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OR.VI.0002.3.8.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXIII / 2017 

 z  XXXIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 26 wrzesień 2017 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 26 wrzesień 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

26 wrzesień 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 26 wrzesień 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 XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji 

obecnych było 21 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 26 wrzesień 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.0022.3.7.2017 z dnia 20.09.2017 r. 

Starosty Raciborskiego w sprawie wprowadzenia pod obrady projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujący,  

0 głosów przeciw.  

 Następnie, przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.8.2017 z dnia 

26.09.2017 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 – 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujący, 0 głosów przeciw;  

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

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została jednogłośnie – 21 głosów za, 0 głosów wstrzymujący,  

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 – 21 głosami za. 

 

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

 

Protokół z XXXII sesji z dnia 29 sierpnia 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 – 21 głosami za.   
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Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Piotra Olendra, Teresę Frencel oraz Adriana Plurę. 

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została radna T. Frencel. Radna 

nie wniósła sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad. 5 Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 

– 2020 w zakresie kompetencji powiatów.  

 

Na salę weszli radny M. Klimanek oraz radny A. Wierzbicki – liczba radnych – 23. 

  

 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach G. Sikorski wyjaśnił,  

iż inicjatorem wizyt na sesjach rad powiatu województwa śląskiego jest marszałek 

województwa śląskiego. Celem spotkań jest zaprezentowanie możliwości 

wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  

w zakresie kompetencji powiatów. Podkreślił, i ż środki z prezentowanych funduszy 

będą mogły wspomóc nie tylko podmioty samorządowe, ale również pracodawców. 

Podkreślił, i ż Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu to jednej z najlepszych urzędów  

w województwie śląskim. Dodał, iż w 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu  

w rankingu badania satysfakcji klientów, na 350 urzędów pracy w Polsce znalazł się  

na 2 miejscu.  

  Kierownik Zespołu ds. Promocji i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Katowicach P. Kucharski  przedstawił prezentację multimedialną pn. „EFS  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 

2020”. Wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  
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Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach G. Sikorski dodał,  

iż rozpoczęto rekrutację na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw. Szkolenia 

wybierane są w sposób dowolny i nieograniczony przez pracodawców. Ze środków tych 

oprócz szkoleń istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych. 

Przypomniał także o wsparciu dl lokalnych grup działania. 

 Przewodniczący rady zwrócił uwagę, iż brakuje świadomości wśród młodych 

pracowników, który natychmiast po uzyskaniu zawodu rozpoczyna pracę za granicą.  

W tym miejscu, rola urzędu pracy wydaje się niezastąpiona w kwestii uświadamiania  

tych pracowników w zakresie kryteriów uzyskania świadczeń emerytalnych w Polsce.  

 

Ad. 6 Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r. 

       

  Przewodniczący rady odczytał uchwałę nr 4200/V/146/2017 V składu 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 września 2017r. w sprawie 

opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Wydruk uchwały stanowi załącznik nr do   

niniejszego protokołu. 

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki poinformował,  

iż informacja o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2017 roku została 

przeanalizowane przez członków resortowej komisji. Członkowie zarządu oraz 

Skarbnik Powiatu E. Tapper udzielili odpowiedzi na pytania członków komisji.  

 

Ad. 7  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 30.08.2017 r.  

do 14.09.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 14.09.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.  

 Starosta poinformował, iż brakujący odcinek wału przeciwpowodziowego  

(ok. 150 mb w miejscowości Cisek) zabezpieczającego gminę Kuźnię Raciborską przed 

powodzią zostanie dokończony jeszcze w tym roku.  
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 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.09.2017 r. do 26.09.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 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 - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

Ad. 9 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 jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów  wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Kuźnia Raciborska. 

  

Starosta poinformował, iż Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosła  

o zwiększenie kwoty dotacji z 10 tys. zł do 30 tys. zł. Dodał, iż zarząd powiatu w chwili 

obecnej nie dostrzega możliwości zwiększenia kwoty dotacji. Zadeklarował, iż jeśli 

będzie taka możliwość w przyszłości to kwota dotacji zostanie zwiększona.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 22 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 1 głos wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 



 

6 
 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia przepisów 

porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem 

jest Powiat Raciborski. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 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 stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Raciborzu  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta wyjaśniła, iż podjęcie przez radę powiatu kolejnych uchwał z poz. 

12 do 23 jest wynikiem zmian w prawie oświatowym. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Raciborzu w 

Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Raciborzu w Branżową Szkołę  

I Stopnia nr 3 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Raciborzu  

w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7  

w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 1 w Raciborzu wchodzącą 

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

 

 



 

8 
 

Ad. 17 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Janusza 

Korczaka w Rudach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 im. Janusza Korczaka 

w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10  

w Raciborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w Raciborzu 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 19 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rudach w Szkołę 

Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 20 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu  

w Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 21 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu  

w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  

 
Ad. 22 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

w Raciborzu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych 

w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 23 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 14 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 9 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 26 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad.24 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1. Radna Teresa Frencel. 

2. Radny Dawid Wacławczyk. 

 Radna T. Frencel złożyła interpelację w sprawie dyżurów lekarza pierwszego 

kontaktu w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Kopia interpelacji 

stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 Radny D. Wacławczyk, jako szef Klubu Prawo i Sprawiedliwość, poparł 

stanowisko radnej T. Frencel. Nawiązał do pracy w Komisji Rewizyjnej, gdzie przy 

dokonywaniu innych czynności pojawił się problem dojazdu mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” do poradni. Zwrócił uwagę na dokonanie analizy 

zasadności wydatkowania środków na zapewnienie mieszkańcom opieki w trakcie 

takiej wizyty. Zaapelował o podjęcie rozmów z podmiotami świadczącymi usługi 

medyczne, by jednak w obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

funkcjonował gabinet lekarski przyjmujący mieszkańców tego domu. 

 Ponadto radny nawiązał do korespondencji z 15.05.2017r. dot. apelu nauczycieli 

Ekonomika o odłączenie tej szkoły ze struktur Centrum Kształcenia Ustawicznego  

Zawodowego nr 2 w Raciborzu. Zapytał, jakie jest stanowisko zarządu powiatu w tej 

kwestii. 

 Radny Artur Wierzbicki na ręce przewodniczącego rady złożył pisemną 

interpelację. Kopia interpelacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 
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Ad.21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 W imieniu zarządu powiatu odpowiedzi udzielił wicestarosta. Poinformował,  

iż znane mu są szczegóły funkcjonowania oraz opieki nad mieszkańcami domu opieki 

społecznej. Przyznał, iż zapewne nie zarząd powiatu był adresatem słów  

dot. braku empatii czy szacunku do osób starszych. Zapewnił, iż zarząd ma świadomość 

złożoności tematu. Stwierdził, iż należałoby odpowiedzieć na podstawowe pytanie czy 

domy pomocy społecznej maja zostać przekształcone w zakłady opiekuńczo – lecznicze 

czy nadal pełnić swoją rolę. Ustawodawca określa  kwestie osób, które mogą przebywać 

w domach pomocy społecznej. Odczytał fragment odpowiedź Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej dot. kierowania do domu pomocy społecznej potwierdzające 

te słowa. 

 Zapewnił, iż zarząd powiatu próbuje rozwiązać temat. W ostatnim czasie 

zorganizowano również spotkanie kadry kierowniczej z mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, w celu przybliżenia przedmiotowego problemu. 

Odpowiedź zwrotna jest jednoznaczna - jeśli będzie to miało wpływ na wysokość opłaty 

za dps stawia w zupełnie innym świetle kwestie funkcjonowania lekarza  

w placówce. Utrzymanie gabinetu lekarskiego w placówce może być finansowane przez 

powiat, jednak w obecnej sytuacji finansowej powiatu jest niemożliwe lub ze środków 

dps – u. Zaapelował o to, by nie oceniać pracy dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu, który dysponując swoimi pracownikami zleca  

im towarzyszenie podopiecznych w poradni lekarza rodzinnego. Stwierdził, iż nie jest 

standardem w publicznych domach pomocy społecznej zatrudnianie lekarza. Dodał,  

iż okresie miesiąca takich wizyt jest ok. 20 - 30, natomiast liczba wizyt lekarza w dps – 

ie jest 9.     

 Przewodniczący rady podsumowując dyskusję wskazał, iż radnej T. Frencel nie 

chodziło o zatrudnienie dodatkowego lekarza, lecz raczej, by wymóc inną formę 

świadczenia usług na podmiocie świadczącym opiekę medyczną w ramach składanych 

deklaracji. 

 Wicestarosta przypomniał, iż starosta cyklicznie w ciągu roku spotyka się  

z przedstawicielami lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej z terenu powiatu. 

Przedmiotowy temat został przedstawiony na jednym z takich spotkań; niestety spotkał 

się on ze znikomym zainteresowaniem. Zaapelował, by nie stygmatyzować podmiotu 
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dotychczas świadczącego usługi medyczne dla mieszkańców domu opieki społecznej. 

Zwrócił uwagę, iż istnieje możliwość, że podmiot ten się wycofa i wtedy dopiero 

staniemy przed poważnym problemem.  

 Radna T. Frencel zawróciła uwagę, iż w trakcie swojej wypowiedzi nie oceniała 

pracy lekarza wykonującego czynności związanych z opieką nad mieszkańcami Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

 Odnośnie interpelacji radnego D. Wacławczyka, wicestarosta oświadczył,  

iż w kwestii Ekonomika w czerwcu br. odbyło się spotkanie rady pedagogicznej 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 w Raciborzu, gdzie 

przedstawiono informację, iż do rady powiatu zostanie skierowany wniosek,  

by od 01.09.2018r. ze struktur Centrum wyłączyć Technikum nr 1 jaki i Branżową 

Szkołę nr 1.  

 

Ad. 22  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel przekazała, iż nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 23  Wolne wnioski i informacje. 

   

Chęć zabrania głosu zgłosili: 

1. Radny Dawid Wacławczyk. 

2. Radny Marceli Klimanek. 

 

Salę obrad opuścił radny J. Parys – liczba radnych - 22. 

 

Radny D. Wacławczyk podziękował Kierownikowi Referatu Promocj i Rozowju 

Powiatu K. Kunickiej za współpracę w trakcie trwającego study tour po ziemi 

raciborskiej. Podziękowania skierował również do wicestrosty. Pierwsze efekty tych 

działań są już widoczne mi.n. wzmianka o ziemi raciborskiej znalazła się w czasopiśmie 

„Dobry tydzień” oraz na największym w kraju portalu poświęconemu podróżowaniu  

z małymi dziećmi prowadzonym przez Annę i Krzysztofa Kobusów. Dziennikarze  

ci wymyślili także hasło ”Księstwo raciborskie”, pod którym promują ziemię 
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raciborską. Efektem spotkania będzie również emisja w miesiącu listopadzie na antenie 

TVP 3, programu promującego ścieżki rowerowe na ternie ziemi raciborskiej.  

 Radny M. Klimanek wyjaśnił, iż na terenie domu pomocy społecznej nie 

świadczy się usług. Przypomniał, iż lekarz świadczący usługi medyczne jest 

zobowiązany do świadczenia tych usług w miejscu zadeklarowanym w NFZ – cie. 

Przypomniał również procedury mówiące, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

świadczy usługi pacjentowi, gdy jest obłożnie chory, w pozostałych przypadkach 

pacjent jest zobowiązany do dotarcia do miejsca świadczenia usług medycznych. 

Lekarz nie może opuścić miejsca świadczenia usług medycznych. Podsumowując 

stwierdził, iż dom pomocy społecznej ma możliwość przystąpienia do konkursu na 

świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki medycznej, pod 

warunkiem, gdy ma 100% zabezpieczenia lokalowego i kadrowego. Uznał, iż zaistniałą 

sytuację można rozwiązać przy odrobinie dobrej woli.   

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  

26 października 2017 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2016 / 2017”.  

 

Ad. 24 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:28 zamknął obrady XXXIII 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 XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 26 września 2017r.  

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

26 września 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 września 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

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

na dzień 26 września 2017r. 

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

Raciborskiego w dniu 26 września 2017r. 

7. Wydruk prezentacji pn. „EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014 – 2020”. 

8. Kopia Uchwały nr 4200/V/146/2017 V składu Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 25 września 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2017 roku. 

9.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 30.08.2017 r. do 14.09.2017 r. 

10. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 15.09.2017 r. do 26.09.2017 r. 

11. XXXIII/301/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok. 

12. XXXIII/302/2017 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

13. XXXIII/303/2017 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuźnia 

Raciborska. 

14. XXXIII/304/2017 – w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym 

regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski. 

15. XXXIII/305/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 
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1 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

16. XXXIII/306/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 

2 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

17. XXXIII/307/2017 – w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 3 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Raciborzu 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu. 

18. XXXIII/308/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 

4 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

19. XXXIII/309/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Raciborzu w Branżową Szkołę 

I Stopnia Specjalną nr 1 w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

20. XXXIII/310/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Janusza Korczaka w Rudach 

w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 im. Janusza Korczaka w Rudach 

wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

21. XXXIII/311/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

22. XXXIII/312/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

Gimnazjum Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach 

wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

23. XXXIII/313/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 1 dla 

Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 
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24. XXXIII/314/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 2 dla 

Dorosłych w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu. 

25. XXXIII/315/2017 – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

26. XXXIII/316/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

27. Kopia interpelacji rdanej T. Frencel dot. dyżurów lekarza pierwszego kontaktu  

w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

28. Kopia interpelacji radnego A. Wierzbickiego dot. dodatkowego oznakowania przy 

drogach publicznych wskazującego atrakcje turystyczną, jaką jest kaplica zamkowa 

przy Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 


