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BR. 0002.3.2.2011 

PROTOKÓŁ  NR  V / 2011 

z  V sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 1 marca 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter) 

      
Numery podjętych uchwał: 
 
1. V/41/2011 - w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

2. V/42/2011 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

3. V/43/2011 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

4. V/44/2011 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. 

5. V/45/2011 - w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

6. V/46/2011 - w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

7. V/47/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec  

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

8. V/48/2011 - w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

9. V/49/2011 - w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego 

podstawowego „P” oraz zmianą lokalizacji stacjonarnego zespołów wyjazdowych 

Pogotowia Ratunkowego. 
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10. V/50/2011 - w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenie tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. V/51/2011 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. V/52/2011 - w sprawie wskazania nowego terminu 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 Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego      Krzysztof Szydłowski  

6. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa      Krzysztof Sporny  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IV 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. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Sprawozdania: 

1. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu. 

2. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu.  

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu. 

4. Komendant Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. 

5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 
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6. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu. 

7. Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu dla ucznia Technikum 

nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

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

polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu 

wyjazdowego podstawowego „P” oraz zmianą lokalizacji stacjonarnego zespołów 

wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenie tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

29 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

19. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

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 V sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  

na sali obecnych jest 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może 

obradować i podejmować  prawomocne uchwały. Następnie przywitał zaproszonych gości  

w osobach:  

1. Przedstawiciela Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu  

Karinę Talabską.  

2. Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu insp. Edwarda Mazura.  

3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu Zbigniewa Mazura.  

4. Komendanta Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ppłk. Andrzeja 

Kamińskiego. 

5. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. Jana 

Pawnika.    
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6. Kierownika Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu  

Waldemara Niemiec.  

7. Nadleśniczego Lasów Państwowych  Zenona Pietrasa wraz z Zastępcą.   

oraz wszystkich pozostałych gości, radnych i przedstawicieli mediów.  

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 1 marca 2011 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości.  

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

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z IV 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 jednogłośnie: 23 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż do porządku obrad, który został 

przesłany radnym, jest pismo Komisji Rewizyjnej dotyczące ujęcia w porządku obrad 

najbliższej sesji rady projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

W związku z powyższym zapytał, kto jest za wprowadzeniem projektu uchwały  

do porządku obrad?  

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Poinformował także  

o otrzymaniu pisma Starosty Raciborskiego Nr OR. II.0022.6.1.2011 z dnia 1 marca 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 2011 r.:   
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1. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 r. – projekt uchwały został wprowadzony  

jednogłośnie do porządku obrad sesji,  

2. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

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

projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji, 

3. autopoprawki do regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte 

wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącego 

załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe w ten sposób, że:  

1. w § 22 w ust. 1 w pkt 1, 2, 3 po słowach: „współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym” dodaje się słowa: „lub krajowym”, 

2. w § 27 w ust. 2 w pkt 1 słowa: „działacza sportowego” zastępuje się słowami: „inna 

osoba fizyczna działająca na rzecz sportu”.  

W/w autopoprawka została przyjęta bez uwag.  

 W związku z przedstawieniem wszystkim zmian do porządku obrad sesji, 

przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie aktualnego programu sesji.  

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel oraz zapytał 

każdego z radnych, czy wyraża zgodę uczestniczenia w pracach Komisji Uchwał  

i Wniosków? 

 W/w radni wyrazili zgodę.  

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

przewodniczącego komisji.  

Radny M. Kurpis zaproponował radną T. Frencel na Przewodniczącą Komisji Uchwał 

i Wniosków.  

Radna T. Frencel wyraziła zgodę.    
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji 

Uchwał i Wniosków? 

Komisja Uchwał i Wniosków została przyjęta jednogłośnie.  

 

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  

o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk powiedział, że informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu między sesjami radni otrzymali drogą elektroniczną, toteż odniesie się tylko 

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

omówił informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 09.02.2011  

do 17.02.2011. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 18.02.2011 do 01.03.2011 – uzupełnienie do informacji za okres  

od 09.02.2011 do 17.02.2011. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.   

Starosta poinformował, że na Zamku Piastowskim w Raciborzu rozstrzygnięty  

jest kolejny przetarg i zostaną wykonane prace na Budynku Słodowni - w pierwszej 

kolejności prace wzmacniające, następnie prace wykończeniowe, jak również prace  

w piwnicach Budynku Słodowni. Zostanie wykonany cały dziedziniec, który będzie 

wyłożony kostką brukową. Trwają prace renowacyjne na murach. Odbędą się jeszcze dwa 

przetargi: wykonanie baszty (Starostwo oczekuje na ostateczne uzgodnienie Konserwatora  

co do kształtu, gabarytów baszty) jak również prace na dostawy sprzętu do organizacji imprez 

plenerowych.  

Starosta przypomniał, iż na ostatniej sesji rady podjęto uchwałę o rozszerzeniu zakresu 

działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez wpisanie możliwości świadczenia 

całodobowej opieki przez szpital. Szpital złożył ofertę. NFZ wybrał do realizacji opieki 

całodobowej Centrum Zdrowia Spółka z. o.o. w Raciborzu i usługi te będą świadczone  

przy ul. Ocickiej w Raciborzu. W chwili obecnej dla całego powiatu usługi pomiędzy  

godz. 18:00 a 8:00 rano, jak również wszystkie weekendy i dni wolne będą świadczone  

przy ul. Ocickiej. Do tej pory usługi świadczone były w dwóch miejscach: przy ul. Bielskiej  
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i ul. Ocickiej. Z oferty jaką Centrum Zdrowia złożyło, to opieka całodobowa będzie pełniona 

4 lekarzy.  

Następnie Starosta poinformował, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

została złożona w Biurze Rady.  

Na zakończenie Starosta zwrócił się z prośbą, aby w ramach punktu: Informacja 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Rudy Raciborskie Z. Pietras, przedstawiając informację nt. prac związanych  

z odtworzeniem prawidłowych stosunków wodnych na terenie rezerwatu przyrody Łężczok.      

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy 

Raciborskie o przedstawienie powyższej informacji.  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Zenon Pietras podziękował  

za umożliwienie przedstawienia na sesji rady informacji dotyczących odtworzenia 

prawidłowych stosunków wodnych na terenie rezerwatu Łężczok, a dotyczących  

w szczególności remontu najbardziej zużytych stawów: Salm Mały, Salm Duży i Babiczok 

Północny na powierzchni 150 ha. Prace zostaną rozpoczęte od 01.04.2011 r., a termin 

zakończenia planowany jest na 20.09.2011 r. Następnie Nadleśniczy przedstawił prezentację 

poświęconą odtworzeniu prawidłowych stosunków wodnych na terenie rezerwatu przyrody 

Łężczok. W/w prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za przedstawienie ciekawej prezentacji 

oraz poprosił radnego Norberta Miki do zabrania głosu.  

Radny Norbert Mika odniósł się do pewnych kwestii, które znalazły się w materiały,  

a dotyczyły nieścisłości, które z pewnością Pan Z. Pietras przyjmie do realizacji.  

Pierwsza kwestia – stosunki własnościowe układały się dwojako: państwowe i prywatne.  

Jeżeli mówi się, iż coś przyszło do korony czeskiej oznacza to, iż zmieniło to stosunek 

państwowy. Ziemie czesko – raciborskie przeszły do korony czeskiej w 1327 r., kiedy władca 

tych ziem składa hołd. Drugim tytułem własnościowym są dobra prywatne, co zostało 

podczas prezentacji pomieszane. W materiale wspomniano o 1340 r., gdzie dobra zamkowe 

przeszły pod książąt opawskich, co jest nieprawdą, gdyż ostatni Piast zmarł w 1336 r. i był to 

Książę Leszek, a następcą został Mikołaj Przemyślida, który to przejął dokładnie  

14.01.1337 r. Poza tym Anna nie była córką Księcia Leszka, gdyż była jego siostrą, a była 

córką Księcia Przemysła. W materiale zapisano także, iż w 1521 r. Koronie Czeskiej 

przypadły te ziemie, a one przypadły już w 1327 r. Koronę Czeską później mieli 

Habsburgowie, tak jak Koronę Książęcą na Litwie mieli Jagiellonowie. W związku z licznymi 

uwagami co do materiału, radny poprosił o sprostowanie wywodu historycznego.  
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Nadleśniczy Z. Pietras z pokorą przyjął uwagi przedmówcy. Jak stwierdził, 

rzeczywiście ryby ze stawów Łężczoka nie trafiały na stół Opatów Rudzkich, ale trafiały  

na stół Książąt Raciborskich.     

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Nadleśniczemu za przygotowanie 

prezentacji.  

 

Ad6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż temat bezpieczeństwa dla mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego jest bardzo istotny, stąd też poprosił przedstawicieli służb o 2 – 3 

minutową charakterystykę swojej działalności, a następnie zaproponował zgłaszanie pytań  

do poszczególnych służb.  

 

Sprawozdania: 

1. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu (sprawozdanie stanowi  

załącznik nr 8). 

 

W pierwszej kolejności przewodniczący rady A. Wajda poprosił przedstawiciela PPIS 

w Raciborzu K. Talabską o przybliżenie specyfiki jednostki i udzielenia odpowiedzi  

na ewentualne pytania radnych.  

Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Raciborzu  

Karina Talabska stwierdziła, iż bezpieczeństwo w wydaniu Inspekcji Sanitarnej przekłada się 

na działalność kontrolno – represyjną, którą PPIS realizuje w ramach VI pionów 

merytorycznych: higieny komunalnej, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, epidemiologii i zapobiegawczego nadzoru 

sanitarnego. Dodatkowo są zadania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Wyniki 

roku 2010 przedstawiają wzrost liczby kontroli przeprowadzonych, przy czym jest to wzrost 

nie wynikający ze zwiększenia planu tylko z doraźnych działań, w następstwie stwierdzonych 

nieprawidłowości, z kontroli sprawdzających i innych powązkach stron. Liczba kontroli 

przedkłada się na zwiększoną liczbę decyzji, w szczególności decyzji płatniczych  

i merytorycznych. Decyzje płatnicze finansowe przedkładają się na działalność represyjną  

w postaci mandatów karnych, zwiększony o rząd niepełnych 10 %. Liczba mandatów 

pochodziła głównie z działalności higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku  
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i dotyczyła naruszeń z obszaru higieny środków spożywczych, głównie w miejscach obrotu 

środkami spożywczymi. Przeważnie do tych obiektów należą sklepy spożywcze.  

Stan sanitarny sklepów spożywczych w roku 2011 został oceniony nieco gorzej aniżeli  

w roku 2010 w stosunku do roku 2009, natomiast jeżeli chodzi o obiekty produkty żywności 

do których w przewadze należą piekarnie, to stan nieco poprawił się. W tegorocznych 

badaniach stwierdzono z hal produkcyjnych, z magazynów mąki zdecydowanie niższy 

poziom obecności owadów, szkodników co się składa na lepszy stan higieniczno – sanitarny 

piekarń.  

W tym roku nie stwierdzono żadnych rewelacji z chorób zakaźnych, wręcz przeciwnie 

stan zainteresowania świńską grypą systematycznie opada. Statystyki dotyczące zachorowań 

na grypę ogólnie obniżyły się. Liczba odnotowanych i potwierdzonych zachorowań  

na świńską grypę spadła z 4 przypadków w 2009 r. do 1 potwierdzonego w 2010 r.  

Jedynie wzrosła liczba infekcji przewodu pokarmowego, w tym salmonelloz, gdzie zostało 

wyjaśnione to w sprawozdaniu, że głównie za przyczyną ogniska, które swoje źródło miało  

na Opolszczyźnie, a na terenie powiatu wystąpiły jedynie zachorowania ogniska 

pochodzącego jakby z sąsiedniego powiatu, a zarazem z sąsiedniego województwa.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wypowiedź oraz zapytał radnych, czy 

są pytania, ewentualnie poszerzenie jakieś informacji?  

Zgłosił się radny N. Mika. Stwierdził, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji wyraził już swoje zdanie w temacie dobrze przygotowanego merytorycznie 

i obszernie sprawozdania, za co podziękował.  

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

w Raciborzu o zabranie głosu.   

   

2. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu (sprawozdanie stanowi załącznik nr 9).  

 

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Edward Mazur stwierdził, iż 

ustabilizowała się sytuacja zagrożeniami bezpieczeństwa przestępstwami i wykroczeniami  

na terenie Powiatu Raciborskiego. Od roku 2005 obserwowano rok rocznie znaczne spadki  

tego rodzaju zdarzeń przestępczych, zdarzeń kwalifikowanych jako wykroczenia. W roku 

2010  spadek ten ustabilizował się i jest na niskim poziomie, jeśli chodzi o województwo 

śląskie. Zdarzeń przestępczych i wykroczeń, jeżeli chodzi o średnie wojewódzkie jest dużo 

mniej. Głównie zdarzeniami tymi są: kradzieże i kradzieże z włamaniem, a więc przestępstwa 

przeciwko mieniu. Nie obserwuje się zorganizowanej przestępczości w tym zakresie. 
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Są to przestępstwa małego kalibru, gdzie wartość mienia na którego następuje zamach  

jest niska, głównie poniżej 1.000 zł. (przede wszystkim są to telefony komórkowe, 

dokumenty, ostatnio tablice rejestracyjne, drobne włamania do piwnic, samochodów, kradzież 

paliwa ze stacji benzynowych).  

Zaznaczył się spadek, jeśli chodzi o przestępczość w ruchu drogowym, ale nie nastąpił  

spadek ilości zdarzeń drogowych, tylko znacznie zaznaczył się spadek ilości ofiar, które 

doznały obrażeń w wyniku zdarzeń drogowych (jest mniej osób zabitych w wypadkach 

drogowych, mniej jest osób rannych w różnego rodzaju w zdarzeniach drogowych). 

Nieznacznie wzrosła ilość kolizji drogowych. Zaznaczył się dość znaczny wzrost, który 

obserwuje się już go od lat, że pomimo dużej aktywności policji, prawie o ponad 82 zdarzeń 

więcej nastąpiło w roku 2010 niż w roku 2009, jeśli chodzi o nietrzeźwych kierujących. 

Policja zatrzymuje bardzo dużą ilość osób, którym już wcześniej zabrano prawa jazdy  

i osoby te już były orzeczone przez sąd o zakazie prowadzenia pojazdów samochodowych  

po wpływem alkoholu, ale okazuje się, że nadal one prowadzą bez uprawnień, a często 

również pod wpływem alkoholu. Zwiększyła się ujawnialność w zakresie przestępczości 

nieletnich, ponieważ nie są tu rozboje, zamachy czy kradzieże, a przede wszystkim 

znieważanie funkcjonariuszy publicznych, znieważanie nauczycieli w szkole. Tego typu 

przestępczość statystycznie wzrosła. Przestępczość ta jest, ale nie zawsze policja dociera  

do niej, ponieważ opiekunowie, nauczyciele czy dyrektorzy szkół nie informują  

o zaistniałych rzeczach. W jednej z placówek, gdzie dyrekcja szkoły poszła na współpracę  

z policją, to otrzymali z sądu informację, że w szkole źle dzieje się, ze względu na ujawnienie 

znacznej ilości przypadków. Komendant obawiał się, iż inne szkoły zaprzestaną tego typu 

współpracy z policją, a powinno to być ujawniane, gdyż może jest to jakiś sposób do poprawy 

tego stanu. Komendant osobiście jest przekonany, iż w powiecie można czuć się w miarę 

bezpiecznie. Policja w Raciborzu wykazała się bardzo dużą skutecznością, jeśli chodzi  

o przestępstwa, które miały miejsce na terenie powiatu i efekty pracy policji są bardzo 

wysokie.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował komendantowi za wypowiedź  

oraz zapytał radnych, czy mają pytania do KPP? 

Zgłosiła się T. Frencel pytając, czy istnieje w mieście takie stanowisko jak policjant 

dzielnicowy i co leży w jego kompetencji, gdzie można go spotkać, czy można byłoby go 

zobaczyć, poznać go i z nim porozmawiać?  

Komendant E. Mazur odpowiedział, że kwestia dzielnicowych poruszana  

jest na każdej sesji rady miasta, rady powiatu czy rady gmin, kiedy ta instytucja została 



 12 

utworzona. Zawsze są uwagi co do kontaktu z dzielnicowym, że powinien być osobą znaną, 

ludzie powinny znać dzielnicowego w swojej dzielnicy, odwiedzać go, rozmawiać  

z dzielnicowymi i na tej podstawie pogłębiać ich poczucie bezpieczeństwa, jak również 

przynosić informacje do kierownictwa policji o problemach występujących na jego terenie. 

Kierownictwo powinno podejmować pewne działania zmierzające do poprawy poczucia 

bezpieczeństwa. Dzielnicowy ma dużo innych zadań, niestety zadań administracyjnych, które 

są na niego narzucane, stąd też ta jego efektywność w terenie jest trochę mniejsza.  

Policja od dawna jest dla sądu, prokuratur i to wynika z przepisów prawa. W zasadzie 

dzielnicowy zamiast chodzić i rozmawiać z ludźmi, to ledwo nadąża za tym, aby wszędzie 

dojechać, popytać o opinie i ją formalnie sporządzić w celu wykonania polecenia sądu. 

Niestety z roku na rok notuje się znaczny wzrost o 30 % przemocy w rodzinie. Przy każdej 

interwencji, jeśli wystąpi przemoc w rodzinie, policja sporządza tzw. niebieską kartę, która 

później przekazywana jest dzielnicowemu, który ma obowiązek tę rodzinę co jakiś czas 

odwiedzać i spisywać z tego odpowiedni materiał dla sądu.  

Radna T. Frencel stwierdziła, iż chciała mieć ogólną wiedzę nt. dzielnicowych, gdzie 

można go ich spotkać.           

Komendant E. Mazur powiedział, że wielokrotnie ogłaszano informacje  

o dzielnicowych. Co roku jest prowadzona akcja w środkach masowego przekazu. Są nawet 

zdjęcia dzielnicowych. Dzielnicowi ci są pokazywani, przedstawiany jest ich życiorys, 

zawarta jest informacja, na jakim terenie patrolują, jak działają, jakie są ich zadania, sami to 

opisują i takie akcje medialne prowadzone były wielokrotnie. Na stronie internetowej policji 

są podane adresy i telefony do dzielnicowych. Można się w każdej chwili zgłosić na policję  

i dzielnicowy też zajmie się daną sprawą.  

Radny N. Mika stwierdził, iż w przygotowanym sprawozdaniu brakuje wiadomości 

tabelarycznych innych niż drogówka. W zestawieniach tabelarycznych jest wyłącznie 

drogówka, natomiast brak jest spraw dotyczących młodocianych, czy jest progres, regres, 

gdyż interesuje to go, jako dyrektora gimnazjum. Wszystkie zestawienia tabelaryczne 

dotyczącą wyłącznie drogówki, stąd prośba, aby w przyszłości w tych zestawieniach  

nie zabrakło informacji nt. innych wykroczeń czy przestępstw.   

Komendant E. Mazur odpowiedział, że policja zajmuje się tak dużą ilością spraw,  

a jak to nie prowadzi, to jest to w systemach informatycznych. W każdej chwili można to 

wyciągnąć i wysłać tylko jest tego tak dużo i żeby przygotować informację w każdym 

zakresie, to nie wie, czy radni byliby w stanie w całości się z nią zapoznać. Jeśli pojawi się 

taki wniosek, to radny otrzyma tę informację.  
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Radny Franciszek Marcol stwierdził, iż policja zwraca uwagę m.in. na prędkość, 

alkohol, itp., ale poprosił o zwrócenie uwagi na załadowanych kierowców dużych tirów, 

przejeżdżających przez drogi, gdzie tonaż jest 10 lub 15 ton np. w środę rano przed kościołem 

w Nędzy, gdzie jest rozwidlenie na Zawadę i Babice, tonaż dopuszczalny wynosi 10 ton,  

w ciągu godziny przejechało 14 dużych załadowanych piaskiem samochodów.   

Poza tym ze żwirowni Babice, w ubiegłym roku nagle kierowcy tirów zauważyli, że 

można przejechać przez Górki Śląskie przez drogę powiatową. Skutek jest drogi jest, bo 

zanim doszło do reakcji ze strony zarządu, to przejechało mnóstwo tirów. W chwili obecnej 

jest oznakowanie 15 ton. Aktualnie radny nie spotkał tira, żeby był wypełniony, ale spotyka 

kolumnę wracających pustych tirów. Jest tutaj nie tyle problem tonażu, co szerokości samej 

miejscowości (osobiście stracił lusterko w swoim samochodzie, gdyż nie było szans  

na minięcie się z kolumną samochodów, nie mówiąc już o uczuciu zwykłego kierowcy, który 

nie był w stanie w tym momencie w samochodzie zapanować). Kierowcy jeżdżą 

 i niszczą mosty, których nikt za chwilę nie odtworzy. Tonaż podniesiono z 8 ton do 10 ton, 

ale na to i tak nikt nie zwraca uwagi. Dotyczy to Gmin: Kuźnia Raciborska, Nędza.  

W związku z powyższym radny zwrócił się z prośbą o podjęcie działań i przeanalizowanie  

czy przez Górki Śląskie szerokość jezdni pozwala na to, aby tiry tamtędy wracały.  

Komendant E. Mazur powiedział, że policja nie potrafi radzić sobie z tego typu 

transportem drogowym, mimo powołanej do tego specjalnej organizacji jaką jest Dyrekcja 

Transportu Drogowego, która zajmuje się tirami. Nadal jest inicjatywa ze strony Gminy 

Kuźnia Raciborska, która chce stworzyć stanowisko do ważenia tirów, bo niestety, aby ukarać 

przynajmniej jednego tira, że ma przekroczony tonaż, to trzeba go zważyć, a żeby go 

zatrzymać, przewieźć i zważyć, to można wykonać jedno działanie na jednym samochodzie 

dziennie, ponieważ na tyle czas pozwoli. Policja wykonuje to wspólnie z transportem 

drogowym, trzeba ich wezwać i procedury te kontynuować. W miarę możliwości policja 

dokonuje patroli na drodze Kuźnia Raciborska, Nędza. Jak stwierdził, ktoś otwierał tę 

żwirownię, dawał zezwolenie na kopanie żwiru i prowadzenie działalności gospodarczej, ale 

nikt nie przewidział, że będą takie problemy i kłopoty z bezpieczeństwem na drogach. 

Główną przyczyną jest nieprzystosowanie dróg.  

Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iż często można spotkać się z innymi przykładami 

cyberprzemocy, dzieje się to nawet na podwórku. W związku z powyższym zapytał, co stoi  

na przeszkodzie, że policja nie uwzględnia cyberprzemocy jako odrębnej kategorii 

przestępstw? Zapytał, czy jest to efekt rozwijający się, czy może policja ma jakieś  

w tym temacie sukcesy albo  czy mniej jest tej cyberprzemocy? Z tego co wie, to policja 
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wkroczyła do szkół i policjanci przedstawiają prelekcje w sprawie cyberprzemocy, więc ta 

działalność jest i można by się z nią pochwalić.  

Komendant E. Mazur stwierdził, iż jest działalność profilaktyczna. Zdarzenia takie 

mają miejsce na terenie całego kraju i rozwijają się, ale tutaj komendy powiatowe  

nie rejestrują specjalnie zdarzeń, w których prowadzone byłyby postępowania karne. 

Wiadomo, że takie zdarzenia mają miejsce, ale już ze środków przekazywanych przez media 

niż ze zdarzeń lub z własnej praktyki. 

Radny K. Ciszek powiedział, że z otrzymanej od Komendanta z 2010 r. odpowiedzi 

wynika, iż sprawy były prowadzone.    

Komendant E. Mazur nie zaprzeczył.  

Radny K. Ciszek zapytał o skalę tworzenia?  

Komendant E. Mazur odpowiedział, że z pewnością jest skala z przestępczością  

w internecie, są komórki w komendzie wojewódzkiej, w komendzie głównej, w Centralnym 

Biurze Śledczym, gdzie rzeczywiście śledzą to specjaliści, a na etapie komendy 

wojewódzkiej, powiatowej brak specjalistów w tym zakresie, tylko są hobbiści, którzy  

zajmują się internetem i jest on wykorzystywany do niezbędnych celów.  

 Radny Artur Wierzbicki zapytał, czy 13 dzielnicowych dla Raciborza jest to  

wystarczająca ilość? 

 Komendant E. Mazur odpowiedział, że nigdy nie jest wystarczająca ilość, bo dopóki 

zdarzają się zdarzenia przestępcze, to im będzie więcej policji, dzielnicowych, patroli ruchu 

drogowego, patroli prewencji, tym z pewnością można czuć się bardziej bezpieczni, bo będą 

oni więcej widoczni. Zapewnił, że w tym składzie osobowym, jaki policja ma do dyspozycji, 

to nikt nie obija się i skuteczność policji w przeliczaniu efektów do jednego policjanta  

jest bardzo wysoka. W celu zwiększenia ilości dzielnicowych, to trzeba byłoby zabrać z ruchu 

drogowego, z wydziału kryminalnego albo z innych wydziałów. Policja tak nad tym pracuje, 

aby zabezpieczyć wszystkie możliwe potrzeby w różnych zakresach.     

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował komendantowi za wypowiedź  

oraz poprosił o zabranie głosu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu.  

  

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10).  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur przybliżył zadania, 

które realizuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu oraz sposób ich realizacji. 

Generalnie placówka ta zajmuje się zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, ale nie leczy 
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tych zwierząt. Zwalczanie chorób zwykle polega na tym, że likwiduje się chore zwierzęta. 

Jest ponad 20 chorób tzw. zwalczanych z urzędu. Część chorób jest groźnych dla ludzi, czy  

są to choroby odzwierzęce typu wścieklizna. Część chorób jest groźna dla gospodarstw, bo 

robi duże straty w pogłowiu. W 2010 r. jedynie białaczka wystąpiła na terenie powiatu, z tych 

chorób zwalczanych z urzędu z tzw. listy A. Oprócz tego realizowane są także programy 

zwalczania chorób, które nie są wpisane do tej grupy A. Są to: program zwalczania choroby 

Aujeszkyego czy program zwalczania salmonelloz u drobiu. W ubiegłym roku zostały 

stwierdzone na terenie powiatu choroby salmonellozy, natomiast nie wystąpiła choroba 

Aujeszkyego. 

Następnym zadaniem realizowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

jest nadzór nad higieną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, tzn. nadzorowane  

są zakłady produkujące te środki, poczynając od ubojni poprzez przetwórnie, mleczarnie. 

Nadzorowana jest także tzw. sprzedaż pośrednia. Są to małe zakłady, które produkują tzw. 

żywność tradycyjną i zwykle są to gospodarstwa. W zakresie higieny środków spożywczych 

pobierana jest próba żywności do badań, w tzw. programie badań kontrolnych  

z zakresu niedozwolonych substancji, które mogą występować w żywności. W 2010 r. 

pobrano 100 prób takich i nie stwierdzono żadnych przekroczeń.  

Następnym zadaniem jest higiena pasz czyli nadzorowane jest wytwarzanie pasz, 

magazynowanie, dystrybucja. W ramach tej higieny pasz, poddawane są próby pasz w celu 

sprawdzenia, czy nie zostały przekroczone jakieś poziomy dopuszczalne. Pobieranych  

jest dość dużo prób, a w 2010 r. zostało pobranych około 100 prób. 

Kolejnym zadaniem jest ochrona zwierząt – czyli nadzór nad dobrostanami zwierząt. 

Przeprowadza się kontrole w gospodarstwach, w których hodowane są zwierzęta lub poprzez 

działania interwencyjne są zgłoszenia o złym utrzymywaniu zwierząt. W 2010 r. skierowano 

około 6 spraw do organów ścigania, w sprawie złego utrzymywania zwierząt.  

Następnym zadaniem jest identyfikacja i rejestracja zwierząt czyli na terenie RP 

zwierzęta takie jak: bydło, owce, kozy, świnie muszą być oznaczone i zarejestrowane.  

W tym zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii dokonuje kontroli. 

Ostatnim zadaniem, które niedawno jednostka otrzymała jest kontrola  

w gospodarstwach przestrzegania dot. narzuconych norm przez UE. Rozpoczęło się to  

od identyfikacji i rejestracji zwierząt w 2009 r., w bieżącym roku wchodzi tzw. drugi obszar  

i dotyczy bezpieczeństwa żywności, zwalczania chorób zakaźnych.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wprowadzenie do tematu oraz zapytał 

radnych, czy wnoszą jakieś pytania? 
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Zgłosił się radny N. Mika stwierdzając, iż w pkt 4 przygotowanego sprawozdania 

zostały wymienione bardzo szczegółowo bydło, świnie, kury, konie ale są też inne elementy 

inwentarza żywego (kaczka, indyk, itd.) i jak to się ma w rzeczywistości?  

Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur odpowiedział, iż jest obowiązek kontroli 

tzw. zwierząt gospodarskich i zostały one w sprawozdaniu wymienione, natomiast jeśli 

chodzi o zwierzęta domowe to nie jest to kontrolowane, gdyż nie ma na terenie powiatu 

takich stad.  

Radny N. Mika zapytał, dlaczego to nie jest kontrolowane? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Z. Mazur powiedział, że nikt nie hoduje, a takie  

przydomowe zwierzęta nie są kontrolowane, to są stady (duże fermy). Jeśli ktoś ma 2 -3 

sztuki nie ma obowiązku zarejestrowania. 

W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda podziękował 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Raciborzu za przedstawienie informacji  

oraz poprosił o zabranie głosu Komendanta Placówki Oddziału Straży Pożarnej w Raciborzu.    

 

4. Komendant Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 11). 

 

Komendant Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ppłk. Andrzej 

Kamiński  przypomniał, iż po wejściu do Strefy Schengen zadania straży granicznej uległy 

znacznej zmianie. Straż graniczna przeszła sporą reorganizację w zakresie struktur, 

jednocześnie ucywilnienia etatów, itd.  Głównym zadanie straży granicznej jest zwalczanie 

nielegalnej emigracji i zorganizowanego przerzutu cudzoziemców przez terytorium Polski  

do innych państw lub nielegalnego pobytu na terytorium Polski cudzoziemców wbrew 

obowiązującym przepisom. Straż graniczna również realizuje zadania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. realizacja zadań wynikająca z ustawy  

o transporcie drogowym. Straż graniczna samodzielnie realizuje zadania w zakresie 

przestrzegania przepisów kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego, w tym transportu 

międzynarodowego. W przygotowanym przez straż graniczną sprawozdaniu zawarto pewne 

liczby, dane dotyczące uzyskanych wyników, efektów w zakresie zwalczania nielegalnej 

emigracji, nałożonych kar za naruszenie przepisów w transporcie drogowym, jak 

jednocześnie udział funkcjonariuszy w różnego rodzaju akcjach dotyczących poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Raciborskiego. Terytorialny 

zasięg placówki straży granicznej w Raciborzu obejmuje 6 powiatów. Placówka współdziała 
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z 6 komendantami powiatowymi policji, 6 komendantami powiatowymi państwowej straży 

pożarnej, urzędami samorządu terytorialnego, itd. Wysiłek straży granicznej w Raciborzu 

skupiany jest w dużych aglomeracjach miejskich, gdyż tam występuje największa 

przestępczość.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wnoszą pytania do wypowiedzi 

przedmówcy?   

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

przedmówcy za przedstawienie informacji oraz poprosił o zabranie głosu Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  

  

5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 12). 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. Jan 

Pawnik stwierdził, iż w sprawozdaniu przedstawiono sytuację, jeśli chodzi o wyposażenie  

w sprzęt, jakim dysponuje PPSP w Raciborzu. Na chwilą obecną sprzęt, którym dysponują 

strażacy PSP w Raciborzu jest w miarę dobry. Zaznaczył, że zakup jakiegokolwiek 

samochodu czy sprzętu, to jest to wydatek rzędu często kilkuset tysięcy. Ostatni samochód 

ratowniczo – gaśniczy typu SKANIA wyszczególniony w materiale w roku 2007 kosztował 

747 tys. zł.  

Oprócz strażaków zawodowych w PSP, którzy na co dzień zajmują się ochroną 

przeciwpowodziową, bardzo dużą działalność w tym zakresie podejmują również członkowie 

ochotniczych straży pożarnych na terenie Powiatu Raciborskiego. Są 52 terenowe jednostki,  

1 jednostka zakładowa w zakładzie HENKEL w Raciborzu. Strażacy ci wyjeżdżają do akcji,  

i często akcje te prowadzą samodzielnie i starają się jak najlepiej te swoje zadania wypełniać. 

One funkcjonują we wszystkich Gminach Powiatu Raciborskiego. 19 jednostek  

jest włączonych do tzw. Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, a więc co roku 

otrzymują dotacje z budżetu państwa na podniesienie swojej sprawności operacyjnej.  

Dzięki przychylności samorządów gminnych i dzięki staraniom członków ochotniczych 

straży pożarnych, są w miarę dobrze wyposażone w sprzęt. Na co dzień PPSP w Raciborzu 

szkoli tych strażaków, aby posiadali odpowiednie kwalifikacje. W KPPSP w Raciborzu 

organizowane są różnego rodzaju kursy. Realizowany jest także program unijny, gdzie 

strażacy z terenów wiejskich z poszczególnych gmin są szkoleni z ratownictwa medycznego, 

w zakresie umiejętności obsługi sprzętu do cięcia czyli tzw. pilarze oraz do obsługi łodzi.  
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W 2010 r. zanotowano 1662 zdarzeń i było więcej zdarzeń niż miał Powiat Rybnicki.  

Więcej było zdarzeń związanych z powodzią, podtopieniami i zdarzenia te zaważyły jeśli 

chodzi o statystykę, ale stosunkowo mniej było pożarów – 288 pożarów, w roku 2009 – 365. 

W materiale podano przyczyny powstawania zdarzeń, pożarów, miejscowe zagrożenia, które 

są niezwiązane z pożarami (są to powodzie, wichury czy inne tego typu zdarzenia, wypadki 

drogowe, których jest coraz więcej). W roku 2011 odnotowano sporą ilość wypadków,  

w których nie tylko uczestniczyli strażacy ale i ratownicy medyczni, policjanci. Zdarzenia  

te na bieżąco są nagłaśniane, aby ludziom uzmysłowić potrzebę zastanowienia się czasami 

nad swoim postępowaniem.  

Komendant stwierdził, iż najczęstszą przyczyną pożarów jest człowiek, nieostrożność 

osób dorosłych, dzieci, co zostało szczegółowo przedstawione w materiale.  

Działalnością KPPSP jest działalność kontrolno – rozpoznawcza, a więc prowadzenie 

tzw. kontroli w zakresie sprawdzenia stanu ochrony przeciwpożarowej, bieżące prowadzenie 

kontroli, ewentualnie uczestniczenie w odbieraniu obiektów nowo oddawanych do użytku, 

gdzie jest wymóg zgodnie z artykułem 56 Prawa budowlanego, że inwestor  

przed przystąpieniem do użytkowania obiektu musi uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. 

Wtedy taki obiekt zgłaszany jest do KPPSP i strażacy uczestniczą w czynnościach 

odbiorowych, mogą wnieść swoje uwagi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

  KPPSP nie ma pieniędzy na zmodernizowanie bazy lokalowej, gdyż bieżące 

naprawy, remonty strażacy wykonują we własnym zakresie nieodpłatnie, natomiast konieczna 

jest modernizacja, rozbudowa tej bazy, głównie chodzi o garaże, pomieszczenia socjalne.  

W chwili obecnej nie ma możliwości, aby pozyskać pieniądze z komendy wojewódzkiej  

czy głównej nawet ze środków unijnych.   

Ochrona przeciwpożarowa na terenie Powiatu Raciborskiego czy Raciborszczyzny  

od 1858 r., a więc 153 lata strażacy funkcjonują na terenie Raciborszczyzny, a czasami 

zdarzenia te przerastają możliwości strażaków. Po to jest Krajowy System Ratowniczo – 

Gaśniczy, aby te siły i środki były ściągane spoza terenu powiatu. W przypadku  

pojawienia się jakichkolwiek pytań, udzieli niezbędnych wyjaśnień.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za krótkie wprowadzenie do materiału 

oraz zapytał, czy radni wnoszą uwagi do przedstawionej informacji?   

Zgłosił się radny F. Marcol stwierdzając, iż w sprawozdaniu zostało przedstawionych 

5 wniosków. Zapytał ile z nich jest powtórzonych w porównaniu do lat poprzednich, 

następnie zapytał o skuteczność wnioskowania?  
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Następnie radny odniósł się do wniosku 3 dotyczącego obsługi numeru alarmowego 

112 stwierdzając, iż dla niego oczywistą rzeczą było, że dzwoniąc na numer 112  

uzyskuje się połączenie z policją, a jednak okazuje się, że z inną jednostką. Zapytał, czy będą 

jakieś zmiany i w jakim czasie będzie to jeszcze w ten sposób funkcjonowało?  

Komendant J. Pawnik odpowiedział, że w/w rzecz nie zależy od KPP, jeśli chodzi  

o powiat, województwo czy cały kraj, bo jest to pomysł w całym kraju. Jest kwestia  

tzw. CPR – ów, które miały już być i jest nawet rozporządzenie w tym zakresie. Poza tym  

nie jest w stanie określić, kiedy numer 112 będzie funkcjonował tak jak powinien.  

Jest kwestia tego typu, że osoba, która dodzwoni się do KPPSP, to zostaje ona przekierowana 

do innych służb. W chwili obecnej nie ma innej możliwości, ale tak to funkcjonuje. W całym 

kraju podejmowane są działania, ale na razie bezskuteczne – w celu poprawy tej sytuacji.  

Odnośnie ilości wniosków i ilości zrealizowanych komendant powiedział, że  

na Zbiornik „Racibórz Dolny” nie ma jakiegokolwiek wpływu, natomiast te inne wnioski  

są podnoszone z rożnym skutkiem.  

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

o zabranie głosu przedstawiciela ŚZMiUW w Raciborzu.  

 

6. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu (sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 13). 

 

Kierownik Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu Waldemar Niemiec przekazał, iż jednostka ta w imieniu Marszałka prowadzi 

prawa właścicielskie w stosunku do urządzeń wodnych, tzn. kory, cieków, budowli, 

obwałowań. Niezależnie od samego utrzymania tych urządzeń, które już są, to ŚZMiUW 

zajmuje się planowaniem i wykonawstwem (nadzorowania robót i eksploatacją). Na dzień 

dzisiejszy działania ŚZMiUW koncentrują się w zakresie ochrony przeciwpowodziowej  

tj. realizacja w dalszym ciągu lewego obustronnego obwałowania na terenie Gminy Rudnik  

tj. III etap wału – długości 2,2 km do granicy z województwem opolskim i niezależnie  

od tego dla zamknięcia całości obwałowań, podjęto działania projektowe po stronie opolskiej.  

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu podjął dalsze działania 

projektowe, żeby to zadanie wprowadzić jak najszybciej do realizacji, że kończąc 

obwałowanie na lewej stronie na granicy województwa w miesiącu październiku można było 

rozpocząć obwałowanie na terenie województwa opolskiego. Jest opracowana dokumentacja 

na odcinek jeszcze województwa opolskiego, bo wykonanie tego obwałowania i zakończenie 
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go w polu niczego nie rozwiązuje dlatego, że ta woda i tak przyjdzie.  

Powyższe dwa zadania ŚZMiUW planuje wprowadzić w 2011 r. – jest to IV kwartał 2011 r.  

W przypadku braku odwołań na pewnym etapie wydawania decyzji inwestycyjnej, realizacji 

inwestycji przez Wojewodę oraz przetarg (nieodowływanie się z przetargu), to może się to 

uda wcześniej zrealizować. Wariantem pesymistycznym jest IV kwartał 2011 r.  

Oprócz obwałowań ŚZMiUW koncentruje się też na zlewniach dorzecza, czego przykładem 

jest w tej chwili realizacja z polderu na terenie miejscowości Krzanowice. Budowany jest tam 

polder suchy. Zadanie to w czasie wydłużyło się, ale z uwagi na postępowanie transgraniczne, 

jest ono realizowane i termin zakończenia przewiduje się 30.11.2011r. Nie powinno być 

żadnych zagrożeń ani do jednego i drugiego zadania. Jeżeli nie będą przewidziane żadne 

zdarzenia losowe, to zadania te zostaną w tym roku zakończone. Na terenie Gminy Rudnik 

budowane są 3 poldery suche, które też mają odciąć wody. ŚZMiUW nie tylko jako biuro 

terenowe obsługuje Powiat Raciborski ale też miasto Rybnik, miasto Jastrzębie, Powiat 

Rybnicki. W zakresie obwałowań jest do utrzymania 56 km, a większość obwałowań  

jest na terenie Powiatu Raciborskiego, 4 km czy 6 km na terenie Lubomii. ŚZMiUW ma do 

utrzymania 220 km cieków na terenie powiatu. Problemem są jednak środki i ŚZMiUW 

otrzymuje na cały teren działania 300 tys. zł, to niewiele za tą kwotę można rzeczy wykonać. 

ŚZMiUW korzysta z pomocy zewnętrznych tj. wojewódzkiego funduszu, PROW  

czy z Programu „ODRA 2000”, ale jest to raczej do inwestycji.  

Kolejnym problemem, który nakłada się przy korzystaniu ze środków pomocowych 

jest utrzymywanie celu przez okres 5 lat.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz zapytał, 

czy są pytania do Pana W. Niemca?   

Zgłosił się radny N. Mika stwierdzając, iż przygotowany materiał zawiera nazwę 

informacja, ale osobiście rozumie, iż jest to sprawozdanie. W przygotowanej informacji brak 

zestawień tabelarycznych tzn. ilości wykonanych prac. Powiat Raciborski akurat bardzo 

narażony jest na powodzie, stąd też pragnie dowiedzieć się, czy tyle i tyle kilometrów, 

metrów obwałowań zostało naprawionych, a tyle jeszcze potrzeba naprawić. Jest to postulat 

do następnego sprawozdania i dla każdego radnego byłaby to konkretna informacja.  

Kierownik W. Niemiec odpowiedział, iż nie ma problemu, aby w/w informacje zostały 

uzupełnione. Sprawozdania te poszczególnym służbom nawet Centrum Zarządzania 

Kryzysowego są przekazywane, stąd też nie jest to żaden problem, aby dane te zostały 

uzupełnione. ŚZMiUW zobowiązany jest co kwartał przekazywać meldunek z realizacji 
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postępu pełnomocnikowi. Jak stwierdził, ŚZMiUW dysponuje takimi zestawieniami  

i w każdej chwili służy opracowaniami.  

Radny N. Mika stwierdził, iż w przyszłychs sprawozdaniach informacje te zostaną 

uwzględnione.  

Kierownik W. Niemiec powiedział, że nie ma problemu, aby dane te zostały ujęte  

w przyszłych sprawozdaniach.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił się 

z prośbą, aby w miarę możliwości radnym raz na kwartał podobne sprawozdania przekazać 

do Biura Rady i wszyscy zainteresowani mogliby się z nimi zapoznać.  

Kierownik W. Niemiec przychylił się do prośby wiceprzewodniczącego rady. 

  W związku z brakiem innych osób chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady 

A. Wajda poprosił Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry o zabranie głosu.   

 

7. Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu (sprawozdanie stanowi 

 załącznik nr 13). 

 

W związku z nieobecnością na sesji Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry  

w Raciborzu powyższy punkt nie był omawiany.  

Radna T. Frencel poruszyła kwestię wykaszania trawy w międzywalu. Stwierdziła, 

jaki jest sens wykaszania trawy na jesień, kiedy powinna zostać ona wykoszona wtedy, kiedy 

istnieje najczęściej zagrożenie powodziowe. Tworzą one jak gdyby sztuczną zaporę  

i powodują spiętrzanie się wody. Podobna historia jest z samosiejkami. W związku z tym 

zapytała, czy ktoś nadzoruje brzegi Odry – chodzi o odcinek Odry od Mostu Zamkowego  

do momentu, gdzie następuje połączenie z Kanałem? Na odcinku tym znajduje się mnóstwo 

samosiejek i w momencie, kiedy woda wzbiera, to sztucznie ją spiętrza i też czyni zagrożenia.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

 

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

pytania do przedmiotowej uchwały?  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.      
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosem  

wstrzymującym się  i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady A. Wajda w imieniu całej rady podziękował szefom służb, 

inspekcji i straży realizujących zadania na terenie Powiatu Raciborskiego za przybycie, 

przygotowanie sprawozdań i cenną informację. Zarządził 5 – minutową przerwę.     

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

Raciborskiego i stwierdził quorum. 

 

Ad8. Podjęcie uchwały  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów M. Kurpisa o opinię nt. projektu uchwały?   

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że przedmiotowy 

projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie na Komisji Budżetu i Finansów.  

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

  

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta stwierdził, iż każda zmiana w budżecie uwzględnia zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów M. Kurpisa o opinię nt. projektu uchwały?   

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że podobnie jak 

uchwałę budżetową. Komisja omawiała powyższy projekt uchwały i przyjęła go jednogłośnie. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad?  
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 W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. Na salę obrad weszło 2 radnych.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

 

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

oraz radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?  

  W związku z brakiem osób chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

  

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przypomniał, iż w dniu wczorajszym na Komisji było pytanie odnośnie 

dofinansowania do podmiotów prawnych. Nie można się różnicować osób fizycznych  

do osób prawnych, gdyż prawo tego zabrania, dlatego jest jedna dotacja do 1.000 zł. 

Podmioty prawne mają jeszcze możliwość korzystania z instrumentu norweskiego. 

Mieszkańcy gmin mogą oprócz dofinansowania z powiatu mogą także skorzystać z programu, 

który ewentualnie robią gminy. Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy Starosta, 

przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

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

głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

 Zgłosił się Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plura 

zwracając uwagę, iż w dostarczonej wersji nie nastąpiły zmiany, które zostały przedstawione 

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że na początku sesji wskazywał dwie 

zmiany, które były przedmiotem, jednak poprosił Wicestarostę o zabranie głosu.  

Wicestarosta A. Chroboczek poinformował, iż w § 22 w ust. 1 w pkt 1, 2, 3  

po słowach: „współzawodnictwie sportowym międzynarodowym” należy dodać słowa:  

„lub krajowym”. Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego była, aby dodać słowo:  

„i krajowym”, lecz zgodnie z sugestią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji powinno 

być: „lub krajowym”. Ponadto w § 27 w ust. 2 w pkt 1 słowa: „działacza sportowego” należy 

zastąpić na: „inna osoba fizyczna działająca na rzecz sportu”.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi zmianami, które przedstawił 

Wicestarosta.  

    Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem 

Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii 

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka 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 przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

 

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

głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plura 

stwierdzając, iż podobna rzecz zgłaszana była na Komisji, gdy kwestia dotyczy statutu.  

W § 30 ust. 13 w punktach – przy stopniu niedostatecznym są błędy – jest 5 kryteriów  

a powinny być tylko 3 i są zapisane następujące kryteria:  

Brzmienie pkt 2: Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze,  

Brzmienie pkt 3: Zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

Zdaniem przewodniczącego komisji należy zmienić punkt 3 i 4.  

 Wicestarosta przyjął poprawki zgłoszone przez przedmówcę.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o doprecyzowanie całości zmiany.  

 Przewodniczący Komisji A. Plura ponownie powtórzył brzmienie punktu 2:  

Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej, zaś punkt 3 powinien brzmieć: Uczeń nie uczestniczy aktywnie  

w zajęciach, często je opuszcza co nie pozwala mu opanować podstaw programowych.  

Brak punktu 4 i 5.    

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłasza 

w/w autopoprawkę?  

Starosta odpowiedział, że poprawkę może wnieść Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji.  

Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji oraz radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką Komisji 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

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

polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu 

wyjazdowego podstawowego „P” oraz zmianą lokalizacji stacjonarnego zespołów 

wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

 

 Przewodniczący rady zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji oraz radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenie tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji oraz radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

przystąpił do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej 

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

Rostka w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są zgłoszenia kandydatów?  

 Radny Ryszard Winiarski w imieniu Klubu „Razem dla Ziemi Raciborskiej” 

zaproponował radnego Krzysztofa Ciszka do Rady Społecznej Szpitala. W/w osoba 

uczestniczyła już w pracach poprzedniej Rady Społecznej Szpitala i wie na jakich zasadach 

działa Rada Społeczna.  

   Przewodniczący rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury?  
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W związku z brakiem innych kandydatur, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił  

do przegłosowania projektu uchwały poprzez wpisanie radnego K. Ciszka do Rady 

Społecznej Szpitala.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 1 głosie  

wstrzymującym się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

29 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przyjęcie sprawozdania.    

W/w sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za i stanowi załącznik nr 26  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad19. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przyjęcie sprawozdania.    

W/w sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za i stanowi załącznik nr 27  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o zabranie głosu.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przypomniał, iż członkowie 

Komisji Rewizyjnej spotkali się w dniu 22.02.2011 r. i zapoznali się z wnioskiem Państwa  

I. Czepczor - Dmytrek i B. Dmytrek, w którym skarżący żądają wysłuchania w niniejszej 

sprawie, jeśli chodzi o skargę na Dyrektora PCPR. Przychylając się do wniosku, członkowie 

Komisji postanowili odroczyć wyjaśnienia do czasu wysłuchania Państwa I. Czepczor - 

Dmytrek i B. Dmytrek. W związku z powyższym Komisja zaproponowała nowy termin 

rozpatrzenia skargi tj. 26.04.2011r. 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przyjęcie sprawozdania.    

W/w sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za i stanowi załącznik nr 28 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad21. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

głosu.  

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

i M. Kurpis.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrał radny L. Malcharczyk. Podniósł sprawę drogi 

wojewódzkiej 916 prowadzącą przez Samborowie. Mieszkańcy często zwracali uwagę, iż  

od przejścia granicznego w Pietraszynie przez Samborowie przejeżdżają samochody  

z nadmierną prędkością. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, jakie istnieją możliwości w celu zmuszenia przez przejeżdżające samochody 

przez drogę 916 do ograniczenia prędkości np. zainstalowanie sygnalizacji świetlnej – 

podczas wjazdu samochodu do sołectwa przy przekraczaniu prędkości zapala się czerwone 

światło i samochód zmniejsza prędkość albo zastosowanie innych propozycji w celu 

zmobilizowania do zredukowania prędkości.  

Radny A. Plura stwierdził, iż poruszana przez niego od 2 lat sprawa wagi  

do ważenia samochodów ciężarowych ma swoje uzasadnienie. Na sesji w dniu dzisiejszym 

Komendant Policji E. Mazur potwierdził to, że aby ukarać samochód, trzeba go zważyć, stąd 

też radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego o przeanalizowanie   
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możliwości wybudowania przez powiat w porozumieniu z Gminą Kuźnia Raciborska 

platformy do ważenia samochodów ciężarowych. Na tym odcinku w ostatnich latach 

wydarzyło się kilka wypadków z udziałem samochodów ciężarowych, które były bardzo 

często przeładowane.  

Druga kwestia podniesiona przez radnego dotyczyła informatora naborowego, który 

będzie wydawany. Sprawa ta omawiana już była na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji, Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego, aby przychylił się  

do opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, która uważa, że w informatorze tym  

powinna znaleźć się informacja nt. szkół publicznych prowadzonych przez różne podmioty  

na terenie Powiatu Raciborskiego. Radny uważał, iż powiat nie powinien bać się konkurencji. 

Jako przewodniczący komisji stwierdził, iż powiat dysponuje świetnymi szkołami i można 

informować o wszystkich szkołach, które znajdują się na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Radny zapytał, na jakiej podstawie w 2010 r. znalazł się w informatorze naborowym Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski, jeśli w bieżącym roku powiat nie chce informować o innych 

szkołach?   

Radny Leon Fiołka podziękował za realizację interpelacji dotyczącej dwóch 

przystanków, które „szpeciły” ul. Rybnicką przy wjeździe do Raciborza. Zwrócił się z prośbą  

o uporządkowanie bałaganu, który pozostawiła tam firma.  

Radny Marek Kurpis przypomniał, iż radni mieli okazję zwiedzić Zamek Piastowski  

w Raciborzu. W dniu dzisiejszym w budżecie powiatu pojawiła się kwota około 100 tys. zł,  

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zamku Piastowskiego, stąd też radny zwrócił się  

z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego o przedstawienie na Komisję Budżetu i Finansów 

w miesiącu maju lub na koniec II kwartału 2011 r. informacji dotyczących planowanego 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego po zakończonym remoncie, z jednoczesnym 

proponowanym wykorzystaniem powierzchni budynków i szacunkowymi kosztami 

nieruchomości.    

 

Ad22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do interpelacji radnych: 

1. L. Malcharczyka odnośnie ograniczenia prędkości w Samborowicach – zostanie 

przygotowane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, z przedstawieniem kilku 
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rozwiązań. Ostatnie rozwiązanie dotyczące barierki na zakręcie nie znalazło uznania. 

Powiat będzie zabiegał, aby cokolwiek powstało w tym miejscu tj. od granicy wiodącej  

do Raciborza.    

2. A. Plury – beneficjentem wagi w Rudach byłby Zarząd Dróg Wojewódzkich czy Urząd 

Marszałkowski, ponieważ w pobliżu tam nie ma ani jednej drogi powiatowej. 

Korespondencja w tym temacie prowadzona jest już od 2 lat. Ostatnia odpowiedź Pani 

Dyrektor Muchy jest taka, że jak zostanie zrobione te nowe opracowanie, to nie ma 

pewności, że będą środki, itd. Ponadto na dzień dzisiejszy nie ma środków, by 

wyasygnować je z budżetu powiatu, a jeżeli trzeba byłoby je wyasygnować, to trzeba 

byłoby wziąć pod uwagę lokalizację takiego punktu – na pewno nie w Rudach ale gdzieś 

centralnie w okolicach Raciborza lecz w roku bieżącym trudno o tym mówić. W dalszej 

kolejności będą czynione starania, aby platforma ta powstała w Rudach i z pieniędzy 

Marszałka, bo on będzie zbierał opłaty. Nakłady na budowę wagi powinny szybko 

zwrócić się biorąc pod uwagę, że tam na pewno jest duże obciążenie samochodami 

ciężarowymi, a Inspekcja Transportu Samochodowego jest bardzo chętna  

na przeprowadzanie w tym miejscu kontroli. Dziwna rzecz, że zarówno samorządy 

gminne, powiatowe czy też Inspekcja Transportu Samochodowego akceptują budowę 

wagi, tylko ten samorząd, który ma czerpać z tego środki wykazuje niewielkie 

zainteresowanie. W bieżącym roku nie ma możliwości, aby z budżetu powiatu 

wyasygnować na ten cel kwotę.           

Informator naborowy jest materiałem reklamowym, jeśli chodzi o szkoły, których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Stwierdził, iż Starostwo Powiatowe  

nie będzie zamieszczało w swoim informatorze naborowym informacji o innych szkołach. 

W informatorze naborowym znalazła się szkoła w Kędzierzynie – Koźlu, ponieważ jest to 

Szkoła Żeglugi Śródlądowej, którą nie ma w Powiecie Raciborskim i nigdy ona nie będzie 

istniała. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski jest partnerem Powiatu Raciborskiego,  

jest nawet podpisana umowa o partnerstwie, stąd też zdecydowano, aby  

Kędzierzyn – Koźle promował w swoim informatorze jeden kierunek z Powiatu 

Raciborskiego, którego nie mają i który nigdy nie będzie, a Powiat Raciborski promuje  

również jeden kierunek z Kędzierzyna – Koźla. W 2011 r. Powiat Raciborski rezygnuje  

z promowania Szkoły Żeglugi Śródlądowej, gdyż nie przynosi to rezultatu, ponieważ  

nie widać, aby z Powiatu Raciborskiego ktokolwiek chciałby pobierać naukę w tej szkole. 

Powiat Raciborski będzie promował w informatorze naborowym tylko szkoły  

znajdujące się na terenie Powiatu Raciborskiego. Jeżeli uczeń nie będzie zainteresowany 
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kształceniem w szkołach w Raciborzu, to znajdzie w internecie czy w innych materiałach 

promocyjnych informacje o szkołach znajdujących się w innych miejscowościach.  

Żadna firma nie reklamuje swojej konkurencji. 

Radny A. Plura stwierdził, iż nie chodzi o szkoły rybnickie. Powiedział, że mówił  

o szkołach publicznych, które prowadzone są przez podmioty na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Sądził, iż takim samym partnerem jak Powiat Kędzierzyn – Koźle są inne, 

stąd też nie będzie ich wymieniał, bo nie wiadomo, które będą prowadzone.  

Starosta zapytał, czy jego informacja, że to jest jednak konkurencja, materiał 

promocyjny jest jakimkolwiek argumentem?  

Radny A. Plura sprostował, iż chodzi o szkoły publiczne z terenu Powiatu 

Raciborskiego, a Starosta powiedział o nieuczciwej konkurencji. Szkoły publiczne  

nie robią nieuczciwej konkurencji ponieważ nie mówią o promowaniu szkół prywatnych 

nie z terenu Rybnika tylko szkół publicznych z terenu Powiatu Raciborskiego.  

W kwestii budowy wagi radny A. Plura powiedział, że gmina zadeklarowała 

konkretne miejsce i utrzymanie tej wagi. Ważne jest, aby waga powstała i na terenie 

powiatu dysponowano taką rzeczą. Ta lokalizacja jest dosyć szczęśliwa, ale może być 

inna.  

Starosta stwierdził, że jeżeli trzeba byłoby dołożyć z budżetu powiatu, to trzeba 

byłoby jeszcze wziąć pod uwagę, gdzie znajduje się największe skupisko i obciążenie 

dróg transportem ponadnormatywnym. Skupiono się jednak nad tym, aby Urząd 

Marszałkowski chciał te wagę sfinansować w Rudach.   

Radny A. Plura poprosił Starostę o rozważenie złożonych dwóch jego interpelacji  

na Zarządzie Powiatu Raciborskiego.  

Starosta powiedział, że Działania muszą być logiczne i żeby wydać środki, to jak 

najbardziej efektywnie. Promowanie innych szkół nie leży w interesie powiatu.  

Szkoły, które znajdują się na terenie powiatu i są szkołami publicznymi, to nie ma ucznia, 

który mieszka w danej gminie i nie wiedział, iż na jego terenie znajduje się szkoła średnia. 

Na Zarządzie Powiatu Raciborskiego temat ten zostanie podniesiony i radnemu zostanie 

udzielona pisemna odpowiedź.  

3. L. Fiołki – odnośnie przystanków Starosta powiedział, że one znikły i zostaną podjęte 

działania zmierzające do uprzątnięcia pozostałości.  

4. M. Kurpisa – w kwestii Zamku Piastowskiego w Raciborzu Starosta wyjaśnił, iż ogólny 

zarys, jaki ma znajdować się, to jest i o tym pisze się, natomiast powiedział, że planuje się 

w miesiącu marcu zrobienie „burzy mózgów” z osobami, które mają pomysły i mogą 
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cokolwiek wnieść w tym temacie. Zostanie zorganizowanie spotkanie z tymi osobami  

i z kilkoma innymi, aby w pierwszej kolejności przedstawić, jakie są wymogi wynikające 

z wniosku unijnego i porozmawiać, co trzeba zrobić, aby nie kolidowało to z tymi 

zapisami. Jest to okres najbliższy 5 lat (2012 – 2016), a po tym okresie można dopiero 

powiedzieć, co ewentualnie można byłoby zobaczyć w dalszej przyszłości. Jak zostanie to 

wypracowane, to wówczas można byłoby to przedstawić przed wakacjami na Komisji 

Budżetu i Finansów, łącznie z kwotami. Trudno będzie powiedzieć o wartości inwestycji, 

bo wartość inwestycji – to wartość wykonanych robót.  

Radny M. Kurpis poprosił o przedstawienie ewentualnego sposobu funkcjonowania.  

Starosta odpowiedział, że wartość – to wartość włożona w inwestycję, a koszty 

funkcjonowania to jest coś innego i radni o tym mówią przy omawianiu budżetu powiatu,  

w którym znajduje się pozycja – Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Obiecał przygotować dane  

z całego zakresu.  

 

Ad23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.  

 Przewodnicząca Komisja Uchwał i Wniosków T. Frencel przekazała, iż na sesji  

w dniu dzisiejszym zgłoszono 3 interpelacje i 5 wniosków. 

Odczytała następujące wnioski:  

1. Wzmocnienie kontroli tonażu samochodów ciężarowych uczestników dróg publicznych.  

2. Zaktywizowanie działalności dzielnicowych poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami 

dzielnic Raciborza.   

3. Wzmocnienie częstotliwości wykaszania traw w międzywalu.  

4. Wycinanie na bieżąco krzewów i małych drzew na brzegach rzeki Odry, które w okresie 

zbierania wody w rzece tworzą sztuczną zaporę, powodując spiętrzanie się wody  

i w konsekwencji jej wylanie.    

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż były to wnioski w ramach dyskusji, ale 

musi być wskazany organ, który wniosek zrealizuje, stąd też poprosił o sprecyzowanie 

konkretnego wniosku, który może rada czy zarząd zrealizować. Są to słuszne uwagi, które 

zostały zgłoszone w trakcie sesji, było to w formie zapytań i z pewnością zostaną  

na nie udzielone odpowiedzi.  
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Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel zwróciła się do Komisji 

Uchwał i Wniosków o pomoc, w celu sformułowania ewentualnie wniosków i ogłoszenia 

krótkiej przerwy.  

Przewodniczący rady A. Wajda zarządził  5 – minutową przerwę.  

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

Raciborskiego oraz poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie 

wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel stwierdziła, iż po krótkiej 

naradzie Komisja Uchwał i Wniosków zdecydowała, iż na sesji w dniu dzisiejszym zapadły  

3 interpelacje, natomiast wniosków nie było.   

    

Ad24. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

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

głosu. 

 Do dyskusji zgłosili się radni: A. Plura i A. Wajda.  

 Radny A. Plura w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zwrócił się  

z prośbą o poparcie i przegłosowanie wniosku do Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

refundacji kosztów kształcenia pracowników młodocianych. W/w wniosek wszyscy radni 

otrzymali drogą elektroniczną. Część merytoryczną wniosku przygotował radny  

Piotr Olender, za co mu podziękował. Powyższy wniosek stanowi załącznik nr 29  

do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie wniosku.  

 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że na wszystkie interpelacje radnych 

zostały udzielone odpowiedzi. Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 29 marca 

2011 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4  

(sala narad, parter). Tematem sesji będzie: „Informacja ogólna o zadaniach referatów 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.  

Zaprosił także wszystkich radnych na szkolenie, które zaplanowano 21 marca 2011 r. 

(poniedziałek) o godz. 16:00 w Centrum Społeczno – Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich.  

Radni drogą elektroniczną otrzymają również informację o udziale w szkoleniu. Przewodniczący 
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rady A. Wajda stwierdził, wiedza merytoryczna i informacje prawne są istotne w działaniu, 

dlatego też poprosił radnych o udział w szkoleniu.   

 

Ad25. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 17:53.  

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  

1 marca 2011 r. 

4. Pismo Komisji Rewizyjnej dotyczące ujęcia w porządku obrad najbliższej sesji rady 

projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

PCPR w Raciborzu. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 09.02.2011 – 17.02.2011. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.02.2011 – 

01.03.2011 – uzupełnienie do informacji za okres 09.02.2011 – 17.02.2011. 

7. Prezentacja poświęcona odtworzeniu prawidłowych stosunków wodnych na terenie 

rezerwatu przyrody Łężczok. 

8. Sprawozdanie Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu.  

9. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

10. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu. 

11. Sprawozdanie Placówki Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.  

12. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.     

13. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu. 

14. Sprawozdanie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.   

15. Uchwała Nr V/41/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok. 

16. Uchwała Nr V/42/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

17. Uchwała Nr V/43/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 – 2020. 

18. Uchwała Nr V/44/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Rudnik  

na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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19. Uchwała Nr V/45/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

20. Uchwała Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe. 

21. Uchwała Nr V/47/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia 

kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

22. Uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego  

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

23. Uchwała Nr V/49/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego 

„P” oraz zmianą lokalizacji stacjonarnego zespołów wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego. 

24. Uchwała Nr V/50/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

25. Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r.  w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

26. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

29 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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27. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

28. Uchwała Nr V/52/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

29. Wniosek do Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie refundacji kosztów kształcenia 

pracowników młodocianych. 

 


