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BR. 0041- 1/IV/11 

PROTOKÓŁ  NR  IV / 11 

z  IV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 8 lutego 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter) 

      
Numery podjętych uchwał: 
 
1. IV/29/11 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 

2. IV/30/11 - w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

3. IV/31/11 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

4. IV/32/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – 

Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.    

5. IV/33/11 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

6. IV/34/11 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

7. IV/35/11 - w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

na rozszerzeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych  

poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ. 

8. IV/36/11 - w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

9. IV/37/11 - w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

10. IV/38/11 - w sprawie dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 r. 



 2 

11. IV/39/11 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

12. IV/40/11 - w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie 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. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak 

6. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego      Krzysztof Szydłowski  

6.  Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Kędzierzyn – Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.    
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

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

polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu.   

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie (sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z opisem realizacji art. 30a 

 i 30 b ustawy – Karta nauczyciela).  

20. Zakończenie sesji.  

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich radnych, zaproszonych 

gości i przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali  

jest 21 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować  prawomocne uchwały.  
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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 8 lutego 2011 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości.  

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

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu  

z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego, który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosiło o jego przegłosowanie.  

Protokół został przyjęty 22 głosami za.  

Na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – w chwili obecnej na sali było  

22 radnych.   

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o wpłynięciu do Biura Rady pisma 

Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 2/11 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011 r. projektów uchwał:  

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 r. –  

za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji było 22 radnych,  

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2020 - za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji było 

22 radnych, 

3. prośba o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez przesunięcie punktu 14  

w miejsce punktu 12 bez zmiany ich treści – w/w zmiana została przyjęta 22 głosami za.  

4. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu – za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad sesji było  

22 radnych. 

W/w pismo Starosty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad 

wraz z zaproponowanymi zmianami?   

Porządek obrad w nowej wersji został przyjęty 22 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i Leszka Wykę. 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał każdego z radnych, czy wyraża zgodę uczestniczenia  

w pracach Komisji Uchwał i Wniosków? 

 W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie powyższego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków? 

Komisja Uchwał i Wniosków w w/w składzie została przyjęta przy 21 głosach za,  

0 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.  

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

przewodniczącego Komisji.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został wybrany radny M. Kurpis.   

 

Ad5. 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 powiedział, że informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu między sesjami radni otrzymali drogą elektroniczną, jednak odniesie się 

tylko do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami. W pierwszej 

kolejności omówił informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami  

od 29.12.2010 do 27.01.2011. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 28.01.2011 – 08.02.2011 – uzupełnienie do informacji za okres  

29.12.2010 – 27.01.2011. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.   
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Odnośnie posiedzenia Zarządu Związku Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego, które odbyło się 07.02.2011 r. w Rybniku Starosta powiedział, że po raz pierwszy 

Marszałek pozostawił w swojej gestii sprawy dróg wojewódzkich i przekazał ważną 

informację odnośnie zabezpieczenia środków w wysokości 4,5 mln zł na remont  

ul. Reymonta w Raciborzu, jak również poinformował, iż są zabezpieczone środki na remont 

drogi 417 przez miejscowość Pawłów – kwota 3 mln 200 tys. zł. Dokumentacja na remont  

tej drogi została wykonana 2 lata temu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. W bieżącym roku 

w planie budżetowym województwa są przeznaczone na ten cel środki.  

Zostały zabezpieczone także środki na doraźny remont drogi wojewódzkiej 425 – droga 

prowadząca z Rud do Kuźni Raciborskiej.  

Starosta podniósł Marszałkowi dwa tematy, które monitowane są od dłuższego czasu, 

a dotyczące mianowicie:  

� III pasa na drodze 935 – podjazd do Kornowaca tzw. Lukasyna w Raciborzu. 

Dokumentacja jest gotowa od 2 lat. Koszt zadania jest 13 mln zł. Osobiście zwrócił się  

z prośbą, aby przynajmniej w 2011 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac 

przygotowawczych np.: wycinkę drzew, itp. W przypadku przygotowania w bieżącym 

roku w/w rzeczy, to jest szansa, że w ciągu najbliższych 2 lat można byłoby ten trzeci pas 

wykonać, co znacznie ułatwiłoby wyjazd z Raciborza. 

� platformy do ważenia pojazdów w Rudach. Osobiście poprosił Marszałka, aby temat ten 

przyśpieszył, gdyż interes jest po stronie Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ  

zbiegają się tam drogi wojewódzkie, które są niszczone przez załadowane samochody 

ciężarowe.     

 Na zakończenie Starosta przekazał, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

została złożona w Biurze Rady.  

     

Ad6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji, radni mają 

zapytania, uwagi do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu? 

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

o przegłosowanie w/w sprawozdania. 
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 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zostało przyjęte 18 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosami wstrzymującymi.  

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.   

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do projektu uchwały.  

 Starosta przypomniał, iż na ostatniej sesji uzupełniono o radnych skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, a w dniu dzisiejszym radni przyjmują sprawozdanie  

z działalności w/w Komisji za rok 2010. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zbiera się 

sporadycznie w celu omówienia ważnych tematów dotyczących bezpieczeństwa na terenie 

Powiatu Raciborskiego. W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania Komisji: 15.06.2010 r.  

oraz 28.10.2010 r.  

Na pierwszym spotkaniu zajmowano się m.in. incydentem, jaki wyniknął w lasach 

Rud Raciborskich, gdzie doszło do awarii technicznej. Pojawiły się służby Vatenfall,  

a w tym czasie odbyło się polowanie. Okazało się, że temat ten nie był przez nikogo 

koordynowany, stąd też uzgodniono jak w takich przypadkach będzie to funkcjonowało. 

Ustalono, iż informacje będą przychodziły do Centrum Zarządzania Kryzysowego, które 

będzie informowało wszystkie osoby, które będą w tym czasie przebywały w lasach (w tych 

okolicach).  

Drugi temat dotyczył przepisów postępowania w sprawie przestępstw, wykroczeń 

przez nieletnich. Informator opracowała Prokurator D. Kozakiewicz, która jest członkiem 

Komisji i zostało to rozesłane do szkół.  

Kolejnym tematem Komisji było podsumowanie akcji przeciwpowodziowej jaka 

miała miejsce na przełomie maja/czerwca. Z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

podjęto następujące wnioski: 

1. Wydano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych vademecum nt. podstawowych 

przepisów prawa dotyczące przestępczości, aspołecznych zachowań oraz grożących 

sankcji za popełnienie konkretnych czynów zabronionych. Zostało wystosowane pismo  

do szkół ponadgimnazjalnych w sprawie wykorzystania tego vademecum. 

Przeprowadzono również badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

dotyczące występowania przemocy w środowiskach szkolnych, pozaszkolnych.  
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2. Wnioskowano również o możliwość zakupu laserowego miernika prędkości.  

Nie zakupiono miernika z uwagi na to, iż gminy były nie zainteresowane zakupem. 

Jedynie Gmina Pietrowice Wielkie wspólnie z powiatem chciała sfinansować w/w zakup, 

ale za mały udział finansowy nie pozwolił na sfinansowanie w/w rzeczy.   

3. Podjęto działania mające na celu kontynuację spotkań uczniów z przedstawicielami 

prokuratury oraz policji na tematy związane z profilaktyką oraz zapobieganiem 

zachowaniom przestępczym wśród młodzieży.  

4. Podjęto działania mające na celu kontynuację corocznych przeglądów 

przeciwpowodziowych oraz przeglądów doraźnych na terenie Powiatu Raciborskiego.  

5. Stworzono projekt powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2012. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.        

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu.        

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  
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W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.        

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Kędzierzyn – Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.    

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia,  

ze względu na częstotliwość powtarzania się uchwał. 

 Starosta wyjaśnił, że jeżeli do szkoły ponadgimnazjalnej, której organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski uczęszcza uczeń i pragnie pobierać lekcje religii,  

a nie można mu zapewnić tej nauki na terenie Raciborza, to wówczas zostaje podpisane 

porozumienie z samorządem na terenie którego działa taki Kościół, gdzie uczeń ten może 

pobierać naukę religii. Uczeń Technikum Nr 4 wchodzącego w skład ZSM będzie pobierał 

lekcje religii na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, w związku z tym będzie 

konieczne podpisanie porozumienia i przekazania środków na w/w cel.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.        

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim  

jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z  Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia  

do projektu uchwały.  
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 Starosta poinformował, iż w szkołach zawodowych jest praktyczna i teoretyczna 

nauka zawodu. Powiat nie jest w stanie w stosunku do niektórych zawodów spełniać pewnych 

warunków i nie może teoretycznie przygotowywać, dlatego też konieczne jest podpisanie 

porozumienia z samorządem, gdzie istnieje taka możliwość. Są to sporadyczne przypadki, ale 

trzeba zapewnić uczniom teoretyczną naukę zawodu. Temat ten został również podniesiony  

na wczorajszym na spotkaniu z Marszałkiem przez Prezydenta Żor, bo jak okazuje się, jest to 

poważny problem wielu samorządów, które kształcą na poziomie ponadgimnazjalnym,  

a nie zabezpieczyły możliwości kształcenia zawodowego. W Raciborzu znajduje się Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i w wielu kierunkach uczniowie są kształceni. 

Wiele miast na prawach powiatu czy też powiatów ma z tym problem. Z tego co orientuje się, 

to Powiat Rybnicki będzie tworzył coś takiego, to może by kształcili w takich kierunkach, 

których nie ma w Raciborzu, aby nie było konieczności wysyłania uczniów do Kluczborka, 

ale mogli kształcić się w naszym subregionie. Jeśli będzie wola innych samorządów, to 

zostanie w tym temacie zorganizowane spotkanie. Wówczas można byłoby podzielić się 

doświadczeniami i proponować tym samorządom, żeby tworzyli w tych kierunkach, które  

są deficytowe na terenie.             

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.        

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż jest już aktualny porządek sesji.     

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do projektu uchwały.  

 Starosta wyjaśnił, że wszędzie, gdzie działa POZ (czy to jest szpital czy lecznictwo 

otwarte) musi funkcjonować Rada Społeczna, którą powołuje organ stanowiący w ramach 

którego działa dany ZOZ. Z końcem stycznia skończyła się kadencja poprzedniej Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu i na sesji w dniu dzisiejszym ma zostać 

dokonany wybór nowej Rady. Wybór Rady reguluje Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, 
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która określa powoływanie i skład Rady, jak również w/w kwestie określa statut Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Do Rady Społecznej wchodzą: Starosta lub osoba przez niego 

wyznaczona jako przewodniczący, przedstawiciel Wojewody oraz do 13 przedstawicieli 

wyłonionych przez radę powiatu. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Wszystkie inne dane 

dotyczące Rady Społecznej określa statut, który również w dniu dzisiejszym zostanie przyjęty 

przez radę. W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego zaproponował część składu Rady 

Społecznej  i osoby, które już w Radzie Społecznej funkcjonują od dłuższego czasu, znają 

zasady i dużo wnoszą do prac Rady. Zgłosił do Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu następujące osoby: Przewodniczącą Konwentu Burmistrzów, Wójtów, 

Prezydenta i Starosty Powiatu Raciborskiego Ritę Serafin, Panią Elżbietę Kuśmierz  

i Pana Janusza Feliksiaka –  są finansistami i w Radzie Społecznej są już kilkanaście lat, 

dwóch poprzednich Starostów: Pana Henryka Siedlaczka i Pana Jerzego Wziontka  

oraz przedstawicieli Miasta Racibórz: Panią Ludmiłę Nowackę i Przewodniczącego Rady 

Miasta Tadeusza Wojnara. Pozostałych członków Rady Społecznej zgłoszą radni.  

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

zabrać głos co do treści projektu uchwały?  

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Rady Społecznej.  

W pierwszej kolejności zgłosił się radny Piotr Olender proponując do składu Rady 

Społecznej następujących radnych: Pana Jerzego Staronia i Pana Władysława Gumieniaka.     

Radny Adrian Plura zgłosił do składu Rady Społecznej Szpitala Rejonowego:  

radną Brygidę Abrahamczyk – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Raciborskiego, radnego 

Adama Wajdę – Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego i radnego  

Ryszarda Winiarskiego – Przewodniczącego Klubu Radnych.       

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne zgłoszenia kandydatur do składu 

Rady Społecznej Szpitala? 

W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę 

zgłoszonych osób. Zgodnie ze statutem skład Rady Społecznej powinien liczyć do 15 osób,  

a jest 14 osób, stąd też w ramach statutu wymóg ten został spełniony. Odczytał osoby, które 

zostały zgłoszone do Rady Społecznej Szpitala: Przewodniczącym Rady Społecznej  

Szpitala – Starosta Adam Hajduk,  przedstawiciel Wojewody Śląskiego – Dariusz Kandora, 

Pani Ludmiła Nowacka, Pani Rita Serafin, Pani Elżbieta Kuśmierz, Pan Tadeusz Wojnar,  

Pan Janusz Feliksiak, Pan Henryk Siedlaczek, Pan Jerzy Wziontek, Pan Jerzy Staroń,  

Pan Władysław Gumieniak, Pani Brygida Abrahamczyk, Pan Ryszard Winiarski i Pan Adam 
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Wajda. Poinfrmował, iż pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu odbędzie się 16.02.2011 r.                      

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? 

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały w proponowanej wersji.  

Uchwała została przyjęta: 18 głosami za, 3 głosami przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.        

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

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

polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

o kilka słów wprowadzenia do projektu uchwały. 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik wyjaśnił, iż utworzenie w szpitalu Poradni Lekarza POZ wynika z tego, iż 

NFZ tak kontraktuje świadczenia, że na dzień dzisiejszy szpital zainteresowany  

jest konkursem tj. pomocą nocną i świąteczną. Do tej pory wykonywane to było  

przez placówki POZ. Szpital złożył ofertę, trzeba tylko dopełnić formalności i konieczne  

jest dokonanie wpisu w Rejestrze Wojewody, aby taka działalność mogłaby być prowadzona 

przez szpital. W przypadku jakichkolwiek pytań, służy pomocą.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14  

do niniejszego protokołu.       

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego R. Rudnika  

o kilka słów wprowadzenia do projektu uchwały.  

 Dyrektor Szpitala Rejonowego R. Rudnik wyjaśnił, iż w/w projekt uchwały  

jest konsekwencją tego pierwszego projektu. Każda zmiana w zakresie działania szpitala 

wymaga odzwierciedlenia w statucie, stąd też zawsze po wprowadzeniu jakiekolwiek nowej 

komórki organizacyjnej czy wykreśleniu działalności ze szpitala, która nie jest już 

prowadzona, wymaga również zmiany statutu, który ciągle musi być aktualny.     

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.       

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w zaproponowanej wersji.  

Uchwała została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.       

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 r. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do projektu uchwały.  

 Starosta poinformował, iż w budżecie na rok 2010 była pełna kwota wynikająca  

z umów z wykonawcami, jeśli chodzi o inwestycję jaką jest Zamek Piastowski w Raciborzu. 

Jest to inwestycja specyficzna, gdyż pojawiają się różne roboty dodatkowe i wówczas trzeba 

płacić z własnych środków. W chwili obecnej, aby nadal kontynuować remont, trzeba 

dokonać przesunięć tych środków, które nie zostały wykorzystane w ubiegłym roku  
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i wchodzą w budżet roku bieżącego. Dotyczy to zarówno środków unijnych jak i wkładu 

własnego. W uchwale budżetowej po stronie dochodów przyjmuje się niewykorzystane  

w 2010 r. środki unijne w wysokości 1 mln 375 tys. zł o 726 zł, jak również po stronie 

przychodów kwotę 300 tys. 300 zł.  Są to niewykorzystane środki powiatu w zeszłym roku, 

które weszły w nadwyżkę budżetową i wprowadza się je z tej nadwyżki. Powoduje to 

zwiększenie deficytu, ponieważ wprowadzając środki z nadwyżki zwiększa się deficyt, 

dlatego też deficyt budżetowy będzie o 300 tys. 300 zł większy. Suma środków unijnych  

oraz kwota w wysokości 300 tys. 300 zł wprowadzone zostaną po stronie dochodów, które 

przeznacza się na remont Zamku Piastowskiego w roku bieżącym. W dniu jutrzejszym 

dojdzie do rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na następny zakres robót na Zamku – duży 

zakres, który dotyczy prac na dziedzińcu zamkowym, wykonanie robót kamieniarskich  

w Budynku Bramnym i Mieszkalnym (część musi być wyeksponowana, otynkowana, 

wstawione są surowe cegły i muszą zostać poddane konserwacji), jak również prace 

zabezpieczające na Budynku Słodowni po awarii, jaka miała miejsce i pewne prace  

w piwnicach Budynku Słodowni. Jest to ostatnie zadanie z dużych przetargów. W bieżącym 

roku są jeszcze dwa przetargi: na wykonanie baszty – w chwili obecnej brak jeszcze 

ostatecznych uzgodnień z Konserwatorem co do kształtu, wysokości, średnicy baszty, trzeba 

dokonać tylko prac odkrywkowych, aby Konserwator ostatecznie zdecydował co do kubatury 

tej baszty, jak również droga dojazdowa, elewacja na Budynku Słodowni i pewne drobne 

prace w wewnątrz Budynku Słodowni. Ostatni przetarg będzie na zakup wyposażenia  

do organizacji imprez plenerowych, jakie będą na dziedzińcu zamkowym (tj. scena, 

nagłośnienie, oświetlenie jak również 200 miejsc siedzących). Wszystkie przetargi powinny 

rozstrzygnąć się do końca miesiąca kwietnia, aby można było zakończyć całość prac  

na Zamku gdzieś do końca października. W listopadzie będą prace odbiorowe i z końcem 

roku zakres prac, jaki był planowany do wykonania w ramach tego zadania będzie 

ukończony, co nie oznacza, iż wszystkie prace zostaną zakończone, ponieważ otrzymano 

tylko 20 mln zł plus wzrastający wkład własny, który obecnie jest ponad 6 mln zł środków 

własnych, a pierwotnie miało to być 2 mln 300 tys. zł. Pozwoli to na zakończenie prac  

w Budynku Mieszkalnym, w Budynku Słodowni, na dziedzińcu, natomiast nie zostaną 

wykonane prace wykończeniowe w Budynku Słodowni, ponieważ będzie on wykonany  

w środku w stanie surowym tzn. ma już wykonane stropy, ścianki działowe – ich wykonanie 

pokryto z własnych środków, dach jest już zrobiony, będzie miał elewację, odwodnienie,  

ma wstawioną stolarkę okienną, z zewnątrz będzie wyglądał jako obiekt skończony, natomiast 

w wewnątrz jeszcze jest na kilka milionów prac, także w latach kolejnych trzeba będzie 
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czynić starania, aby pozyskać środki. Z pewnością część pieniędzy uda się odzyskać  

z własnych środków w włożonych w te budynki, które są wykonywane, ponieważ pierwotnie 

miała to być mniejsza kwota. Trzeba pouzgadniać z Urzędem Marszałkowskim, aby jak 

najwięcej robót zamiennych można było zapłacić z pieniędzy unijnych, żeby wykorzystać  

w pełni pulę 20 mln zł, natomiast środki z budżetu powiatu poszły na roboty wykończeniowe 

w Budynku Słodowni, jak również będą czynione starania w Ministerstwie Kultury  

o pozyskanie środków. W minionych latach udało się dwa razy pozyskać środki  

m.in. na palowanie Budynku Bramnego. Uważał, iż uda się pozyskać środki na wykończenie 

Budynku Słodowni. Gdyby trzeba byłoby przeprowadzić Młodzieżowy Dom Kultury  

do Budynku Słodowni, to wówczas stworzyłaby się możliwość pozyskania środków ze zbycia 

nieruchomości przy ul. Stalmacha i środki te byłyby przeznaczone na prace wykończeniowe 

w Budynku Słodowni. W 2011 r. można będzie w pełni korzystać z Budynku Bramnego  

i Mieszkalnego, natomiast Budynek Słodowni będzie jeszcze do wykończenia.  

Starosta przekazał, że skutki wprowadzenia dodatkowych środków trzeba przenieść  

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego. Stwierdził, aby praca  

nad projektem WPF była czytelna, radni będą otrzymywali materiał w innej formie aniżeli 

będzie głosowany tzn. będzie jeden wiersz, gdzie będą podawane zmiany na + lub -, 

natomiast radni będą głosowali materiał bez wiersza. Inny materiał radni będą mieli  

przed sobą, a inni będzie w BIP jako przegłosowany.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Kurpis przekazał, że Komisja 

Budżetu i Finansów przeanalizowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

powiatu na 2011 r. jak i projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020, które zostały  

przez Komisję zaopiniowane jednogłośnie, pozytywnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem 

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.       
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Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że Starosta dokonał wprowadzenia  

do projektu uchwały, zaś Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów wydał opinię w tym 

temacie. Zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem 

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

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż radni otrzymali skargę w nowym 

porządku obrad sesji. Zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały w zaproponowanej wersji.  

Uchwała została przyjęta: 22 głosami za. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu.       

 

 Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie osób chętnych do zabrania 

głosu.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: T. Frencel. A. Plura, L. Fiołka,  

L. Malcharczyk, M. Klimanek i W. Gumieniak.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrała radna Teresa Frencel składając interpelację  

w sprawie przywrócenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych. Pisemną 

interpelację złożyła na ręce przewodniczącego rady. Treść powyższej interpelacji stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  
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Ponadto radna zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego o relację  

w sprawie remontu basenu przy ZSOMS w Raciborzu oraz zapytała, w jakim stanie 

technicznym na dzień dzisiejszy znajduje się w/w obiekt. W maju będzie rok, jak basen został 

zalany przez powódź. Na obiekcie nie są prowadzone żadne prace. Do tej pory obiekt nie był 

wietrzony, osuszany czy też ogrzewany. Od tygodnia dopiero włączono ogrzewanie.  

Obiekt jest miejscem szkoleń pływaków. Na dzień dzisiejszy jest to sprawa kuriozalna, żeby 

rozpoczynać trening o godz. 5:00. Jeżeli pływacy chcą osiągnąć takie wyniki jakie mają 

trenerzy, to niestety końcowym efektem czyli dojście pływaka do mistrzostw i osiągania 

wysokich wyników, jest bardzo żmudna praca. Na ten czas ta praca jest bardzo utrudniona.  

Ostatnia interpelacja podniesiona przez radną dotyczyła niskiego wiaduktu  

przy ul. Rybnickiej w Raciborzu oraz przejścia dla pieszych. Poboczami przechodzą ludzie.  

W okresie, kiedy pada deszcz pod wiaduktem tworzą się kałuże. Wówczas trwa wyścig 

pieszych, którzy obserwują drogę, czy zdążą przebiec w momencie, kiedy nie nadjedzie 

samochód i nie pobrudzi ich błotem. W Prudniku był identyczny wiadukt i przejście  

dla pieszych zrobiono poza drogą. Zdaniem radnej jest możliwość wykonania takiego samego 

przejścia dla pieszych w Raciborzu, gdyż jest na to miejsce. W związku z powyższym 

poprosiła o ustosunkowanie się do w/w kwestii.   

Radny Adrian Plura przypomniał, iż na Komisji ds. naboru dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych zgłaszali problem dotyczący naboru. Na dzień dzisiejszy nabór do szkół 

ponadgimnazjalnych odbywa się komputerowo. Uczeń zakłada sobie konto, drukuje podanie  

z komputera i z tym podaniem przychodzi do szkoły, którą sobie wybrał jako szkołę  

tzw. pierwszego wyboru. Z informacji przekazywanych przez uczniów wynika, iż uczniowie 

mają problem z dotarciem do komputerów w gimnazjum. W związku z powyższym  

zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego o wystosowanie do organów prowadzących 

gimnazja na terenie Powiatu Raciborskiego prośby, aby zmobilizować dyrektorów  

do udostępniania komputerów, w związku z elektronicznym naborem do szkół 

ponadgimnazjalnych, w celu realizowania  Zarządzenia Kuratorium Oświaty.  

Ponadto radny  poprosił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu sprawdził jakość 

drogi nr 919, a szczególnie remontowanego w 2008 r. odcinka. Odcinek ten był 2 – krotnie 

remontowany. Radny uważał, iż wykonawca w ramach gwarancji ma tam co robić  

(dotyczy to odcinka między Jankowicami a Kolonią Renerowską i w samej Kolonii 

Renerowskiej). Nawierzchnia ta nadaje się do żądań gwarancyjnych.   

Radny wspomniał także o drodze wojewódzkiej 425, gdzie na wysokości Rudy 

Kozielskiej przy wyjeździe był remontowany przepust drogowy i do dnia dzisiejszego  
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nie zostały otworzone pasy poziome, co utrudnia korzystanie z drogi podczas trudnych 

warunków atmosferycznych  (mgieł). Jest to odcinek 400 m na którym brak oznakowań.  

Na zakończenie radny przypomniał, iż do Biura Rady zostało skierowane z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich opracowanie stosownej Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego 

dotyczące planów modernizacyjnych i remontowych na DW 919. Większość odcinków 

została wykonana, ale są odcinki w stanie tragicznym. W związku z powyższym radny 

zapytał, jakie są plany i czy te plany, które zostały tam zakreślone i specjalne opracowanie, 

które zostało wykonane, będzie to realizowane? Jest to droga dojazdowa dla mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego do autostrady, do aglomeracji górnośląskiej, stąd też warto o tę 

kwestię zapytać. 

Radny Leon Fiołka złożył w formie pisemnej następujące interpelacje: 

1. W kwestii prac modernizacyjnych związanych z siedzibą Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu (projekt pt.: „Adaptacja i remont pomieszczeń oraz dobudowa biura obsługi 

klientów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków, zagospodarowanie  

terenu …”). 

2. Wspólnie z Prezydentem Raciborza lub jego przedstawicielem przedstawić stan prac 

koncepcyjnych obwodnicy Raciborza, z ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi, 

prowadzone działania na rzecz budowy obwodnicy lub jej odcinków oraz jakie są realne 

perspektywy budowy. 

Powyższe interpelacje stanowią załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Leonard Malcharczyk zgłaszając 

następujące interpelacje: 

1. Zwrócił się z prośbą o wykonanie chodnika (maksymalnie 200 m) przy drodze 

powiatowej 3502 przez Maków (w samym sołectwie Maków chodnik istnieje, problem 

pojawia się przy wjeździe do sołectwa, gdzie brak tego chodnika utrudnia mieszkańcom 

przechodzenie do wioski, szczególnie zimą). W sołectwie Maków, jeżeli chodzi o drogi 

powiatowe, w ostatnim czasie wykonało się bardzo dużo w czynie społecznym, prawie  

330 m zostało wyremontowane przez samych mieszkańców sołectwa Maków.    

2. Zapytał, jakie instrumenty ma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w przypadku 

kiedy nie skutkują próby zmobilizowania właścicieli ruder do ich zabezpieczenia (dotyczy 

to ruder na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, które grożą mieszkańcom szczególnie  

przy przechodzeniu chodnikiem)? Dwukrotnie właściciel jednej z tych zabudowań  

był karany mandatem 200 zł, ale to i tak do niczego się nie przyczyniło, gdyż w dalszym 
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ciągu on nie zabezpieczył rudery, ale jest to bardzo niebezpieczne dla mieszkańców, 

którzy poruszają się tam chodnikiem.  

3. Zapytał, jaki jest stan naboru w przypadku klasy bilingualnej w I LO i jakie działania 

poczyniła dyrekcja szkoły w poszukiwaniu uczniów do w/w klasy? W zeszłym roku  

nie udało się otworzyć klasy. Wówczas zostało powiedziane, że są szanse i będą czynione 

starania, aby klasę tę udało się otworzyć w bieżącym roku szkolnym czyli od 01.09., stąd 

też radny zapytał, na jakim etapie jest w/w rzecz i jakie kroki poczyniła dyrekcja szkoły  

w tym obszarze?     

Radny Marceli Klimanek zapytał, czy w roku bieżącym jest ujęty w planach remont 

odcinka drogi DK Hulczyńska – Bogumińska w Studziennej? Jak wiadomo remont dróg 

planowany był w ubiegłym roku, lecz ze względu na powódź nie został on zrealizowany.  

Radny przypomniał także, iż był remontowany kilkusetmetrowy odcinek na łuku  

w Studziennej przy ul. Hulczyńskiej (w miejscu w którym zginęło 6 osób). Odcinek ten został 

wyremontowany przez odpowiednie służby. Zdaniem radnego odcinek ten został 

nieprawidłowo wykonany. Komisja, która przybyła w celu dokonania oględzin, ustaliła, iż 

odcinek został właściwie wykonany. Po dwóch latach odcinek ten znajduje się  

w fatalnym stanie. Radny poprosił pracowników Biura Rady o przesłanie radnym zdjęcia  

z tego odcinka drogi.  

Radny Władysław Gumieniak podniósł następujące interpelacje:  

1. Pierwsza kwestia dotyczyła wydłużenia czasu pracy promu w Ciechowicach.  

W 2009 r. radny w powyższym temacie składał interpelację, ale nie otrzymano 

odpowiedzi. Dopiero interpelacja podniesiona przez radną Sejmiku Województwa 

Śląskiego E. Lewandowską okazała się skuteczna. Otrzymano odpowiedź odnośnie 

wydłużenia czasu pracy promu, dopiero w momencie zakończenia okresu szkolenia 

pracowników do obsługi promu. Z odpowiedzi WZD wynika, iż okres szkolenia 

pracowników zakończy się w 2010 r. W związku z powyższym  zapytał, od kiedy zostanie 

wydłużony czas pracy przeprawy promowej na Odrze w Ciechowicach, w związku  

z przewidywanym terminem zakończenia szkolenia pracowników do obsługi promu  

w 2010 r., co wynika z odpowiedzi na interpelację z dnia 25.08.2009 r.?   

2.  Kwestia dotyczyła poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Raciborskiego.  

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska zostały ustawione stanowiska (maszty) pod mierniki 

prędkości – fotoradary, które na dzień dzisiejszy nie spełniają swojego zadania.  

W związku z powyższym radny zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji z zapytaniem, czy stanowiska te zostały ustawione pod mierniki 
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prędkości (czyli fotoradary) na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w miejscowościach 

Jankowice, Rudy, Ruda Kozielska, Kuźnia Raciborska i czy zostaną wyposażone  

w w/w urządzenia i od kiedy?     

 

Ad20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się do interpelacji 

radnych.  

 Starosta stwierdził, iż większość tematów podniesionych przez radnych nie dotyczy 

zadań własnych powiatu. Odniósł się do interpelacji radnych: 

1. T. Frencel – odnośnie przywrócenia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.  

Starosta stwierdził, że z pewnością nie ma wśród radnych osób, które by nie chciały, aby 

placówkami kierowały najlepsze osoby. Zadaniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

jest tak prowadzenie szkół, żeby osoby, które nimi kierują, były najlepsze jakie  

są na rynku.  Są przypadki, gdzie przeprowadzono konkursy: I LO, II LO, MOS, CKU, ale  

są przypadki, gdzie tylko powierzono funkcje np. Pani E. Biskup – MDK,  

Pani D. Hryniewicz – PPP. Zarząd tak postępuje, aby wybrać najlepszy z możliwych 

wariantów, jeśli chodzi o obsadę stanowiska dyrektora. Mimo tego, iż przepis dopuszcza, 

że na stanowiska dyrektorów wcale nie muszą startować osoby, które są nauczycielami, to 

nikt z osób spoza oświaty (po przygotowaniu),  nie zamierza wystartować w konkursie. 

Dydaktyczny program realizują zastępcy. To, co powiat robi, to przynosi dobre efekty  

np. nabory do szkół, współpraca zagraniczna szkół, programy, jakie realizują, osoby 

zdające maturę czy zdawalność uczniów na studia, itd.  

Radna T. Frencel zaznaczyła w interpelacji, że intencją środowiska oświatowego  

nie jest  wymiana kadry kierowniczej, tylko, żeby co 5 lat dać możliwość dyrektorowi, bo 

każdy ubiegający się o to stanowisko ma swój cel, założenia i koncepcje, a jeżeli  

jest świetny, to niech pochwali się swoimi sukcesami. Osobiście reprezentuje bardzo 

szerokie gremium oświatowe.  

Starosta stwierdził, iż Zarządowi Powiatu Raciborskiego zależy, aby był dobry 

dyrektor i każdy dyrektor, który ma powierzone dalej pełnienie funkcji, na Zarządzie 

Powiatu przedstawia koncepcje prowadzenia placówki. Stwierdził, że jeżeli dyrektor  

jest dobry, to niech prowadzi tę szkołę, a nie poddawany jest co 5 lat sprawdzeniu, czy 

przejdzie czy też nie. Dyrektora ocenia nie tylko Zarząd Powiatu, Kurator ale też opinię 

wydaje Grono Pedagogiczne.  
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Przewodniczący rady A. Wajda uważał, iż w/w kwestia w dniu dzisiejszym  

nie zostanie rozpatrzona, gdyż każdy w tym temacie ma swoje stanowisko.  

Płaszczyzna Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w tym zakresie też może być 

przedmiotem ewentualnych obrad.  

Starosta wyjaśnił, że jeżeli na sesji zostanie udzielona bardzo szczegółowa odpowiedź 

na interpelację, to nie będzie po raz kolejny odpowiadać na tę interpelację pisemnie, może 

jedynie udzielić odpowiedzieć, iż została udzielona na sesji krótka odpowiedź.  

W przypadku pisemnych interpelacji, zostanie udzielona przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego pisemna odpowiedź.  

Przewodniczący rady A. Wajda zaznaczył, że w przypadku niezadawalającej 

odpowiedzi, wnioskodawca może wówczas wystąpić o ewentualnie jej poszerzenie.  

 Starosta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy.  

 Następnie Starosta odniósł się do kwestii basenu w Raciborzu, który jest częścią 

ZSOMS i od miesiąca sierpnia szkoła ta należy do Marszałka. Powiat celowo zajął się sprawą 

remontu basenu, bo jakby pozostało to w Katowicach, to przez kolejne lata basen nie zostałby 

zrobiony. Pierwsza sprawa dotyczyła oszacowania szkód. Należało czekać na Komisję 

Wojewody, aby przyjechała i potwierdziła szkody, a następnie należało znaleźć na ten cel 

środki. W między czasie trwały prace projektowe i nie łatwą rzeczą było zdobycie środków, 

ale je pozyskano. Następnie ogłaszano przetargi. Pierwszy przetarg – jedna firma, która 

wystartowała dała taką cenę, że trzeba byłoby z własnego budżetu dołożyć 3 mln zł. 

Postanowiono ponowić przetarg, trochę uprościć procedury, żeby więcej firm wystartowało, 

aby cena była niższa. Udało się wybrać firmę. Firma ta ma 150 dni na wykonanie – czyli  

w miesiącu lipcu basen będzie wykonany. To, że ten rok jest stracony, to jest prawda, ale 

innej możliwości nie było. To była jedyna szansa, że basen został lekko podlany i Wojewoda 

uwzględnił te szkody. W chwili obecnej firma jest wybrana. Do miesiąca lipca basen będzie 

gotowy i od nowego roku będzie on funkcjonował. Do przetargu i tak trzeba dołożyć blisko 

40 tys. zł. Osobiście będzie rozmawiał z Marszałkiem odnośnie zwrotu tych środków, ale  

nie ma żadnej pewności, iż zostaną one zwrócone. Oprócz zniszczonego basenu, zalana była 

kotłownia, cały system ogrzewania, itd. Od tygodnia zostało włączone ogrzewanie, bo 

skończono instalację centralnego ogrzewania. Wszystkie te prace zostaną zakończone  

i w miesiącu lipcu zostanie oddane szkole i Marszałkowi basen, który by nigdy nie był 

zrobiony, jakby powiat nie zaangażował się w te prace. ZSOMS jest szkołą Marszałka  

i nie może wypowiedzieć się, czy korzystają czy też nie korzystają z basenu.  



 22 

 Odnośnie wiaduktu przy ul. Rybnickiej Starosta powiedział, że wiadukt  

jest własnością kolei. Można pisać pisma, składać interpelacje, ale to nic nie zmieni. 

Powiedział, że temat wiaduktu znany jest mu od 14 lat i wówczas pojawiały się pomysły, aby 

obniżyć, powiększyć, ale nie ma osoby, z którą można byłoby w/w kwestię załatwić. Można 

wystąpić do Marszałka odnośnie zabezpieczenia środków w bieżącym czy przyszłym roku, 

aby cokolwiek zrobić z remontem chodnika i odcinkiem drogi pod wiaduktem, ale wiaduktu 

nikt nie ruszy. W tym temacie zostaną podjęte stosowne działania. Jak stwierdził cyt.:  

„Jak nie będzie Kanału Odra – Dunaj, tak nikt tego wiaduktu nie ruszy”.  

 Starosta odniósł się także do interpelacji złożonych przez radnego A. Plury odnośnie: 

1. Naboru – Starosta powiedział, że zostanie wystosowane pismo do dyrektorów gimnazjów, 

jednostek, do organów prowadzących.  

2. Jakości drogi 919 – Starosta powiedział, że na w/w drogę jest 60 miesięcy gwarancji.  

Po każdej zimie dokonywane są przeglądy gwarancyjne i zalecenia. W miesiącu marcu 

najprawdopodobniej zostanie dokonany przegląd gwarancyjny i zostaną usunięte usterki.  

W roku bieżącym i następnym, jeszcze przed upływem gwarancji, ponownie zostanie 

dokonany przegląd.  

3. Rudy Kozielskiej (pasów poziomych) – na świeżo podanym asfalcie nie maluje się pasów. 

Nie jest to droga powiatowa, ale zostanie wystosowane pismo w powyższym temacie  

do ZDW. Pasy maluje się po upływie sezonu zimowego na wiosnę.  

Radny A. Plura stwierdził, że termin zakończenia tego remontu to jest 2009 r.  

Starosta powiedział, że długo czekano.  

4. Planów na DW 919 – Starosta powiedział, że w tegorocznym budżecie województwa  

nie ma żadnych środków na DW 919, jeśli chodzi o odcinek Powiatu Raciborskiego.  

W chwili obecnej trwają prace w Sośnicowicach.  

Radny A. Plura poprosił o wystąpienie do ZDW z zapytaniem, jakie są ich plany w tej 

sprawie, bo mają dokument, który omówili, przyjęli go i przyjęła go rada, ale nie został on 

wykonany.  

Starosta obiecał wystąpić z pismem do ZDW.     

W kwestii interpelacji złożonej przez radnego L. Fiołkę, a dotyczącej prac  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,  Starosta stwierdził, że wszystkie prace wykonywane 

w Starostwie robione są pod klientów. Tworzenie Biura Obsługi Klienta nie jest wymysłem 

Powiatu Raciborskiego. Jako pierwsze na terenie Śląska zrobiło to Gliwice kilka lat temu. 

Urząd Miasta wyłożył potężne pieniądze remontując parter na ten cel. W Starostwie 

Powiatowym został stworzone Biuro Obsługi Klienta w pomieszczeniu, które już było, ale jak 
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okazuje się, to nie zdaje egzaminu. Ludzie błądzą i nie chodzą przez Biuro Obsługi Klienta. 

W celu usprawnienia obsługi klientów uznano, iż konieczne jest dobudowanie Biura Obsługi 

Klienta łącznie z windą. Winda jest najczęściej zgłaszanym postulatem w ankietach.  

W Starostwie co roku poprzez niezależny podmiot przeprowadzane są ankiety satysfakcji 

klienta ze świadczonych usług w tut. Starostwa. W kosztach został uwzględniony montaż 

windy w Starostwie. Planowano już w bieżącym roku mocno zaawansować te prace, ale 

skromność budżetu nie pozwoliła, stąd też ten cykl inwestycyjny zostanie rozłożony na 3 lata.  

W bieżącym roku Starostwo pragnie zakończyć sprawę dróg (wykonać drogę od budynku), 

wykonać prace ziemne związane z Biurem Obsługi Klienta. W roku następnym planowane 

jest wybudowanie Biura Obsługi Klienta, a za 2 lata planowane jest zamontowanie windy.  

Radny L. Fiołka nie twierdził, iż w/w prace nie powinny zostać wykonane, 

a o wybudowaniu windy dowiedział się po raz pierwszy. W Wieloletniej Prognozie 

Finansowej mówi się o 2 latach i osobiście tam nie zauważa 3 roku.  

Starosta stwierdził, iż plany mogą być zrealizowane albo korygowane i wszystko to 

zależy od środków finansowych budżetu powiatu. Na w/w interpelację zostanie także 

udzielona pisemna odpowiedź, łącznie z kosztami i planowanym czasem budowy, itd.  

Osobiście nie mógł zgodzić się z wypowiedzią radnego L. Fiołki nt. stanu dróg, że  

nic nie zmieniło się i jest jeszcze gorzej. Tworząc Strategię kilka lat temu, w między czasie 

wiele zmieniło się np. wyremontowano drogę 919 do autostrady, łącznie z mostem na Uldze, 

drogę do Markowic, Babic, przez Małą Nędzę, Babice aż do Rud. Ponadto za ponad  

4 mln 200 tys. zł. wyremontowano rondo zamkowe łącznie z odcinkiem drogi Reymonta. 

Wyremontowano drugi most na Uldze przy ul. Rybnickiej.  

Ponadto Starosta odniósł się do kwestii obwodnicy stwierdzając, iż realizowana  

jest obwodnica Raciborza trochę inna, a radny L. Fiołki myślał o obwodnicy zewnętrznej. 

Obwodnica zachodnia, łączy gminy zachodnie powiatu z drogą krajową czyli odcinek drogi  

z Pietrowic Wielkich do Pawłowa. W 2011 r. będzie droga Pawłów – Gamów, w 2010 r.  

była robiona droga od skrzyżowania na Gamów do Modzurowa. Jedna z sesji poświęcona 

będzie realizacji inwestycji. Nieprawdą jest mówienie, że jest gorzej jak było, gdyż wiele 

dróg zrobiono w Gminie Racibórz. Stan dróg przez ostatnie 4 lata uległ zdecydowanej 

poprawie. W Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego wpisane jest wspieranie, ale  

ktoś powinien to rozpocząć, to powiat będzie wspierał. Pomysł drogi Racibórz – Pszczyna  

(z tą częścią obwodnicy) to jest pomysł, który wyszedł z naszych środowisk i nie można 

nikogo winić, iż nie jest to realizowane, ponieważ jest to droga wojewódzka.  

Oczywiście mogą władze lokalne wspomóc np. poprzez wykup terenu, opracowanie terenu, 
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ale nie powiat. Powiat może jedynie wspierać (np. pomóc w załatwieniu wszelkich 

formalności, w kontaktach), ale  nie finansowo, gdyż go nie stać na to. O realizacji pewnych 

rzeczy decyduje też natężenie na danych drogach. Wszystkim wydaje się, że Racibórz  

jest zakorkowany i nie można swobodnie poruszać się po Raciborzu. Jako przykład 

zakorkowanego miasta podał Rybnik. Osobiście sprawując jeszcze funkcję prezydenta miasta, 

Racibórz opracował plan, aby obwodnica przebiegała wschodnią częścią Raciborza  

i obwodnica ta zawiera sobie wcześniej trzy planowane obwodnice. Zdaniem jego nie można 

tematu obwodnicy zamknąć, ale w dalszym ciągu należy zabiegać, aby cokolwiek z tym 

zrobiono. Jak stwierdził, środków przeznaczonych na drogi krajowe jest o wiele więcej, ale 

ile dróg krajowych wypada z remontów. Powiat kończy obwodnicę powiatowo –  zachodnią  

i nie trzeba poruszać się samochodem przez Racibórz drogą krajową, żeby z Gminy 

Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik jechać, ale można „bokiem” przejechać po drogach 

powiatowych, które znajdują są w bardzo dobrym stanie. Powiat nie podejmie inicjatywy 

głównej co do budowy obwodnicy. Obiecał radnemu L. Fiołce udzielenie pisemnej 

odpowiedzi na złożoną przez niego interpelację.  

Radny L. Fiołka powiedział, że nawierzchnie są bardzo mocno, intensywnie 

niszczone, gdyż cały ciężki i masowy transport odbywa się przez centrum Raciborza  

i okolice.  

Przewodniczący rady A. Wajda odpowiedział, że Starosta ustosunkuje się pisemnie  

do jego interpelacji.  

Starosta przekazał, iż osobiście uczestniczył w koncercie w Pietrowicach Wielkich, 

który zorganizowała Gmina Pietrowice Wielkie wspólnie z radnym L. Malcharczykiem. 

Koncert był wspaniały i odbył się z udziałem Młodzieżowej Orkiestry z Niemiec i Opola. 

Powiedział, że warto udać się do Pietrowic Wielkich, jeśli organizowane są tam imprezy.  

Następnie Starosta odniósł się do interpelacji złożonych przez radnego  

L. Malcharczyka:  

1. W bieżącym roku w budżecie powiatu brak jest środków finansowych, aby wspólnie  

z gminami podejmować jakichkolwiek prace, jeżeli chodzi o chodniki. W 2011 r. chodnik 

w Makowie nie zostanie zrobiony, tym bardziej, że znajduje się, może nie na całej 

długości.  

2. Stare rudery – Starosta wyjaśnił, iż PINB jest od tego, aby sprawdzał, czy osoba buduje 

zgodnie z Prawem Budowlanym, czy nie ma wybudowanych samowolek i czy budowa  

nie grozi katastrofą. W przypadku rudery, która grozi katastrofą, PINB może dać nakaz, 
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polecenie dla właściciela. Osobiście liczy na inicjatywę lokalnej społeczności gminy, 

straży pożarnej, aby można było dać decyzję i ktoś mógłby to wyburzyć.  

Radny L. Malcharczyk zapytał, a co w takim przypadku, jeżeli jest właściciel?  

Starosta odpowiedział, że w takim przypadku należy zgłosić to do PINB. 

3. Stan naboru i klas bilingualnych – Starosta pragnie, aby młodzież kształciła się w takich 

kierunkach, w jakich chce. Jeżeli do klasy bilingualnej zapisało się 11 osób, to  

nie zostanie otwarta w/w klasa. Młodzież nie chce uczyć się w klasach bilingwalnych, 

gdyż aktualnie w każdej szkole uczeń uczy się języka niemieckiego czy angielskiego.  

Jeśli w klasach bilingualnych uczy się niektórych przedmiotów w języku niemieckim  

i nie ma dobrych nauczycieli, to uczeń wybiera kierunek nie bilingualny, gdzie jest język 

niemiecki, angielski i francuski, jest tam dobry matematyk, polonista i fizyk.  

Zdaniem jego nie należy decydować za młodzież.  

Starosta udzielił także odpowiedzi radnemu M. Klimankowi informując, iż w budżecie 

dróg krajowych w 2011 r. brak jest środków finansowych na remont ul. Bogumińskiej – 

Hulczyńskiej i powiat nic nie zrobi.  

Starosta zobowiązał się wystąpić do ZDW w kwestii czasu pracy przeprawy promowej 

na Odrze w Ciechowicach.  

W sprawie wystąpienia z zapytaniem do Policji, Starosta powiedział, że jest zmiana, iż 

punkty, gdzie można wkładać fotoradary przechodzą na rzecz Inspekcji Transportu 

Samochodowego, którzy będą to obsługiwać. Osobiście uważał, iż wystąpienie  

do Komendanta Wojewódzkiego Policji w tym temacie byłoby zbędne. Poza tym nikt  

nie obiecywał, że jak będą maszty, to będą stały fotoradary, one mają być czasowo, zaś ich 

obecność powoduje, że kierowcy poruszają się wolniej. Zaproponował, aby poczekać, jak 

Inspekcja Transportu Samochodowego przejmie maszty i wówczas będzie można wystąpić  

do niej w tej sprawie.      

Starosta po raz kolejny podziękował za interpelacje i ucieszył się, iż więcej tematu 

dotyczy spraw, które nie są zadaniami własnymi powiatu.   

 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  
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  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis powiedział, że zostały 

złożone przez radnego W. Gumieniaka dwa wnioski: na jeden wniosek Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wystąpi, zaś na drugi wniosek zostanie udzielona pisemna odpowiedź.   

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie (sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z opisem realizacji art. 30a 

 i 30 b ustawy – Karta nauczyciela). 

 

Do dyskusji zgłosili się radni: L. Malcharczyk, M. Klimanek i A. Wajda. 

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.   

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż system komunikacyjny w Raciborzu jest lepszy 

w przeciwieństwie do Opola. Osobiście na samym dojeździe do Opola (tylko przed samym 

Opolem) potrzebuje 25 minut, aby dojechać na rogatki Opola. Radny zauważył, iż bardzo 

ciekawym rozwiązaniem rozładowania czy też płynności przejazdu są zegary  

nad sygnalizacjami świetlnymi. Są to zegary, które pokazują, ile sekund pozostało do zmiany 

koloru. W związku z powyższym radny złożył wniosek dotyczący możliwości rozpatrzenia 

poprawy płynności, także pod kątem ekologii i ewentualnie pod kątem finansowym 

rozwiązania w/w kwestii.  

Odnośnie inwestycji i rozwoju powiatu radny powiedział, że w dniu dzisiejszym 

prowadził rozmowy z dużą firmą z zachodu, która szuka koniecznie miejsca pod działalność 

gospodarczą. Firma ta od razu zatrudni 300 osób pod dwoma warunkami: wszyscy specjaliści 

w obszarze maszyn sterowanych numerycznie i szybki dojazd do autostrady 30 km.  

Radny uważał, iż rozwój Powiatu Raciborskiego – to jest szybkie połączenie z głównymi 

drogami komunikacyjnymi i jeśli zostanie to wykonane w pierwszej kolejności, to  

z pewnością uda się pozyskać inwestorów. Dowiedział się, że Prezydent Miasta Racibórz 

wydzielił strefy pod działalność gospodarczą i jest to istotny kierunek ku rozwojowi Powiatu 

Raciborskiego, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne i nie tylko.  

Radny M. Klimanek podziękował za realizację interpelacji złożonej w poprzedniej 

kadencji, a dotyczącej pomnika zgody (nerka), która dała komfort zarówno dla kierowców  

jak i przechodniów. Złożył gratulacje radnemu Ł. Kocurowi z okazji narodzin dziecka.  
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Starosta zaprosił wszystkich radnych na Galę Sportu, która odbędzie się w dniu 

18.02.2011 r. (piątek) o godz. 17:00 w Raciborskim Centrum Kultury. Galę uświetni występ 

Ryszarda Rynkowskiego.       

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na wszystkie interpelacje złożone 

przez radnych zostały udzielone odpowiedzi. Poinformował także, iż kolejna sesja  

odbędzie się 01.03.2011 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu 

Okrzei 4 na sali narad. Tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.” 

Przekazał także, iż w Biurze Rady znajduje się informacja nt. Otwartych Mistrzostw Śląska 

Radnych w Halowej Piłce Nożnej. Wszyscy zainteresowani dyscypliną i reprezentacją 

proszeni są o złożenie akcesu w Biurze Rady w terminie do końca tygodnia. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi do w/w punktu porządku 

obrad?  

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:54.  

Podziękował za udział w sesji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Protokołowała:         Przewodniczący Rady 

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

1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

8 lutego 2011 r. 

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 2/11 z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie:  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 r., dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020,  

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

oraz prośba o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez przesunięcie punktu 14  

w miejsce punktu 12 bez zmiany ich treści.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 29.12.2010 – 27.01.2011. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 28.01.2011 –  

08.02.2011 – uzupełnienie do informacji za okres 29.12.2010 – 27.01.2011.   

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

8. Uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2010 rok. 

9. Uchwała Nr IV/30/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

uchwalania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.     

10. Uchwała Nr IV/31/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej uchwalania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

11. Uchwała Nr IV/32/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle w sprawie 

organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu 

dla ucznia Technikum Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu.  
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12. Uchwała Nr IV/33/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych. 

13. Uchwała Nr IV/34/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

14. Uchwała Nr IV/35/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu 

rodzajów jego działalności i udzielonych świadczeń zdrowotnych przez utworzenie 

Poradni Lekarza POZ.    

15. Uchwała Nr IV/36/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Uchwała IV/37/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr IV/38/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 r. 

18. Uchwała Nr IV/39/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 – 2020. 

19. Uchwała Nr IV/40/11 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

20. Interpelacja złożona przez radną Teresę Frencel w sprawie przywrócenia konkursów  

na dyrektorów placówek oświatowych. 

21. Interpelacje złożone przez radnego Leona Fiołki.   

22. Zaproszenie na Otwarte Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej. 


