dyspozycji kwoty ok. 11 mln zł. W 2007r. kwota za punkt - 48 zł, 2009r. - 51 zł, 

2012r. – 52 zł. Uwzględniając poziom inflacji wartość punktu powinna wynieść  

59,5 zł. Porównując te dwie kwoty, szpital powinien otrzymać kontrakt większy  

o kwotę 4,166 mln zł. Jeśli tak by się stało, być może dyskusja na temat 

dofinansowania funkcjonowania szpitala mogłaby okazać się bezprzedmiotowa. 

3. Nadwykonania – poziom finansowania nadwykonań w latach 2009r. – 2015r. 

kształtował się na poziomie 52% -  98,5%. Łączna wartość nadwykonań, jakie 

wykonał szpital w latach 2009 – 2016 to kwota ok. 33 mln zł, z czego wypłacono 

zaledwie kwotę 21.211 mln zł w wyniku renegocjacji kontraktu.  

4. Wprowadzane zmiany ustawowe mają znaczny wypływ na kondycję finansową 

szpitala. Ustawodawca niejednokrotnie wprowadza zmiany nie rekompensując  

w żaden sposób ich wprowadzenia np. regulacje dot. najniższego wynagrodzenia. 

Ten wzrost niesie skutki zwłaszcza dla firm outsourcingowych, które na rzecz 

szpitala wykonują szereg czynności pozamedycznych. Zmiany te powodują,  

że za sprzątanie szpital zapłaci w 2017r. więcej o 1.229 mln zł za ochronę; ok. 100 

tys. zł, ponad 500 tys. zł  za żywienie - łącznie 1.800 mln zł. Są to środki, na które 

trudno będzie znaleźć zabezpieczenie. Ponadto szpital ma obowiązek wyrównywać 

wynagrodzenie zasadnicze pracownikom medycznym. Na dzień dzisiejszy  

określono współczynniki pracy dla poszczególnych grup zawodowych, gdzie bazą 

jest średnie wynagrodzenie w wysokości 3.900 zł. W zależności od grupy 

zawodowej kwocie tej przypisany jest współczynnik. W przypadku lekarza 

specjalisty współczynnik ten został ustalony na poziomie 1,27. Oznacza to, że 

najniższa płaca zasadnicza lekarza specjalisty w 2020r. winna wynieść 4.953 zł.  

W roku bieżącym szpital ma obowiązek wyrównać 10% planowanego wzrostu. 

Średnie wynagrodzenie lekarza zatrudnionego na etacie to kwota 3.500 zł – 3.800 zł. 

Podkreślił, i ż ustawa nie wskazuje źródeł finansowania tych podwyżek. Aktualnie 

prowadzone są rozmowy ze wszystkim związkami zawodowymi działającymi przy 

szpitalu. Widząc konieczność wyrównania wysokości wynagrodzeń pomiędzy 

lekarzami na etacie a lekarzami będącymi na kontrakcie, temat podjęty został na 

radzie społecznej. Prowadzone są również rozmowy ze związkami zawodowymi  

i liczy, że z większością dojdzie do porozumienia, iż kwota dodatku wypłacanego 
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pielęgniarkom (od września  br. kwota 1.200 zł) w części zostanie przekazana na 

regulacje wynagrodzeń. Dodał, iż posunięcie to też nie pozostanie bez wpływu na 

budżet szpitala.   

Następnie nawiązał do sposobu finansowania szpitala po III kwartale 2017r. 

Przypomniał, iż zasady rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia do tego okresu nie 

ulegają zmianie tj. rozliczenie następuje na podstawie jednorodnych grup pacjentów. 

Pojawiła się również informacja, iż w III kwartał br. wartość jednego punktu wzrośnie  

o 2 zł. NFZ znalazł jednak inne rozwiązanie – mniej korzystne dla szpitala, 

zweryfikowano katalogi usług od lipca br., co oznacza, że za taką samą kwotę szpital 

wykonana mniejsza ilość procedur. Natomiast IV kwartał br. będzie finansowany  

w formie budżetu. Podpisanie planu finansowego nastąpi 01.09.2017r. Trudno ocenić 

oferowany budżet, przypomniał, iż część procedur zostało wykreślonych przez 

ustawodawcę z tego sposobu finansowania oraz nie zostały opublikowane przepisy 

wykonawcze.  

Dyrektor zaznaczył, iż Szpital oprócz budżetu ryczałtowego będzie mógł pozyskiwać 

środki z wykonywania świadczeń zdrowotnych odrębnie finansowanych, co reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu 

finansowania. Szpital będzie mógł otrzymywać środki m.in. za:  

1) świadczenia ambulatoryjne endoskopowe układu przewodu pokarmowego; 

2) świadczenia onkologiczne; 

3) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej 
lub rewizyjnej);  

4) świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad 
noworodkami;  

5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;  

6) świadczenia realizowane w izbie przyjęć; 

7) świadczenia wykonywane w programach lekowych; 

8) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy.  

Poinformował, iż obawia się, że nie będzie miał możliwości negocjacji 

przesadowionego budżetu i w przypadku niezadowolenia pozostanie jedynie proces  

w trybie odwoławczym. Jednakże obawia się, że powtórzy się sytuacja, jak miała 
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miejsce w przypadku tworzenia sieci szpitali, gdzie część jednostek złożyła odwołania  

i żadne z ponad 180 odwołań nie zostało uwzględnione.  

Dyrektor stwierdził, iż pojawia się również obawa o zarządzanie budżetu. Obecnie 

szpital ma prawo próby renegocjacji kontraktu czy świadczeń wykonywanych ponad 

limit. W przypadku budżetu takich możliwości nie będzie, szpital będzie zmuszony 

wykonywać tyle świadczeń, by budżet wystarczył na przyjęty okres czasu. 

Przypomniał, iż na chwilę obecną szpital udzielił świadczeń ponad limit na kotwę 

ponad 9 mln zł.  Obawia się, że przy nowym sposobie finansowania przyjmując taką 

samą pacjentów i przekroczeniu budżetu o 10% to wartość wyceny punktu spadnie do 

47 zł. Dodał, iż istnieje szansa, że płatnik, w ramach posiadanych środków będzie mógł 

zwiększyć przyznany budżet. 

Dyrektor dodał, iż jeśli szpital będzie przyjmować pacjentów tylko do wysokości 

posiadanego budżetu co spowoduje utrudnienia dostępności do świadczeń dla 

mieszkańców powiatu. Sposób zarzadzania budżetem szpitala zależeć będzie od wielu 

czynników, należy liczyć się z faktem niezadowolenia społecznego w związku 

ograniczeniem dostępu do świadczeń medycznych. Chyba, że budżet zostanie określony 

na takim poziomie, że pozwoli przyjmować pacjentów bez ograniczeń. Podkreślił,  

iż sposób zarządzania budżetem zostanie określony w terminie późniejszym. 

Ponadto przedstawił  zmiany ustawy o dzielności leczniczej. Zmiany dotyczące 

m.in.:  

1) określenia podmiotu, który winien pokryć stratę jednostki (tj. SP ZOZ, w 

przypadku, gdy nie może tego dokonać pokrycie straty przechodzi na organ 

prowadzący. W sytuacji, gdy organ prowadzący nie będzie wstanie pokryć starty 

może podjąć decyzję o upadłości szpitala),  

2) braku możliwości wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych,  

3) wprowadzenia obowiązku raportowania zarządczego,  

4) wprowadzenia możliwości zakupu dodatkowych świadczeń przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz wykupienie nadwykonań,  

5) rezygnację z obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. 

 

Salę opuścił radny A. Plura – liczba radnych – 19. 
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Ad. 6  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta nawiązał do problemów z utrzymaniem kadry lekarskiej  

i pielęgniarskiej. Przyznał, iż szpital boryka się z problemami utrzymania wymaganych 

stanów zatrudnienia. Utrzymanie wymaganego poziomu zatrudnienia jest niezbędne do 

utrzymania się szpitala w II kategorii sieci szpitali. Dodał, iż ok. 17.09.2017r. odbędzie 

się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia i liczy, że będzie miał okazję przedstawić na 

niej sytuację szpitala rejonowego w Raciborzu. 

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przypomniał, iż informację Starosty               

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 27.06.2017 r.  

do 17.08.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 78.08.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  7 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 18.08.2017 r. do 29.08.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

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.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sposobu ustalania 

wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do 

przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym 

transporcie zbiorowym w Powiecie Raciborskim. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 

 

Przewodniczący rady odczytał Uchwałę nr 10/VII/2017 Powiatowej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. Powiatowa 

Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła pozytywna opinię  

nt. projektu uchwały. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących.  W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu 

użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     
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Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących.  W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 23 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosił radny  

D. Wacławczyk. 

 Radny D. Wacławczyk nawiązał do wypowiedzi starosty dot. możliwości 

budowy przez PGNiG SA stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego dla publicznej 

komunikacji samochodowej i powodów jej lokalizacji w Wodzisławiu Śl.  

a nie w Raciborzu. Ponadto zapytał o stopnień zgazyfikowania taboru Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej SA w Raciborzu.  

 Następnie wniósł o przedstawienie zasad przeprowadzania kontroli  

w autobusach należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA  

w Raciborzu, zwłaszcza tych wyjeżdzających poza teren powiatu raciborskiego  

(np. linia Racibórz – Karków, zakup biletu - Rybnik). 

 

Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta wyjaśnił, iż stacja tankowania sprężonego gazu ziemnego  

dla publicznej komunikacji samochodowej miałaby zostać zlokalizowana  

w Wodzisławiu Śl., gdyż PGN i G zwróciło się z taką propozycją. Dodał, iż nie widzi 

przeszkód, aby tego typu spotkanie zorganizować na terenie powiatu. 



 

10 
 

 W dalszej kolejności, na wniosek starosty odpowiedzi na interpelacje radnego  

D. Wacławczyka udzielił D. Knura Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej S.A. w Raciborzu.  

 Poinformował, iż spotkanie w Wodzisławiu Śl. miało przybliżyć świadomość 

kwestie możliwości wykorzystanie paliw w autobusach, jednak oferta dotyczyła 

głównie komunikacji miejskiej. Specyfika usług świadczonych przez PKS jest inna.  

Na dzień dzisiejszy PKS nie posiada taboru, w którym można byłoby zamontować 

instalacje gazową, a względy ekonomiczne nie pozawalają na zakup nowych autobusów 

przystosowanych do zasilania gazem. Przypomniał, iż zakup tego typu pojazdy są 

droższe o ok. 30%  - 50% od autobusu zasilana dieslem. Również infrastruktura 

jednostki nie pozwala na szybką budowę zbiorników zasilających gazem (zbiorniki 

podziemne). Kolejnym niesprzyjającym uwarunkowanie do wprowadzenie tego typu 

zasilania jest fakt, iż autokary często pozostają w godzinach nocnych poza bazą PKS. 

Eliminuje to tzw. puste przejazdy. Dodał, iż ładowanie gazem odbywa się głównie nocą 

i trwa ok. 4 – 6 godzin. Rozwiązanie to jest korzystne dla autokarów miejskich, które na 

noc zjeżdżają do zajezdni. Rozwiązanie to wiązałoby się ze znacznym nakładem 

finansowym na zakup autokarów niskoemisyjnych oraz wymuszałoby zmianę specyfiki 

pracy jednostki, zwłaszcza pod kątem tankowania pojazdów. Poinformował, iż PKS 

kupuje autokary (Euro VI) o obniżonej emisji zanieczyszczeń o ok. 20% w stosunku do 

autokarów z lat 90 – tych. Kupując tego typu autobusy obniża się zużycie paliwa o 20% 

w porównaniu do aktualnie używanych autokarów. Zwrócił uwagę, iż w przypadku 

użycia gazu zużycie tego paliwa wzrosłaby o ok. 50%, tak więc prezentowana przez 

PGNiG kalkulacja przy niestabilnej cenie gazu, przynieść prestiż i dbałość  

o środowisko, ale już nie koniecznie oczekiwany zysk ekonomiczny.  

 Odnośnie kontroli i stawek określonych w publicznym transporcie zbiorowym  

w Powiecie Raciborskim, zapewnił, iż stawki ustalono zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Zapewnił, iż czynione są starania, by wyeliminować przejazdy 

bezbiletowe oraz ewentualne niewydawanie biletów przez kierowców. W tym celu 

wprowadzono następujące rozwiązanie - kierowcy mają 10% dodatek od sprzedanych 

biletów. PKS prowadzi współpracę z dwoma firmami zewnętrznymi w kwestii kontroli 

biletów. Firmy te nie informują, kiedy i na jakim odcinku dokonają kontroli biletów, 

przedstawiają miesięczne zestawienie dokonanych kontroli na całości linii 

obsługiwanych przez PKS. Większość kontroli odbywa się na terenie powiatu, jednak 
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kontrole dokonywane są również na trasie Racibórz – Kraków, na ostatnim przystanku 

przed Krakowem tj. w Rybniku. Kontrole biletów prowadzone są w obu kierunkach 

trasy. 

 

Ad. 15  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Sz. Bolik przekazał, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 16  Wolne wnioski i informacje. 

   

Chęć zabrania głosu zgłosili radny Dawid Wacławczyk oraz przewodniczący 

rady. 

 Radny D. Wacławczyk nawiązał do konferencji poświęconej perspektywom 

rozwoju kolejnictwa w naszym regionie, jaka obyła się w kwietniu 2016r. 

Poinformował, iż 16 września 2017r. odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone 

perspektywom rozwoju kolejnictwa w naszym regionie. Organizatorem spotkania jest 

portal SIT - Silesia Infor Transport, który zajmuje się m.in. pod względem 

marketingowym i promocyjnym podmiotem Koleje Śląskie. Portal powiązany jest  

z pasjonatami zebranymi w stowarzyszeniu miłośników koleji, którego celem jest 

przywrócenie ruchu kolejowego na nieużytkowanych obecnie liniach kolejowych. 

Prezesem tego stowarzyszenia jest Łukasz Bordo, który jest członkiem Stowarzyszenia 

RSS Nasze Miasto, w jego imieniu zaprosił radnych na raciborski piknik kolejowy.  

W ramach tego spotkania przewidziany jest przejazd zamkniętą na co dzień linią 

kolejową na trasie Racibórz – Baborów. Celem spotkania jest zainteresowanie 

samorządowców naszego regionu inicjatywą przywracania do użytku zapomnianych 

linii kolejowych. Przywrócenie linii kolejowej Racibórz – Racławice dałoby szanse na 

kolejowe połączenie Raciborza z Sudetami.   

 Przewodniczący rady zwrócił uwagę na sytuację w jakiej znalazły się 

Głubczyce. Jest to jedno z nielicznych miast odcięte od komunikacji kolejowej,  

co stanowi utrudnienie w rozwoju tego regionu. Efektem wielu spotkań w tym temacie 

jest wystosowanie pisma do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przywrócenie linii 
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kolejowych łączących Głubczyce z sąsiednimi samorządami. Wszelkie wsparcie tej 

inicjatywy byłoby mile widziane. 

 Starosta poinformował, iż w strategii rozwoju śląska w wielu punktach 

brakowało Raciborza, w tym także rozwoju sieci kolejowej. Powiat wspólnie z miastem 

złożył szereg wniosków o uzupełnienie tego dokumentu i liczy, że zgłoszone uwagi 

zostaną uwzględnione.  

Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Przekazał również, iż kolejna sesja zgodnie z planem pracy rady odbędzie się  

25 wrzesień 2017 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r.”.  

 Przewodniczący rady dodał, iż podany termin rozpoczęcia sesji tj. godz. 16:00 

może ulec zmianie. Przed zwołaniem kolejnej sesji zwróci się do radnych o określenie 

dogodniejszej dla nich godziny rozpoczęcia sesji.   

 

Ad. 16 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:14 zakończył obrady XXXII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

E. Mekeresz        Adam Wajda 

Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                          Przewodniczący Rady   
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Załączniki:  

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

na dzień 29 sierpień 2017r.  

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

29 sierpień 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 29 sierpień 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

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

na dzień 29 sierpień 2017r. 

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

Raciborskiego w dniu  

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 27.06.2017 r. do 17.08.2017 r. 

8. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 18.08.2017 r. do 29.08.2017 r. 

9. XXXII/295/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok. 

10. XXXII/296/2017 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

11. XXXII/297/2017 - w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych  

z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym  

w Powiecie Raciborskim. 

12. Kopia Uchwały nr 9/VII/2017 Powiatowej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

13. XXXII/298/2017 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w 2017 r. 

14. XXXII/299/2017 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody  

na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 
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mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 

nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. XXXII/300/2017 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017. 

 

 

 


