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BR. 0041- 14/II/10 

 

PROTOKÓŁ  NR  II / 10 

z  II sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 14 grudnia 2010 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter) 

      
 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. II / 10 / 10 - w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 

2. II / 11 / 10 – w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. II / 12 / 10 – w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

4. II / 13 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. 

5. II / 14 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

6. II / 15 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji               

i Współpracy z Zagranicą. 

7. II / 16 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

8. II / 17 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

9. II / 18 / 10 – w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2011. 

10. II / 19 / 10 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

11. II / 20 / 10 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

 
 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Skarbnik Powiatu                     Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska 

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. 

3. ZłoŜenie ślubowania. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Informacja nt. porządku obrad. 

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 

wyboru. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2011. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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23. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

24. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady II sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad do  podejmowania  uchwał  - na sali obecnych było 19 radnych.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) 

 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2010 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Raciborzu A. Chwalczyka o wręczenie stosownych zaświadczeń.  

     Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu A. Chwalczyk 

stwierdził, iŜ 2 tygodnie temu nie miał moŜliwości wręczenia wszystkich zaświadczeń  

o wyborze na radnego, dlatego teŜ ten zaszczytny obowiązek zostanie dopełniony w dniu 

dzisiejszym. Zaświadczenia  o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego IV kadencji 

zostaną wręczone następującym osobom: Panu Leonardowi Fulneczkowi i Panu Józefowi 

Stukatorowi. Pogratulował w/w osobom i Ŝyczył powodzenia w realizacji zadań związanych  

z pełnieniem funkcji radnego Powiatu Raciborskiego.  

W pierwszej kolejności Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej  

A. Chwalczyk poprosił Pana Leonarda Fulneczka o odbiór zaświadczenia o wyborze  



 4 

na radnego Powiatu Raciborskiego. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu.   

Następnie Pan A. Chwalczyk poprosił Pana J. Stukatora o odbiór w/ zaświadczenia. 

Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego Pan A. Chwalczyk stwierdził, iŜ  

na tym praca Powiatowej Komisji Wyborczej została zakończona. Podziękował i Ŝyczył 

owocnych obrad.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Wiceprzewodniczącemu Powiatowej 

Komisji Wyborczej A. Chwalczyk przedmówcy. Poinformował, iŜ na salę obrad wszedł radny 

A. Wierzbicki. W chwili obecnej na sali obrad obecnych było 20 radnych.        

 

Ad3. ZłoŜenie ślubowania. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił osoby, które otrzymały zaświadczenia  

o wyborze na radnego o złoŜenie ślubowania. W pierwszej kolejności poprosił  

radnego – elekta L. Fulneczka o złoŜenie ślubowania. Przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił radnych o powstanie.  

 Radny – elekt Leonard Fulneczek złoŜył ślubowanie 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”. Tak mi dopomóŜ Bóg. 

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnego – elekta J. Stukatora  

o złoŜenie ślubowania.  

 Radny – elekt Józef Stukator złoŜył ślubowanie 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”. Tak mi dopomóŜ Bóg. 

 Po złoŜenia ślubowania, przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zajęcie 

miejsca. Stwierdził, iŜ w tym momencie na sali jest 22 radnych i po złoŜeniu ślubowania  

są oni pełnoprawnymi radnymi.   
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Ad4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są uwagi do protokołu z I sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego? Protokół był do wglądu w Biurze Rady.  

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych  

o przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 Protokół został przyjęty 22 głosami za.   

 

Ad5. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o wpłynięciu od Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej pisma w sprawie wycofania punktu 12 z porządku obrad sesji  

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2011 rok. W/w pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Poprosił radnych o przegłosowanie wycofania w/w punktu.  

 Poproszono o uzasadnienie wniosku dot. wycofania punktu 12 z porządku obrad sesji.    

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o wpłynięciu w dniu dzisiejszym 

wniosku o wycofanie z porządku obrad II sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 14 grudnia 2010 r. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2011 r. z prośbą o zajęcie stanowiska i ewentualne uwagi do przedstawionego 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Wycofanie projektu uchwały z obrad sesji w dniu 

dzisiejszym i wprowadzenie na kolejną sesję, pozwoli wszystkim radnym na dokładne 

zapoznanie się z treścią projektu uchwały podczas posiedzeń poszczególnych Komisji. 

Komisja Rewizyjnej stwierdziła, iŜ kaŜda Komisja mogła wnieść uwagi do projektu uchwały  

i po uwzględnieniu wszystkich uwag, zostanie to na najbliŜszej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego jeszcze w tym roku poddane pod głosowanie  Przewodniczący rady A. Wajda 

zapytał, czy są jeszcze inne pytania? 

 W związku z brakiem innych uwag, przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto  

z radnych jest za wycofaniem punktu 12 z porządku obrad dzisiejszej sesji? 

 Punkt 12 z porządku obrad dzisiejszej sesji został wycofany przy 12 głosach za,  

1 głosie wstrzymującym i 0 głosach przeciw.  

 W związku z wpłynięciem do Rady Powiatu Raciborskiego skargi na Dyrektora PUP 

w Raciborzu, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o wprowadzenie dodatkowego punktu 

dot. rozpatrzenia w/w skargi. Skarga wpłynęła do Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Po zatwierdzeniu w/w punktu, radni otrzymają w/w skargę, w momencie zaktualizowania 

porządku obrad sesji i będą mieli moŜliwość zapoznania się ze skargą. W związku  

z powyŜszym przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są uwagi do w/w punktu?  

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie dodatkowego punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na Dyrektora PUP.    

 Dodatkowy punkt został włączony do porządku obrad sesji przy 22 głosach za. 

 Przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do przegłosowania całości porządku obrad 

sesji, po uwzględnieniu poprawki o wycofaniu punktu 12 oraz o wprowadzenie dodatkowego 

jednego projektu uchwały. Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zaktualizowanego 

programu porządku obrad sesji w zaproponowanej wersji?  

Nowy porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.   

    

Ad6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował następujących kandydatów  

do Komisji Uchwał i Wniosków: radnego M. Kurpisa, radnego A. Wierzbickiego i radną  

T. Frencel. Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kaŜdego radnego z osobna, czy wyraŜa 

zgodę udziału w pracach Komisji?       

 Radni: M. Kurpis, A. Wierzbicki i T. Frencel wyrazili zgodę udziału w pracach 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze inne propozycje?    

 W związku z brakiem innych propozycji, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie powyŜszego składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

 W/w skład Komisji został przyjęty 22 głosami za.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o wybór  

ze swojego grona przewodniczącego.  

Radny M. Kurpis zaproponował radną T. Frencel. 

Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa.   

Przewodniczący rady A. Wajda w pierwszej kolejności zapytał radną T. Frencel, czy 

wyraŜa zgodę, aby pozostać przewodniczącym Komisji? 

Radna T. Frencel nie wyraziła zgody.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego M. Kurpisa, czy wyraŜa zgodę? 

Radny M. Kurpis wyraził zgodę.  
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Ad7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.  

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie informacji Starosty 

o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk poinformował, iŜ radni otrzymali w/w informację 

drogą elektroniczną albo została przywieziona radnym przez kierowcę tut. Starostwa, stąd teŜ 

postanowił odnieść się do niektórych spraw. Przedstawił informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu między sesjami 27.10.2010 – 09.12.2010, stanowiącą załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu.  

 Odnośnie ksiąŜki pt. „Dzieje ziemi raciborskiej” autorstwa N. Miki, prezentującej 

Powiat Raciborski od zarania aŜ po czasy współczesne, Starosta stwierdził, iŜ w/w publikacja  

cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem. Nie wszyscy radni otrzymali ksiąŜkę, stąd teŜ ci 

radni, którzy jej nie otrzymali, będą mogli ją odebrać w Biurze Rady, moŜe juŜ nawet w dniu 

jutrzejszym.   

 Starosta powiedział, Ŝe na najbliŜszych sesjach zostanie dokonany nowy wybór Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, która będzie pracowała przez najbliŜsze 4 lata.  

 Ponadto poinformował, iŜ III etap ul. Brzeskiej (do granic z Powiatem 

Wodzisławskim) jak równieŜ kolejny odcinek drogi Pawłów – Gamów będą robione  

w przyszłym roku. Otrzymano juŜ dofinansowanie i zadania te będą kontynuowane w roku 

2011. 

 W kwestii Europejskiego Programu Pomocy śywnościowej PEAD Starosta 

powiedział, Ŝe kilka lat temu, z inicjatywy powiatu doszło do zainteresowania się  

w/w Programem. Ustanowiono jednego z pracowników PCPR pełnomocnikiem Starosty  

ds. Programu, który zajął się całą organizacją dostarczania Ŝywności, natomiast  

juŜ rozprowadzeniem w poszczególnych gminach zajmują się organizacje działające  

na terenie gmin. Jest to taki wkład powiatu w pomoc Ŝywnościową dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Gmin Powiatu Raciborskiego.  

 W trakcie omawiania informacji odnośnie otwarcia kompleksu boisk sportowych  

przy ZSZ i ZSBiRzR w Raciborzu, Starosta przekazał radnym, iŜ jest to juŜ trzeci Orlik  

w Raciborzu, a jeśli chodzi o powiat to jest ich od 5 do 6.  

 Następnie Starosta omówił informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami 10.12.2010 – 14.12.2010 – uzupełnienie do informacji za okres  

(27.10.2010 – 09.12.2010), stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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 Starosta odniósł się do „Gwiazdki Serc”. Przekazał, Ŝe cały dochód z ostatnich 

„Gwiazdek Serc” przeznaczany jest na stypendia dla młodzieŜy ze szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu powiatu.  

 Starosta stwierdził, iŜ wszyscy radni powyŜsze informacje otrzymali w materiałach  

na sesję, zaś w przypadku pojawienia się jakichkolwiek uwag, udzieli niezbędnych wyjaśnień.   

 

Ad8. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru członka 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 

wyboru. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zgłosił następujące propozycje kandydatów  

do Komisji Skrutacyjnej: radnego K. Ciszka, radnego J. Staronia i radnego L. Fiołkę.  

Zapytał radnego K. Ciszka, czy wyraŜa zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?  

 Radny K. Ciszek wyraził zgodę.  

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego J. Staronia, czy wyraŜa 

zgodę?  

 Radny J. Staroń równieŜ wyraził zgodę.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał równieŜ radnego L. Fiołkę, czy wyraŜa zgodę 

uczestniczenia w pracach Komisji Skrutacyjnej?  

     Radny L. Fiołka wyraził zgodę.   

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze inne propozycje?   

 W związku z brakiem innych kandydatów, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.  

 Proponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.      

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie kandydatury  

w/w osoby.  

 Starosta zaproponował na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Pana J. Stukatora. 

Pan J. Stukator przez ostatnie IV kadencje był wójtem Gminy Kornowac. Wcześniej, od roku 

1973 pracował w administracji państwowej czyli jest samorządowcem z 38 – letnim 

doświadczeniem. Od II kadencji (od roku 2002 był Przewodniczącym Konwentu Wójtów, 
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Burmistrzów, Prezydenta i Starosty Ziemi Raciborskiej). Był równieŜ członkiem Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia oraz Związku 

Gmin Powiatu Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W latach 1998 – 2002  

tj. podczas I kadencji rady był radnym Powiatu Raciborskiego. Starosta uwaŜał, iŜ wiedza, 

doświadczenie Pana J. Stukatora będą jak najbardziej przydatne w pełnieniu funkcji członka 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. Dodał, Ŝe zamierza od 02.01.2011 r. powołać  

Pana J. Stukatora na Etatowego Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.            

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego J. Stukatora, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?  

Radny J. Stukator wyraził zgodę na kandydowanie.  

W związku z wyraŜeniem zgody przez kandydata, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania, gdyŜ będzie to 

głosowanie tajne. Radnych poprosił, aby w czasie przerwy sprawdzili pocztę i pobrali sobie 

nowy porządek obrad według wersji, która została przyjęta. Zarządził 5 – minutową przerwę, 

w celu przygotowania kart do głosownia.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Stwierdził, iŜ Komisja Skrutacyjna ma przygotowane karty do głosowania, 

stąd teŜ poprosił Komisję o rozdanie kart do głosowania. Zapytał, czy wszyscy radni 

otrzymali karty do głosowania?  

22 radnych otrzymało kartę do głosowania.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego B. Kowalską  

o przypomnienie dla porządku zasad głosowania.  

 Radca Prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ tak jak ostatnio są trzy moŜliwości wyboru 

na karcie do głosowania: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”.  

Zasady głosowania są następujące:  naleŜy postawić znak „X” w jednej z kratek, aby głos  

był waŜny.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania, zaś Komisję Skrutacyjną o sprawdzenie urny, czy jest pusta.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, Ŝe moŜna głosować na stoliku  

przy urnie, gdzie zostało wydzielone odpowiednie miejsce. Urna jest pusta i zostaje 

zamknięta przez członków Komisji Skrutacyjnej. Poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.  
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 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek przystąpił do głosowania. 

Odczytywał radnych z listy obecności, którzy podchodzili do urny i wrzucali karty  

do głosowania.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Komisji Skrutacyjnej i poprosił  

o przeliczenie głosów. Ogłosił przerwę oraz poprosił tych radnych, którzy jeszcze nie odebrali 

nowego porządku obrad o jego odebranie.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji i poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na II sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

14 grudnia 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.  

Zgodnie z listą obecności w sesji brało udział 22 radnych  i radni oddali 22 karty  

do głosowania. W wyniku głosowania tajnego kandydat – Józef Stukator uzyskał:  

22 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących. Głosów niewaŜnych: 0.  

Radny J. Stukator został wybrany na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru Protokół wraz z kartami z głosowania 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu.    

Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda złoŜył radnemu J. Stukatorowi gratulacje z okazji 

wyboru.   

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zauwaŜył, iŜ kaŜdy z radnych odebrał juŜ sobie 

materiały i w/w dokument ma juŜ przed sobą. Zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni  

mają uwagi do otrzymanego projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w osobie L. Fiołki.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosie wstrzymującym 

się i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

 



 11 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały  

w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej w osobie K. Ciszka.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym 

się i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ projekt uchwały w sprawie składu 

Komisji BudŜetu i Finansów radni otrzymali drogą elektroniczną. Projekt uchwały w sprawie 

powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni 

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.   
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W/w projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   

 

Ad115. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu?  



 13 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.   

 Przewodniczący rady A. Wajda Ŝyczył wszystkim radnym, Ŝeby prace w Komisjach 

były owocne, wytęŜone. Zgodnie z dotychczasową pracą, Komisje były właściwą płaszczyzną 

do pracy merytorycznej, gdyŜ ze względu na liczebność radnych trudno rozmawiać niekiedy  

na samej sesji o podstawowych elementach, z uwagi na róŜne doświadczenia zawodowe  

i prywatne. Niestety kaŜdy z radnych ma odrębną wiedzę, niektórzy bardziej szczegółową  

w jednym zakresie, inni w drugiej, dlatego teŜ często na Komisjach właściwe jest miejsce  

do rozpatrywania szczegółowo wszystkich problemów, które będą przedmiotem uchwał  

i dyskusji. NaleŜy zwracać się z prośbami do fachowców o przedstawienie sprawy, jeśli coś 

nie będzie jasnego, rozmawiać i przegłosowywać swoje stanowiska, bo opinia Komisji  

jest później bardzo istotna na sesji, bo jakie będzie stanowisko Komisji, tak będzie 

rozpatrywany dany wniosek.       

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2011. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ naleŜałoby kilka słów powiedzieć  

w kwestii projektu uchwały, gdyŜ jest to nowa rzecz dla niektórych radnych. Przekazał, Ŝe 

plan rozkładu godzin aptek zatwierdzany jest co roku na sesji. 

 Starosta wyjaśnił, iŜ Prawo farmaceutyczne stanowi, Ŝe rada powiatu po zasięgnięciu 

opinii wójtów, burmistrzów, prezydenta uchwala rozkład godzin pracy aptek. Zostaje to 

ustalane z samorządami jak równieŜ z aptekami. Materiał, który radni będą głosować,  

jest właśnie efektem uzgodnień z samorządami jak równieŜ współpracy z aptekami.  

Taka jest propozycja aptek i to do tej pory dobrze to funkcjonowało.  

Zaproponował pozytywne przegłosowanie projektu uchwały.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii w/w projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.   
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010 r. 

 

 Starosta poprosił Skarbnika Powiatu E. Tapper o kilka słów wyjaśnienia.  

 Skarbnik Powiatu Ewa Tapper przedstawiła propozycję zmian projektu uchwały: 

1. Załącznik nr 1 – Dochody budŜetu powiatu na 2010 r.  

W dziale 750 Administracyjna publiczna – proponuje się zmniejszyć dochody o kwotę  

7.072 zł, w związku z tym, iŜ niŜsza będzie w 2010 r. dotacja celowa na program unijny  

i zostanie ona przesunięta na rok 2011. 

Rozdział 75801 RóŜne rozliczenia w dziale – zwiększono subwencję oświatową  

w wysokości 37.764 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się środki o 602 566 zł. Na to  

składają się:  

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – Zespół Szkół Specjalnych zwiększa 

dochody z tytułu wynajmu sali. Pod koniec roku podpisana jeszcze została umowa  

i placówka chce zwiększyć swoje dochody.  

- w rozdziale 80110 Gimnazja – o 5.000 zł zmniejsza się dochody, w związku  

z porozumieniem, które jest z Prezydentem Miasta Racibórz na prace przysposabiające  

do wykonywania zawodów. Jest to dotacja, którą otrzymuje CKU i będzie mniejsza, 

poniewaŜ mniej jest uczniów, którzy uczęszczają do CKU.  

- rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 595.209 zł. Na kwotę tę 

składa się: 206 zł – ZSO dodatkowo uzyskał środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych  

i otrzymał dodatkowe środki z ZUS, w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru 

składek na ZUS oraz 595.003 zł zwiększa się dotację celową ze środków unijnych 

otrzymanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie: „BliŜej  

sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu”.  

- w rozdziale 80130 – zwiększa się w sumie budŜet o kwotę 12.894 zł, na który składa się:  

12.411 zł – kwota ta w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych jest z tytułu 

wpływów za duplikaty świadectw, z dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych,  

z tytułu rozliczenia z inwestorem, który budował ORLIK i korzystał z mediów szkoły,  

ze sprzedaŜy złomu, z tytułu nieterminowanych, regulowanych naleŜności i z tytułu 

rozliczeń lat ubiegłych.  



 15 

483 zł – to dla Zespołu Szkół Zawodowych z tytułu uzyskanego wynagrodzenia  

dla płatników podatku za terminowe naliczanie, odprowadzenie podatku.  

- rozdział 80140 – przesuwa się środki i zmienia się jakby źródło dochodu. Zmniejsza się  

wpływy z usług, za co CKU uzyska więcej dochodów z najmu i dzierŜawy.   

- rozdział 80195 – zmniejsza się środki o kwotę 2.357 zł i jest związane z Programem 

„Inwestycja w przyszłość”. Podobnie jak we wcześniejszym programie, środki te zostają 

przesunięte na przyszły rok. Będzie mniejsza dotacja w 2010 r., mniejsze wydatki i będą 

one realizowane w 2011 r.  

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania 

pozaszkolnego – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zmienia swoje źródło dochodów (mniej 

uzyska z dochodów z najmu ale za to więcej wpływów z usług).  

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – na kwotę 17.418 składa się:  

1032 zł – otrzymano od Prezesa Rady Ministrów dodatkowe źródło na wypłatę na stypendium 

dla Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych w Raciborzu dla ucznia  

oraz zmniejsza się 18.450 zł plan dotacji celowej, w związku z realizacją Projektu  

„Nauka – drogą do sukcesu na Śląsku”.  

 

Załącznik nr  2 -  Zadania realizowane przez powiat na rok 2010  

Dział 710 Działalność usługowa – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zmniejsza  

o 525 zł wynagrodzenia i składki i przesuwa je na zakup materiałów biurowych niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania PINB. 

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w budŜecie o kwotę 147 zł 

będącym w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, z przeznaczeniem  

na akcję przeciwpowodziową, a przesuwa się na dział 75478.  

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się o kwotę  

7.072 zł. Jest to Program „Powiat Raciborski to dobra inwestycja”. 

Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej – zmniejsza z płac na rzeczówkę. 

Wyjaśniła, Ŝe KPPSP otrzymuje pieniądze rządowe, więc do końca roku maksymalnie naleŜy  

wydać jak największą ilość środków, aby jak najmniej zostało ich zwróconych  

Wojewodzie.  

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – zwiększa się o 4200 zł  

(147 zł ze Starostwa oraz pozostała kwota 4053 zł). Starostwo dodaje KPPSP własne środki  

z budŜetu powiatu na akcję przeciwpowodziową.   
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W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 636.277 zł, na którą składa się:  

- rozdział 80102 – Zespół Szkół Specjalnych swoje dochody przeznacza na zakup środków 

czystości, na salę gimnastyczną oraz na bieŜące remonty i naprawy sprzętu.  

Centrum Kształcenia Ustawicznego – zmniejsza wydatki w związku ze zmniejszeniem 

dotacji.  

W dziale 80120 zwiększa się 595 209 zł na budowę kompleksu w ZSOMS.  

Zwiększa się 206 zł na zakup remontów dla ZSO Nr 2 oraz placówka przesuwa 10.000 zł  

na energię.  

W dziale 80123 Licea profilowane – 15.000 zł Zespół Szkół Ekonomicznych zdejmuje  

z płac, ale przesuwa to na rozdział 80130 Szkoły zawodowe.  

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych swoje środki, które wypracował z dochodów, 

pragnie przeznaczyć na doposaŜenie obiektu ORLIK oraz zakup sprzętu szkolnego.  

Zespół Szkół Zawodowych pragnie przeznaczyć swoje dochody na zakup środków czystości.   

W dziale 80195 – na kwotę 31.354 zł składa się: zwiększa się wydatki z zakresu oświaty 

(została subwencja, która wejdzie juŜ do nadwyŜki, gdyŜ nie ma juŜ sensu jej rozdawać  

na koniec roku). Tak jak co roku środki, które wpływają do budŜetu pod koniec roku, 

wprowadza się je jedynie do budŜetu, ale powiat nie chce juŜ ich wydawać. 

2.357 zł – zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu, w związku z realizacją projektu „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje  

i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku 

pracy”. 

W rozdziale 85415 – zwiększenie o stypendium a zmniejszenie o Program „Nauka – drogą  

do sukcesu na Śląsku”.            

Skarbnik Powiatu E. Tapper powiedziała, Ŝe załącznik nr 3 jest pochodnym załącznika 

1 i 2. W załączniku tym pokazane są, które zadania są z zakresu administracji rządowej  

(znajduje się tutaj PINB, KPPSP).  

Z kolei załącznik nr 4 jest równieŜ pochodnym załącznika 1 i 2, ale mówi on  

o dochodach i wydatkach, które związane są realizacją na podstawie porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego.  

W załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych – pokazywany  

jest tekst jednolity załącznika, aby moŜna było zobaczyć jakie programy unijne są 

prowadzone,  
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a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian, to są one zamieszczane zawsze  

w uzasadnieniu.  

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła załącznik nr 6 – Plan dochodów własnych  

i wydatków nimi finansowanych. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych zwiększa  

środki o 2310 zł z tytułu darowizny po stronie dochodów i wydatków. Centrum Kształcenia 

Ustawicznego o kwotę 50.000 zł zwiększa po stronie dochodów i wydatków.  

Dochody placówka uzyskała z tytułu świadczonych usług oraz ze sprzedaŜy wyrobów,  

a przeznacza je na zakup półproduktów, narzędzi szybkiego zuŜywania.  

W załączniku nr 7 przedstawiono plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010, który jest juŜ po raz ostatni, gdyŜ  

w przyszłym roku juŜ go nie będzie. Środki z tego Funduszu wejdą do budŜetu. W dalszym 

ciągu będą prowadzone zadania geodezyjne ale juŜ nie w formie PFGZGiK. W załączniku 

tym zmniejsza się o 80.000 zł przychody, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaŜy 

dokumentów geodezyjnych. W ślad za tym idą wydatki.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący Komisji, radni pragną 

zabrać głos w kwestii w/w projektu uchwały czy teŜ pragną uzyskać jakichkolwiek 

wyjaśnień?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda podziękował 

Skarbnikowi Powiatu oraz poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej 

wersji.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.   

   

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ przedmiotem samej uchwały  

jest uznanie się Rady Powiatu Raciborskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi 

wnioskodawczyni i przekazanie jej do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Ponadto 

zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedstawienia na kolejnej sesji 

informacji o sposobie rozpatrzenia skargi. Następnie zapytał, czy przewodniczący Komisji, 

radni pragną zabrać głos w kwestii w/w projektu uchwały?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w przedstawionej wersji.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.   

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, Ŝe kaŜdy radny otrzymał kartkę  

z informacją dotyczą wyjaśnienia, co to jest interpelacja i zapytanie. W/w informacja stanowi 

załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. W związku z powyŜszym otworzył listę osób 

chętnych do zabrania głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: T. Frencel, L. Fiołka, A. Plura, F. Marcol i Ł. Kocur.     

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę osób i poprosił w kolejnością radną  

T. Frencel o zabranie głosu.  

 Radna Teresa Frencel zwróciła się z prośbą, aby na najbliŜszą sesją przygotować  

i przedstawić informację dotyczącą spraw związanych z inwestycją budowy Zbiornika 

„Racibórz Dolny”.    

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ przedstawione przez przedmówcę 

zapytanie do końca nie ma charakteru interpelacji, ale z pewnością ustosunkuje się  

do niego Starosta w późniejszej części.  

 W dalszej kolejności głos zabrał radny Leon Fiołka stwierdzając, iŜ wjazd  

do Raciborza moŜna powiedzieć, sprawia takie pierwsze wraŜenie, które jest bardzo istotne  

dla wizytujących. Wjazd do Raciborza od strony Rybnickiej (trochę niŜej miejsca, gdzie 

zabili się Panowie z Programu „Sonda”) nie sprawia miłego wraŜenia, widoku, gdyŜ stoją tam 

dwa zdemolowane, nieeksploatowane przystanki autobusowe PKS – u, które straszą  

i pokazują, jakich Racibórz ma gospodarzy. UwaŜał, iŜ w/w rzecz naleŜałoby zlikwidować  

albo ewentualnie nakazać osobom do których naleŜą te obiekty o ich wyremontowanie.  

Radny Adrian Plura zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego, aby  

wystąpić do Zarządu Województwa odnośnie sprawy wagi do waŜenia samochodów 

cięŜarowych w Rudach. Na dzień dzisiejszy temat ten jest juŜ od 2 lat podnoszony  

i z pewnością nikt nie zaprzeczy, iŜ samochody przeładowane poruszają się po drogach  

i policja nie ma narzędzi, aby temu skutecznie przeciwdziałać; rodzi to pewnego rodzaju 

skutki w postaci bezkarności. Ogromne środki wkładane są w remonty dróg, a potem jest to 

nieszanowane. UwaŜał, iŜ nowy Zarząd Województwa Śląskiego w tym temacie z pewnością 

zadziała skuteczniej. Poprosił o ponowienie wniosku i przypomnienie, iŜ w tym temacie 
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odbyło się kilka spotkań. Jest juŜ pozytywna opinia ze strony Inspekcji Ruchu Drogowego,  

a ze strony Gminy Kuźnia Raciborska jest deklaracja, iŜ będą utrzymywać na bieŜąco.  

Radny Franciszek Marcol złoŜył interpelację odnośnie budowy kompleksu 

lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu, a mianowicie uzyskanie informacji,  

czy projektowany obiekt będzie dostosowany do najnowszych wymagań dla tego typu 

inwestycji (Czy bieŜnia będzie wykonana w takiej formie, aby umoŜliwi ć organizowanie 

róŜnych imprez lekkoatletycznych)? Racibórz przez niektórych sportowców jest dobrze 

reprezentowany, dlatego dobrze byłoby, aby Zarząd Powiatu przygotowałby na najbliŜsze 

Komisje w/w informacją uwzględniającą następujące rzeczy: Jak jest projektowany  

w/w kompleks lekkoatletyczny? Czy będzie on umoŜliwiał nie tylko trenowanie naszym 

zawodnikom, ale zawodnikom na miejscu albo moŜe teŜ nawet pokusić się o zawody rangi 

mistrzowskiej, aby zaprosić naszych wybitnych sportowców? Jak wiadomo Powiat 

Raciborski przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego ZSOMS, ale obiekt ten  

znajduje się na terenie Raciborza. Szczegółową interpelację w formie pisemnej złoŜył  

do Zarządu Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 27).  

Radny F. Marcol poprosił równieŜ o zwrócenie większej uwagi na drogę wojewódzką, 

która jest alternatywą dojazdu do Raciborza od strony Kuźni Raciborskiej (od strony  

Nędzy) – czyli drogi przez Zawadę KsiąŜęcą nr 915, która później przechodzi w drogę 421.  

Droga dotychczasowa przez Babice (droga wojewódzka) jest bardzo mocno uczęszczaną 

drogą, ale jest alternatywą i moŜna bezpiecznie dojechać, natomiast pojawiają się odcinki  

z zalegającym śniegiem i lodem. W związku z powyŜszym poprosił o zwrócenie większej 

uwagi na odśnieŜanie tej drogi. Od kilku lat znajdują się w odległości około 600 m  

od skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 919 na terytorium juŜ samego Raciborza garby  

w środku jezdni i jest to niewielki koszt wykonania. Radny liczył na pozytywne załatwienie 

w/w sprawy.    

Ostatnim radnym, który zabrał głos był radny Łukasz Kocur. Ucieszył się, iŜ  

w dzisiejszych obradach sesji uczestniczy Dyrektor PZD J. Szydłowski. W dniu wczorajszym 

na Radzie Gminy KrzyŜanowice pojawiło się pytanie o płotki i siatki, gdzie stwierdzono, iŜ  

przy drogach gminnych, wojewódzkich płotki czy siatki są instalowane, a na drogach 

powiatowych one nie znajdują się lub teŜ jest ich bardzo mała ilość. Zapytał Dyrektora PZD  

o powód nieinstalowania płotków, siatek na drogach powiatowych czy teŜ ich występowanie 

w małej ilości? Ponadto podniósł kwestię płotków na skrzyŜowaniu Tworków – Häc czy teŜ 

KrzyŜanowice – Owsiszcze, które co roku przysypywane jest śniegiem i nie da się przejechać. 

Stwierdził, czy pługi, które odśnieŜają nie nadąŜają. Płotki tam znajdują się, ale  
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nie są ustawione i leŜą na ziemi, stąd teŜ poprosił Dyrektora PZD o udzielenie odpowiedzi  

w powyŜszym temacie.  

Radny podniósł równieŜ kwestię odśnieŜania czy teŜ posypywania solą czy solanką. 

Zapytał, czy w powiecie stosowana bądź niestosowana jest taka metoda, a jeŜeli  

jest stosowana, to jakie są jej zasady i jakie drogi są posypywane tą substancją?  

Na zakończenie swojego wystąpienia radny podziękował Dyrektorowi PZD za szybkie 

działania przy zgłoszeniach telefonicznych i za współpracę.   

 

Ad 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówców.  

 Starosta w kolejności odniósł się do wystąpień:  

2. Radnej T. Frencel dot. Zbiornika Racibórz. Starosta stwierdził, iŜ jest to inwestycja, którą 

realizuje polskie państwo przez RZGW. Starostwo w ogóle nie występuje  

w tej inwestycji, natomiast z uwagi na waŜność tego tematu, jest on  omawiany  

na Komisjach. Na jedną z pierwszych Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą zaproponował zaprosić Dyrektora R. Łagosza, który  

w tej chwili z ramienia RZGW odpowiedzialny jest za realizację tej inwestycji  

i przedstawi na jakim etapie jest w/w inwestycja. Jak dowiedział się od Dyrektora RZGW, 

to zapewne prace nie zostaną jeszcze rozpoczęte, gdyŜ jest zmieniany projekt.  

W momencie gotowego projektu będzie mogło RZGW wystąpić do Wojewody o wydanie 

decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji, które zastępuje decyzję wywłaszczeniową  

i pozwolenia na budowę. Wystąpią w II półroczu, następnie przetargi (chociaŜ przetargi  

na wykonawcę chcą rozpocząć równolegle), ale właściwe prace mogą rozpocząć się  

nie wcześniej jak w roku 2012 i zakończyłyby się w roku 2015 czyli 4 lata  

i jest to wystarczający okres czasu, Ŝeby taką inwestycję zrealizować. UwaŜał, iŜ  

o szczegółach moŜna byłoby porozmawiać na lutowej/marcowej Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.  

3. Radnego L. Fiołki dot. przystanków. Starosta powiedział, Ŝe temat ten zostanie dokładnie 

rozeznany, gdyŜ czasami jest to w gestii gmin, zarządcy drogi, dlatego teŜ Starostwo 

sprawdzi do kogo przystanki naleŜą i w tej kwestii wystąpi do właściciela, aby  

je wyremontował czy teŜ zlikwidował. Zapytał składającego interpelację, czy odpowiedź 

jest satysfakcjonująca?  
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Radnego L. Fiołki satysfakcjonowało udzielenie takiej odpowiedzi.   

3. Radnego A. Plury dot. wagi do waŜenia samochodów cięŜarowych. Starosta przypomniał, 

iŜ od 2 lat w/w temat jest juŜ podejmowany. Na początku trzeba było przekonywać 

właściciela drogi czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich (tj. Dyrektora jak równieŜ Dyrektora 

właściwego wydziału), Ŝe waga jest niezbędna, poniewaŜ samochody cięŜkie niszczą 

drogi wojewódzkie. Jak udało się w końcu przekonać – równieŜ przy pomocy Inspekcji 

Ruchu Drogowego, która jest za w/w rozwiązaniem – to później pojawił się problem  

z lokalizacją. Lokalizację uzgodniono, wykonano kosztorysy. Na spotkaniu, które  

odbyło się u Wicemarszałka G. Spyry uzgodniono, iŜ zakres prac jest za mały i trzeba 

zwiększyć, ale dołoŜą środki. Było to ostanie spotkanie, gdzie zarząd miał zwiększyć 

środki, Starostwo deklarowało, iŜ podejmie realizacji. W tej chwili jest nowy  

Zarząd Dróg Wojewódzkich i Starostwo wystąpi, przypominając całą korespondencję 

ustalenia. Jest to niewielki zakres za 280 tys. zł i dla władz wojewódzkich nie są to duŜe 

pieniądze, a oszczędności, jeśli chodzi o zabezpieczenie dróg będą duŜo większe. 

Starostwo wystąpi z wnioskiem do władz województwa o zrealizowanie powyŜszego 

tematu w przyszłym roku.  

4. Radnego F. Marcola: 

1. kwestia dot. kompleksu lekkoatletycznego. Przypomniał, iŜ w momencie  

pojawienia się szansy na środki unijne, wiadomo było, Ŝe w programie, gdzie 

występują szkoły, będzie duŜo chętnych. Pierwotnie był zamiar wybudowania duŜego 

basenu 50 m. Z uwagi na to, iŜ miasto Racibórz deklarowało, iŜ wybuduje Aquapark 

(z basenem), bezsensem byłoby, aby w Raciborzu wybudowano 2 takie same obiekty, 

tym bardziej, Ŝe dofinansowanie z Ministerstwa mogłoby być tylko jedno.  

Powiat zdecydował, iŜ zrobi coś innego dla lekkoatletów, stąd teŜ postanowiono, iŜ 

będzie to kompleks boisk przykryty dachem. Na inwestycję powstał wstępny projekt  

i składano wniosek o środki na w/w projekt. Ostatnio pojawiła się propozycja, aby nie 

wykonać tam podnoszonych wiraŜy, ale powiat w ramach tego projektu nie moŜe tego 

wykonać. Temat ma zostać podniesiony w Katowicach i jeŜeli zarząd województwa 

chciałby to zmodyfikować, dołoŜy środki i uzna, iŜ zmianę moŜna wykonać, to powiat 

moŜe to wykonać, ale w chwili obecnej takiej informacji nie posiada.  

Pani E. Lewandowska jest z Raciborza. Jest szefową Komisji Sportu w Sejmiku 

Województwa Śląskiego, stąd teŜ temat ten osobiście z nią podejmie na najbliŜszym 

spotkaniu, która po raz kolejny przedstawi go władzom województwa. JeŜeli ze strony 

województwa będzie pozytywna opinia co do zmiany, to moŜna zrobić modyfikację, 
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ale muszą być dwie rzeczy: ich inicjatywa, ich środki i później muszą uznać te zmiany 

do projektu, bo zarząd województwa rozlicza środki unijne.            

2. sprawa dot. drogi wojewódzkiej Zawada. Starosta będzie chciał, aby Dyrektor PZD 

później odniósł się łącznie do tej kwestii i innych.  

Odnośnie garbów w asfalcie Starosta powiedział, Ŝe na wiosnę Dyrektor PZD 

spróbuje garby sfrezować w ramach bieŜących prac.  

3. Radnego Ł. Kocura dot. Akcji „Zima”. Starosta przypomniał, iŜ powiat  

w utrzymaniu ma ponad 300 km dróg wojewódzkich, powiatowych, dlatego teŜ  

nie ma moŜliwości, aby w jednej chwili 300 km dróg było odśnieŜonych  

czy przejezdnych. Dyrektor PZD przedstawi na sesji szczegóły, przekaŜe, kto to robi  

i w jaki sposób drogi są odśnieŜane.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Staroście za ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych i poprosił Dyrektora PZD o zabranie głosu.  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Jerzy Szydłowski przeprosił 

wszystkich uŜytkowników dróg za utrudnienia przejezdności na niektórych odcinkach drogi. 

W imieniu pracowników PZD powiedział, Ŝe czynione są duŜe starania, aby przejezdność 

zgodnie z zaleceniami, które są zawarte w tzw. operacie zimowego utrzymania dróg, były 

właściwe i rzetelne. Będzie starał się w telegraficznym skrócie przedstawić pewien zasób 

wiedzy. Na dzień dzisiejszy jest to 18 punktów, które oparte są na prawie, zarządzeniach, 

ustawach, mówią o śliskości, przejezdności dróg, przerwach w  komunikacji, o standardach 

dróg, począwszy od I do V standardu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora PZD o udzielenie odpowiedzi  

na interpelację  w sposób skrótowy nt. zasad odśnieŜania.  

Dyrektor J. Szydłowski stwierdził, iŜ często ma moŜliwość rozmawiania z radnym  

Ł. Kocurem. PZD współpracuje z wójtami, sołtysami, z niektórymi radnymi (prawie 

codziennie) i bardzo sobie ceni tę współpracę i z pewnością będzie ona w dalszym ciągu 

dobra. Podziękował radnemu F. Marcolowi za uwagę. Przeprowadzenie róŜnego rodzaju 

remontu wiąŜe się z zezwoleniem na wejście (jeśli chodzi o drogi wojewódzkie). Przeprosił 

za pojawianie się w chwili obecnej bardzo ogromnych przełomów w drogach. Płotki,  

o których wspomniał radny Ł. Kocur, nie dają się do Ŝadnego uŜytku. Pan O. Krupa 

zawiaduje w/w odcinkiem tzw. workiem rudyszwałdzkiem czy Owsiszcze – Rudyszwałd – 

Häc – Wydale. Płotki zostały przeznaczone na opał. W trudny sposób Pan O. Krupa wyŜebrał 

od PZD płotki na wypoŜyczenie, ale one nadawały się tylko na opał. Pan O. Krupa postawił 

płotki, ale wiatr spowodował ich przewrócenie. Zapewnił radnego Ł. Kocura, iŜ Pan O. Krupa 
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kontrolowany jest na bieŜąco. Poinformował, iŜ w dniu wczorajszym pracowało 24 jednostki, 

a przedwczoraj 14 jednostek. Są teŜ tzw. jednostki awaryjne, gdzie zatrudnia się firmy 

rolnicze (6 firm rolniczych, które są w okolicach Pawłowa, Modzurowa, Krowiarek).  

To są najgorsze tereny, gdyŜ są one terenami otwartymi (brak zalesień, zabudowań).  

Zwrócił uwagę na ulicę Starowiejską, którą odśnieŜa GDDKIA i ile razy tam przejedzie pług.  

W kwestii płotków i siatek Dyrektor J. Szydłowski powiedział, iŜ jest w dobrym 

kontakcie z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, ościennych i innych. 

Zaczyna panować tendencja rezygnowania z siatek, a więcej myśleć o dokupieniu sprzętu. 

Konfiguracja ustawienia płotków jest róŜna. W dniu dzisiejszym były wiatry północno – 

zachodnie i zachodnie i gdzie był skręt drogi, gdzie było część siatek postawionych, 

zawiewało od wewnętrznej strony. Ponadto prowadzona jest w PZD mała stacja meteo  

i rękaw lotniczy wskazuje, jakie są wiatry. Korzystanie z Instytutu Warszawy i Krakowa  

jak równieŜ z informacji i danych, które wynikają z Ostrawy i Opawy są one bardzo istotne  

dla PZD, gdyŜ wówczas jednostka ma czas na przygotowanie się na wyposaŜenie, 

załadowanie samochodów.  

Odnośnie siatek Dyrektor J. Szydłowski powiedział, Ŝe część siatek znajduje się  

na magazynie PZD. Siatki te nie są uŜywane, nawet w tym temacie rozmawiał ze Starostą. 

Wyjaśnił, iŜ nie chciałby spotkać się z bijatyką na gruntach rolnych, gdzie zostały postawione 

kolki, ale rolnicy w zasadzie nie zezwalają na postawienie tych siatek. Niestety rolnicy mają 

rację, poniewaŜ PZD powinien zapłacić im za wjazd traktorem na pole (np. na wiosnę 

pracownicy PZD wjadą traktorem na posiane zboŜe i wyciągną wszystkie patyki, siatki, stąd 

teŜ będą niszczyli pole). Nie są stosowane drewniane płotki, gdyŜ jest to juŜ przeŜytek. PZD 

doszedł do wniosku, iŜ nie będzie stosował siatek. Siatki te są stosowane: w tzw. ciągach 

głównych drogowych. Na dzień dzisiejszy tych siatek jest około 14,5 km. Dawniej  

w Sławikowie GDDKiA stawiała siatki po obydwu stronach, jednak niewiele to dało efektu, 

gdyŜ pługi i tak musiały jeździć. 

W kwestii siatek znajdujących się na drodze 416 – ostatnio był wielki bój  

w Pietrowicach Wielkich. Dochodziło do tego, iŜ śnieg był sypki. Temperatura minusowa 

powodowała to, iŜ śnieg padał poziomo. Zawiewało wszystkie drogi, przyjechała piaskarka,  

a po chwili znów było za nią zawiane. Śnieg nie tylko z tej nagrodzonej ilości dostawał się  

na jezdnię ale równieŜ przez te oczka w tej siatce. Jeden z radnych w ubiegłej kadencji 

wymyślił, i Ŝ trzeba zrobić przerwę dla zwierząt. Okazało się, iŜ są to najgorsze punkty, 

poniewaŜ tam znajdowała się największa ilość tzw. nawiewu. Wszystkie drogi przelotowe  

są drogami jak gdyby strategicznymi do przedostawania się do innych miejscowości i o te 
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drogi w Raciborzu naleŜy dbać. W powiecie nie ma obwodnicy. Są tzw. standardy II, które 

mówią, iŜ droga prawie ma być czarna, III standard mówi wyraźnie, w jakim stanie powinna 

być droga „odpłuŜona” i jest jeszcze IV standard. W dniu dzisiejszym w Górkach znajdują się 

2 samochody. Część społeczeństwa dzwoni do PZD, deklarują pomoc, za co im podziękował. 

Niektóre osoby uŜywają niewłaściwego słownictwa, telefonując do PZD. Są osoby, które 

dzwonią ze Sławienka, Gródczanek i informują o nieprzejezdności drogi np. w Gródczankach 

dzwoni pewna kobieta, która nie wychodząc z domu informuje, iŜ droga jest nieprzejezdna,  

a jej córka wraca z pracy o 22:00 i Ŝeby droga była przejezdna. Są to sprawy, które 

dezinformują słuŜby PZD. Osobiście będzie starał się, aby wszystkie drogi do Owsiszcz były 

przejezdne, chociaŜ są one przejezdne. W dniu jutrzejszym w tym miejscu odbędzie się 

kontrola. Ucieszył się, iŜ radny Ł. Kocur jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  

i dowiedział się, iŜ w planie kontroli Komisji Rewizyjnej zaplanowano kontrolę w PZD. 

Ciekawe, czy Komisja Rewizyjna podejmie działanie dotyczące zerwanie pasa drogowego, 

ale będzie ono istotne, poniewaŜ za zaorany pas rolnicy będą musieli zapłacić. Czasami  

jest przekraczana prędkość, a później zwala się na drogowca. W dniu dzisiejszym rozmawiał 

z przedstawicielami ubezpieczyciela, który mówił, Ŝe w 70 % są zmiany opon na zimowe, ale 

ponad 30 % osób posługuje się oponami łysymi, letnimi i szarŜują pod wpływem alkoholu.  

Radny Ł. Kocur poprosił Dyrektora PZD, aby nie odebrał jego pytania jako krytykę  

do jego pracy i pracowników PZD, ale chciał, aby Dyrektor informował mieszkańców  

na jakich zasadach odbywa się stawianie płotków, jakie są problemy z siatkami, płotkami, itd.  

Trochę to bulwersuje mieszkańców jak widzą, Ŝe leŜą płotki, które nie są zainstalowane,  

a w chwili obecnej jest to przysypane śniegiem. Poprosił równieŜ o przedstawienie zasad 

posypywania solą przez solankę na drogach powiatowych?  

Dyrektor J. Szydłowski stwierdził, iŜ nie istnieje pierwszy standard.. II standard 

moŜna zobaczyć na drodze nr 919, 935, w części 416, poniewaŜ niektóre drogi wojewódzkie 

w kierunku Krzanowic znajdują się w IV standardzie. III i IV standard to jest tylko 

„odpłuŜenie”. Zatrzymanie komunikacji albo ruchu drogowego moŜe wystąpić nawet w ciągu 

6 godzin. Nigdy nie zdarzyło się, oprócz dnia wczorajszego, gdzie na drodze 416 został 

zatrzymany ruch na godzinę czasu, poniewaŜ tir stanął okrakiem, zanim stanęły trzy następne 

i nie moŜna było wyjechać. Do godziny czasu zostało to uporządkowane. Niekiedy PZD słuŜy 

jako pomoc drogowa, wyciąga niektóre osoby z rowów. Zgodził się z wypowiedzią radnego, 

iŜ płotki połamane świadczą o nieudolności firmy PZD. W dniu jutrzejszym podejmie 

rozmowy z Panem O. Krupą, w celu uprzątnięcia płotków. Jest to rzetelna, dobra firma, ale 

czasami zdarzają się jej wpadki.  
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Dyrektor J. Szydłowski przypomniał, iŜ w Starostwie Powiatowym znajduje się 

Referat Zamówień Publicznych i jeśli osoby nie są zadowolone z pracy PZD, to moŜna 

zorganizować przetarg na następną zimę na dobrego operatora. Firma ta moŜe  

znajdować się na podwórku PZD, przechować sprzęt. ZłoŜył wniosek w tym temacie.  

W bieŜącym roku wspólnie ze Starostą miał sprawy popowodziowe. Przedstawił koszty Akcji 

ZIMA: 2009  – 2010  -  867 tys. zł, 2009 – 2010 – podobna kwota, a teraz nie wie,  

około 800 tys. zł., 2010 – 2011 – nie potrafi powiedzieć jaka to będzie kwota.  

Walka z warunkami termicznymi nie zawsze jest moŜliwa, PZD stara się aby drogi były 

przejezdne. Przeprosił, jeśli niektóre osoby uraził. Wraz z pracownikami zawsze  

jest do dyspozycji.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za udzielenie odpowiedzi.. Zgłoszone 

uwagi były wskazaniem drobnych obserwacji, a nie padły słowa, iŜ któryś z radnych  

jest niezadowolony z jakości odśnieŜania. Aura sprzyja śnieŜna i trzeba zawrzeć pewien 

konsensus między kosztami a koniecznością sprawnej komunikacji na drogach powiatowych  

i wojewódzkich.       

     

Ad22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis przekazał, iŜ po uzgodnieniu 

z radnymi nie zostały złoŜone Ŝadne wnioski.  

 

Ad23. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do powyŜszego punktu 

porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ w okresie 

międzysesyjnym nie zostały złoŜone  Ŝadne interpelacje, stąd teŜ nie ma Ŝadnych odpowiedzi.   

Ponadto poinformował, iŜ kolejna sesja odbędzie się 28 grudnia 2010 r. o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad, parter).  

Tematem przewodnim sesji będzie: „Projekt budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2011 r.”  
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Następnie przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się do radnych z następującymi 

informacjami:  

1. Poprosił radnych o przekazanie pisma o numerze konta bankowego, w związku  

z przesyłaniem diety z tytułu pełnienia funkcji radnego IV kadencji – stosowny druk 

dostępny jest w Biurze Rady.  

2. Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3 Ustawy o samorządzie powiatowym radny pobiera diety  

z tytułu członkostwa nie więcej niŜ dwóch komisjach, stąd teŜ radni uczestniczący  

w 3 pracach Komisji proszeni są o wypełnienie druku dotyczącego potrącenia diet  

(w razie nieobecności na posiedzeniu Komisji) z dwóch Komisji – stosowny druk 

dostępny jest w Biurze Rady. W związku z powyŜszym poprosił o wypełnienie 

powyŜszego druku. 

3. Zgodnie z § 68 punkt 2 Statutu Powiatu Raciborskiego nie rzadziej niŜ raz w kwartale 

radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym 

uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciały złoŜyć skargi, wnioski  

czy postulaty. W związku z § 68 punkt 3 w/w Statutu, iŜ radni mogą stosownie  

do potrzeb, przyjmować mieszkańców w siedzibie Starostwa w sprawach dotyczących 

Powiatu i jego mieszkańców. Poprosił o złoŜenie w Biurze Rady pisemnej informacji  

nt. terminu i miejsca pełnienia dyŜurów do dnia 31.12.2010 r. W/w informacja zostanie 

podana do publicznej widomości na stronie internetowej. W przypadku jeśli radny  

jest z danej gminy, to z pewnością łatwiej będzie dotrzeć poszczególnym wyborcom  

do gminy.  

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:50.   

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady 

Jolanta Długosz               Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

14 grudnia 2010 r. 

4. Wzór zaświadczenia o wyborze Pana Leonarda Fulneczka na radnego Powiatu 

Raciborskiego. 

5. Wzór zaświadczenia o wyborze Pana Józefa Stukatora na radnego Powiatu Raciborskiego. 

6. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie wycofania z porządku obrad  

II sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 14 grudnia 2010 r. projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 27.10.2010 – 09.12.2010. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 10.12.2010 –  

14.12.2010 – uzupełnienie do informacji za okres (27.10.2010 – 09.12.2010).           

9. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na II sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy 

na podstawie wyboru wraz z kartami z głosowania. 

10. Uchwała Nr II / 10 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy 

na podstawie wyboru. 

11. Uchwała Nr II / 11 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

12. Uchwała Nr II / 12 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

BudŜetu i Finansów. 

14. Uchwała Nr II / 13 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. 

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

16. Uchwała Nr II / 14 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
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17. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

18. Uchwała Nr II / 15 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą. 

19. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa. 

20. Uchwała Nr II / 16 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

21. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

22. Uchwała Nr II / 17 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r.  w sprawie 

powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

23. Uchwała Nr II / 18 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r.  w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 

w roku 2011. 

24. Uchwała Nr II / 19 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r.  w sprawie 

dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

25. Uchwała Nr II / 20 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r.   w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

26. Informacja z wyjaśnieniem dot. interpelacji i zapytania. 

27. Interpelacja złoŜona przez radnego Franciszka Marcola odnośnie budowy kompleksu 

lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                


