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BR. 0002.3.3.2011 

PROTOKÓŁ  NR  VI / 2011 

z  VI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 marca 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. VI/53/2011 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

2. VI/54/2011 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

3. VI/55/2011 - w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. 

4. VI/56/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej  

w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy  

ul. Plebiscytowej 47. 

5. VI/57/2011 - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej 

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

6. VI/58/2011 - w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

7. VI/59/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiatu 

Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu. 

8. VI/60/2011 - w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 
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9. VI/61/2011 - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania  

10. publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

11. VI/62/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów 

klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

12. VI/63/2011 - w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

13. VI/64/2011 - 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 zmianie lokalizacji stacjonowanie zespołów wyjazdowych 

Pogotowia Ratunkowego. 

14. VI/65/2011 - w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu 

jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr Józefa Rostka 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. Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Informacja ogólna o zadaniach Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

za 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej w 

Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Rydułtowach” polegającego likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia  

przez Powiatu Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

22. Zakończenie sesji. 

 
Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady VI 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 wszystkich radnych, 

zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

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 29 marca 2011 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
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Ad2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego?  

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 odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR. II.0022.3.3.2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2011 r.:   

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok,  

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

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

3. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 zmianie 

lokalizacji stacjonowanie zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, 

4. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. Uchwały nr 15/XIV/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych 

zadań w roku 2011. 

Oryginał pisma o wprowadzeniu na sesję dodatkowych projektów uchwał znajduje się 

w teczce BR. 0002.1.2.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu w kwestii zmian  

do porządku obrad.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk odniósł się do dwóch nowych projektów uchwał, 

które pojawiły się na sesji, a które nie były omawiane na komisjach. Na poprzedniej sesji 

przyjęto zmianę w statucie szpitala i wprowadzono czwarty zespół wyjazdowy w Kuźni 

Raciborskiej. Pojawiły się plany, aby w województwie śląskim było 6 rejonów operacyjnych, 

gdzie siedziba miała mieścić się w Jastrzębiu – Zdroju. Szpital Rejonowy w Raciborzu miał 

zapewnione, że będzie podwykonawcą i chcąc zapewnić obsługę na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska, wpisano do statutu zespół wyjazdowy w Kuźni Raciborskiej. Rząd wycofał się  

z planów na 1,5 roku. W chwili obecnej, aby móc zakontraktować to co było, musi być 

zgodność ze statutem, stąd też trzeba wykreślić zespół wyjazdowy z Kuźni Raciborskiej.  

W Kuźni Raciborskiej jest firma, która obsługuje zespoły wyjazdowe. Po zasięgnięciu opinii 

Rady Społecznej w chwili obecnej na sesję wchodzi uchwała o zmianie tej uchwały, jak 

również tekst jednolity już po wykreśleniu zespołu wyjazdowego w Kuźni Raciborskiej. 

Jeżeli pogotowie wojewódzkie otrzymałoby kontrakt na cały region, wówczas są w stanie 

dokupić karetki i zatrudnić ludzi, ponieważ kontrakt jest opłacalny i wówczas szpital mógłby 

zostać pozbawiony dochodów z tego tytułu jak również trzeba byłoby zlikwidować 

działalność w szpitalu.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto jest za przyjęciem do porządku obrad 

dzisiejszej sesji: 

1. nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego - w/w projekt uchwały został przyjęty: 21 głosami za, 0 głosami przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi, 

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

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020 – w/w projekt uchwały został 

przyjęty jednogłośnie: 23 głosami za, 

3. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 zmianie 

lokalizacji stacjonowanie zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego – w/w projekt 

uchwały został przyjęty jednogłośnie: 23 głosami za,  

4. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
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Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu – w/w projekt 

uchwały został przyjęty jednogłośnie: 23 głosami za, 

5. autopoprawki do projektu uchwały dotyczącej diet radnych – wszystkie uwagi zgłoszone 

na poszczególnych komisjach zostały uwzględnione w nowym projekcie uchwały – 

poprawki zostały przyjęte jednogłośnie: 23 głosami za. W/w projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

  Po dokonaniu wszystkich zmian w porządku obrad, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

 Nowy porządek obrad został przyjęty 23 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 Teresę Frencel. Zapytał 

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

i Wniosków? 

 W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy akceptują skład Komisji.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw   

i 1 głosem wstrzymującym.   

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

przewodniczącego komisji.  

Na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano radnego  

M. Kurpisa.   

Radny M. Kurpis wyraził zgodę.    

 

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 powiedział, że informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami radni otrzymali drogą elektroniczną, toteż odniesie się tylko do najważniejszych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie międzysesjami. W pierwszej kolejności omówił 
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informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 02.03.2011 do 17.03.2011. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Odnośnie spotkania, które odbyło się 07.03.2011 r. na temat stanu utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych na terenie Powiatu Raciborskiego Starosta powiedział, że Rada 

Powiatu Raciborskiego poprzez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Zarząd inicjuje 

działania, które mają zmierzać do poprawy stanu melioracji na terenie powiatu.  

Brak jest rowów melioracyjnych. Odbyła się konferencja, w której uczestniczyli 

przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, którzy od strony naukowej pokazali 

znaczenie melioracji, stąd też inicjatywa i wystąpienie w kierunku gmin i przedsiębiorstw 

rolnych. Powiat chce partycypować w kosztach robót, w przypadku jeżeli na danym terenie 

gmina czy też przedsiębiorstwa rolne, przedsiębiorcy rolni w większej ilości przygotują 

kompleksowe rozwiązanie. Na ten cel z budżetu powiatu rocznie oddawano 100 tys. zł.  

Z ostatniego spotkania podjęto ustalenia, aby gminy przygotowały się, stąd też w roku 

bieżącym nie będzie żadnego wniosku o te pieniądze, dlatego też 100 tys. zł w roku 2011 

zostaje przekazanych do PZD.  

 Starosta odniósł się także do kolejnego konkursu „Powiatowy Mistrz Wiedzy 

Rolniczej 2011” . W konkursie udział wzięło 17 uczestników. W I edycjach zainteresowanie 

konkursem było wielkie, ale z roku na rok one zmalało, dlatego też wspólnie z Komisją 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska trzeba wypracować wnioski w celu uatrakcyjnienia 

konkursu. Powiat Raciborski jest powiatem rolniczym o wysokiej kulturze rolnej i poprzez 

udział w konkursach wzbogaca wiedzę rolników.      

 Następnie odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami – uzupełnienie do informacji za okres (02.03.2011 – 17.03.2011), stanowiącej 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    

 Starosta stwierdził, iż od jakiegoś czasu przygląda się działalności Zgromadzeniu 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Zarząd Powiatu również zastanawiał się nad tym, czy 

być członkiem tegoż Związku. Pojawia się sugestia w większości Konwentów Starostów, że 

jeżeli nie dojdzie do zmiany na Zgromadzeniu, to większość osób zamierza wystąpić  

z Związku. Doszło do wyboru Starosty, który nie jest członkiem żadnej partii i dawał 

gwarancję, iż może zmienić charakter i zakres pracy Związku. Jeżeli nie zmieni się to w ciągu 

najbliższych miesięcy, to Zarząd Powiatu zaproponuje radzie wystąpienie. W przypadku 

żadnych zmian w tym zakresie, to zaproponuje radzie wystąpienie z w/w Związku.  
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 Zgodnie z ustawowym terminem radni otrzymają do końca miesiąca Uchwałę Zarządu 

Powiatu Raciborskiego:  

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2010 rok,  

2. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2010 rok,  

3. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok.   

 

Ad6. Informacja ogólna o zadaniach Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do materiału. Stwierdził, iż każdy z radnych miał możliwość zapoznania się z materiałem.   

  Starosta przypomniał, iż zgodnie z przyjętym planem pracy rady, w miesiącu marcu 

zaplanowano omówienie informacji o komórkach organizacyjnych tut. Starostwa. U progu 

nowej kadencji jest możliwość przedstawienia radnym (którzy są już kolejną kadencję  

i nowym radnym) informacji o komórkach organizacyjnych Starostwa i w połączeniu  

ze szkoleniem, które odbyło się kilka dni temu na temat zadań ustawowych powiatu, pozwoli 

wszystkim radnym na pełną wiedzę o zadaniach i możliwościach starostw ziemskich  

w Polsce. W dniu wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów zwrócono się z prośbą  

o podanie nazwisk poszczególnych kierowników, następnie to zostało rozszerzone o podanie 

ilości pracowników, dlatego też przekaże tę informację. Starosta omówił w kolejności 

następujące wydziały i referaty Starostwa:  

1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – bezpośrednio wydziałem tym nadzoruje 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk. W wydziale tym jest referat  -  kierownikiem jest Pan 

Andrzej Chwalczyk. W całym wydziale pracuje 26 osób.  

2. Wydział Finansowy – bezpośrednio wydział ten podlega Skarbnikowi Powiatu E. Tapper  

i znajduje się tam Referat Finansowy, którym kieruje Pani Józefa Kuzdrowska.  

W w/w wydziale pracuje 12 osób.  

3. Wydział Geodezji – wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy Piotr Blochel i pracuje  

tam 17 osób. Cały zasób geodezyjny w Powiecie Raciborskim jest podzielony na dwa: 

zasób geodezyjny dla miasta Raciborza, który prowadzi Urząd Miasta Racibórz, mając 

oczywiście również w mieście Wydział Geodezji. Powiat prowadzi tylko zasób 

geodezyjny dla gmin ościennych (oprócz Raciborza). Prezydent Raciborza mógł 

prowadzić ten zasób, ponieważ ustawa dawała taką możliwość dla tych miast, które 
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prowadziły zasoby. W momencie, gdy powstawały powiaty władze danej gminy –  

w przypadku miasta Racibórz zgłaszały wolę przejęcia i spełnienia warunków 

określonych ustawowo. Prezydent Miasta Raciborza skierował do Starosty pismo 

odnośnie wypowiedzenia umowy i z dniem 01.01.2012 r. powiat będzie prowadził cały 

zasób geodezji zarówno dla miasta Raciborza jak i gmin ościennych. Spowoduje to, iż 

zatrudnienie w tym wydziale wzrośnie o 4 osoby, bo tyle osób zostanie przejętych  

z Urzędu Miasta Racibórz W Urzędzie Miasta Racibórz pracuje więcej osób, ale 

wykonywały one inne prace nie tylko związane z bezpośrednią obsługą zasobu.  

4. Audyt wewnętrzny – jest to komórka na dzień dzisiejszy 2 – osobowa, docelowo będzie to 

komórka 1 – osobowa. Audytorem wewnętrznym jest Pani Beata Stuchły.  

Audytor wewnętrzny musi skończyć studia. Aktualnie nie jest obowiązkowe zdanie 

egzaminu, jeżeli osoba posiada odpowiedni staż pracy. Wcześniej zatrudniono Audytora 

wewnętrznego Panią Irenę Czorniczek. Przy Pani I. Czorniczek Pani B. Stuchły nabywała 

kwalifikacje i od miesiąca sierpnia będzie to komórka 1 – osobowa.  

5. Biuro Rady – kierownikiem jest Pani Ewa Mekeresz. W komórce tej pracują 2 osoby.  

6. Referat Gospodarki Nieruchomościami – kierownikiem jest Pan Zbigniew Rydzek.  

W referacie pracuje 5 osób.  

7. Referat Architektury i Budownictwa - kierownikiem jest Pan Leszek Szymczak i pracuje 

tam 6 osób.  

8. Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - kierownikiem  

jest Pan Krzysztof Sporny i pracuje tam 7 osób.  

9. Referat Edukacji, Kultury i Sportu - kierownikiem jest Pani Danuta Miensopust i pracuje 

tam 7 osób.  

10. Wydział Komunikacji i Transportu – naczelnikiem jest Pani Grażyna Kowalska,  

jest też kierownik referatu Pani Barbara Sofronów i pracuje tam 19 osób.  

11. Referat Spraw Społecznych – kierownikiem jest Pan Aleksander Kasprzak i w referacie 

tym pracują 4 osoby.    

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – funkcję tę pełni Pani Joanna Urban.  

Jest to jednoosobowe stanowisko pracy.  

13. Pełnomocnik ds. zarządzania jakością –  funkcję tę pełni Pani Dominika Świerk – Bara.  

Przypomniał, iż Powiat Raciborski był pierwszym powiatem w Polsce, który uzyskał 

certyfikat ISO, stąd też często przeprowadzane są audity sprawdzające, kontrolujące, itd. 

Jest to jednoosobowe stanowisko pracy.  
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14. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – siedziba znajduje się w obiektach straży 

pożarnej. Komórka zatrudnia 4 osoby, a kierownikiem jest Pan Krzysztof Szydłowski.      

15. Referat Zamówień Publicznych – jest to komórka 2 – osobowa, a kierownikiem  

jest Pan Marian Opic.  

16. Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych – komórka ta działa w ramach dużego Wydziału 

Organizacyjnego. W Biurze tym pracują 2 osoby, a osobą wiodącą w tej komórce  

jest Pani Ilona Bojczuk.   

17. Referat Inwestycji i Remontów – jest to komórka 4 – osobowa, a kierownikiem  

jest Pan Roman Peikert.  

18. Samodzielne stanowisko ds. BHP – w chwili obecnej Pani Bożena Sochacka  

przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale zatrudniona jest w Starostwie na etacie. Aktualnie 

wykonywanie tych zadań zlecono Panu Czesławowi Kuzdrowskiemu – pracownikowi 

CKU, który posiada odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.    

19. Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej – jest to kolejne stanowisko, które 

wymusza na samorządach ustawa. Na w/w stanowisko odbył się nabór i w najbliższym 

czasie osoba ta obejmie to stanowisko. W chwili obecnej stanowisko jest nieobsadzone.  

20. Biuro Obsługi Prawnej – Pani Barbara Kowalska zatrudniona jest na etacie, a 3 radców 

prawnych zatrudnionych jest na umowę zlecenie.  

21. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – pełnomocnikiem jest Pan Mieczysław 

Podchorodyński.    

W Starostwie Powiatowym ogółem zatrudnionych jest 124 osoby (124 etaty  

a 127 pracowników, w tym jest Starosta, Wicestarosta i Etatowy Członek Zarządu).   

Starosta porównał zatrudnienie do innych powiatów np. Powiat Tarnowskie Góry 

liczy 20 tys. więcej mieszkańców niż Powiat Raciborski, a zatrudnia 220 pracowników,  

Powiat Wodzisławski – liczy 30 tys. więcej mieszkańców a zatrudnia 190 osób. W Starostwie 

Powiatowym zatrudniona jest bardzo mała ilość pracowników co jest widoczne w przypadku 

pewnych zadań, dlatego też czasami konieczne jest stworzenie dodatkowych zespołów, aby 

można było pewne zadania zrealizować, gdyż nie można obsłużyć tą ilością pracowników, 

jaką dysponuje Starostwo. Starostwo nie stać na zwiększenie zatrudnienia.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji, radnych pragnie 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

podziękował Staroście za przedstawienie informacji oraz poprosił o przyjęcie informacji  

o zadaniach Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Informacja została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

za 2011 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię w kwestii projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok? 

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

Budżetu i Finansów zajmowała się uaktualnioną wersją do projektu uchwały i zaopiniowała ją 

pozytywnie: 7 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących. Zaopiniowała także projekt 

uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji  

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

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

o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów  

w sprawie projektu uchwały została już przedstawiona, stąd też zapytał, czy pozostali 

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

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

o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   
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Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę nr 15/XIV/2011 Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia  

24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. W/w projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

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

pragną zabrać głos w w/w porządku obrad sesji? 

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

poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej w Przychodni 

Rejonowo - Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w poprzedniej kadencji pojawiało się 

wiele uchwał odnośnie wyrażania opinii nt. przekształceń w strukturze organizacyjnej  

SP ZOZ. Są to uchwały wynikające z zasad przepisów prawnych, które narzucają 

konieczność konsultowania tego typu uchwał z powiatami sąsiednimi, stąd też pojawiają się 

one na obradach sesji rady oraz przesyłane są z prośbą o wyrażenie pozytywnej  

czy negatywnej opinii. Zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos  

w w/w punkcie porządku obrad sesji? 

Zgłosił się Wicestarosta Andrzej Chroboczek, który w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii nt. projektu uchwały.  
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W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z wyrażeniem pozytywnej opinii  

nt.. projektu uchwały   

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, a 1 z radnych chwilowo opuścił salę obrad. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Rydułtowach” polegającego likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej  

w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zawnioskował za pozytywnym wyrażeniem opinii. Następnie zapytał, czy przewodniczący 

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

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z wyrażeniem pozytywnej opinii nt. projektu 

uchwały.   

Uchwała została przyjęta 22 głosami za. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu.   

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu w powyższym 

punkcie porządku obrad.  

Starosta przekazał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego przedłożył pod obrady rady 

projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki pod nazwą „PORAMED” z siedzibą  

w Raciborzu. Po ostatniej sesji radni mieli możliwość zwiedzenia obiektu, w którym 

planowany jest docelowo Blok Operacyjny. W chwili obecnej obiekt – jeśli chodzi o roboty 

budowlane – wykończony jest w 100 %, ale nie może funkcjonować ze względu na brak 

wyposażenia. Szpital od momentu przeniesienia się z ul. Bema na ul. Gamowską – jeśli 

chodzi o oddziały zabiegowe – może funkcjonować ze względu na czasową zgodę sanepidu. 

Była to zgoda czasowa do momentu wybudowania i uruchomienia Bloku Operacyjnego.  
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W roku 2007 ówczesny rząd podjął decyzję, aby ostatecznie zakończyć budowę wszystkich 

rozpoczętych szpitali w Polsce. Pierwsze prace programistyczne inwestycji Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu zostały wdrożone w 1978 r. W 1981 r. rozpoczęły się prace 

budowlane. Takich szpitali w Polsce było więcej, dlatego też pojawił się pomysł ówczesnego 

rządu, który wyszedł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby zakończyć budowę szpitali 

w Polsce. Osobiście uczestniczył w spotkaniu z ówczesnym Marszałkiem  

Januszem Moszyńskim, gdzie propozycja Ministerstwa była taka, iż Ministerstwo wyłoży  

z budżetu państwa środki na zakończenie wszystkich robót budowlanych i na wyposażenie 

techniczne, natomiast jeśli chodzi o wyposażenie medyczne, gospodarcze, to środki  

te powinny pochodzić z pieniędzy unijnych, którymi dysponuje Marszałek. Porozumienie 

między Ministrem a Marszałkiem było podpisane. Powiat Raciborski otrzymał z budżetu 

państwa 52 mln zł. Blok Operacyjny z tych środków został dokończony, jednak pomimo 

składania wniosków nie otrzymano środków unijnych na wyposażenie szpitala (nie tylko 

Bloku Operacyjnego ale również pozostałego wyposażeniu w szpitalu). Zgodnie z programem 

funkcjonalno – użytkowym do zakończenia wyposażenia szpitala potrzebna jest jeszcze 

kwota 40 mln zł, z czego 13,5 mln zł jest to Blok Operacyjny. Podjęto kolejne starania  

w Ministerstwie Zdrowia z zapytaniem, czy istnieją jakiekolwiek możliwości, aby dokończyć 

takie inwestycje ze środków budżetu państwa i dzięki uprzejmości Posła na Sejm RP  

H. Siedlaczka odbyła się wizyta Starosty w Ministerstwie Zdrowia u Wiceministra Zdrowia. 

Pismo, które Starostwo otrzymało informuje, iż brak jest w najbliższym czasie takich 

możliwości i Powiat Raciborski nie może liczyć, iż budżet państwa wyłoży środki  

na uruchomienie Bloku Operacyjnego. Blok Operacyjny jest pięknie wykończony, ale jeśli 

będzie nieużywany przez kilka miesięcy, to trzeba będzie poszukać środków na jego remont.  

Możliwości są dwie następujące: poszukać środków w budżecie powiatu albo zaciągnąć 

kredyt na wyposażenie i uruchomienie bloku operacyjnego. Brak jest środków w budżecie 

powiatu, jak również nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu, ponieważ RIO nie wyraża 

pozytywnej opinii w tym temacie, stąd też konieczne było podjęcie starań, aby Blok 

Operacyjny mógł zacząć funkcjonować, a to z wielu powodów:  

1. sanepid w końcu przestanie dopuszczać małe bloki operacyjne,  

2. to, co zostało wykonane za duże pieniądze obecnie ulega zniszczeniu. Koszt Bloku 

Operacyjnego (obiektu) to jest ponad 50 mln zł – tyle środków włożono, 

3. szpital musi dysponować Blokiem Operacyjnym.   

Na początku zostanie stworzona spółka z małym kapitałem i zostanie skierowana 

publiczna oferta do zainteresowanych podmiotów, które chciałyby wspólnie z powiatem 
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doprowadzić do uruchomienia Bloku Operacyjnego. Nie ma pewności, że ktoś wyłoży  

10 mln zł i weźmie to przedsięwzięcie, a jeżeli nikt nie znajdzie się, to powiat będzie 

próbował przez tą spółkę zaciągnąć kredyt i uruchomić Blok Operacyjny. Pewne usługi, które 

nie można świadczyć jako publiczny zakład opieki zdrowotnej można świadczyć  

poprzez spółkę. Ostatnio uczestniczył w szkoleniu z Panem dyrektorem na szkoleniu  

w Warszawie, w którym udział wzięło ponad 80 przedstawicieli samorządów. Utworzenie 

spółki może również umożliwi ć świadczenie usług obok tych usług, które oferuje szpital, bo 

daje też to miejsce pracy dla lekarzy i pielęgniarek. Osobiście będzie chciał powołać zespół, 

którego zadaniem będzie ocenianie ofert i prowadzenie rozmów. Osobiście będzie chciał, aby 

w komisji byli przedstawiciele rady, pracownicy szpitala jak również fachowcy, zatrudnić 

prawników, aby pomogli i ewentualnie wybrać dobrą ofertę. Jeśli chodzi o spółkę, to nic  

nie będzie działo się poza wiedzą rady powiatu. Ponadto odniósł się do pytań, które  

na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zadał radny Leszek Wyka informując, iż  

w chwili obecnej istnieje propozycja zapisów w umowie spółki, która jest bardzo ogólna, bo 

niewiadomo, co druga strona by sobie zażyczyła. Nie dołączono umowy spółki z kilku 

powodów: głównym powodem było to, aby skupić się na zapisach czegoś, co jest płynne. 

Najważniejsza jest idea, a w przypadku pozytywnej idei zostanie podjęta uchwała,  

zawiązuje się spółkę, a potem i tak trzeba będzie nad tym popracować. Ostatecznie zarząd 

będzie miał wpływ na zapisy w akcie założycielskim spółki „PORAMED”, ale nic nie będzie 

działo się bez woli rady. Umowa ma bardzo ogólne zapisy.  

Kolejne pytania, które na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zgłosił radny 

L. Wyka dotyczyły: 

1. W jakim okresie został wybudowany budynek kuchni, gdzie obecnie znajduje się 

Raciborskie Centrum Medyczne (od strony Oddziału Zakaźnego)? Starosta poinformował, 

iż budowa budynku kuchni została rozpoczęta w 1985 r. (26 lat), a zakończenie miało 

miejsce w 2005 r., gdzie wykonywano elewację. Nie było robionych żadnych robót  

w środku. Ten budynek był tylko wykończony z zewnątrz, a w środku był w stanie 

surowym.        

2. W jakich latach powstał Blok Operacyjny w szpitalu? Starosta powiedział, że w 1995 r. 

miasto Racibórz przejęło od Wojewody funkcję inwestora na tym zadaniu. Przez 2 lata 

prowadzono inwestycję, starając się, aby były rozsądnie wydawane środki m.in. oddano  

w tym czasie pierwszy obiekt czyli przychodnię do użytku. Pojawił się problem zmiany 

przepisów, które spowodowały, że zmieniono wysokość sal operacyjnych o 10 – 15 cm 

oraz pojawiły się dwa wyjścia:  
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1. wystąpić do Ministra o zgodę na odstępstwo od norm, skoro 99 % szpitali w Polsce 

miało te niższe, to dlaczego ten jeden nie mógł być, 

2. wyjście o wiele droższe tj. zbudować nowy budynek. Wielkie było wówczas 

zdziwienie jak ówczesny Dyrektor Wydziału Zdrowia Sośnierz podjął decyzję 

 o budowie nowego. Blok Operacyjny na 4 sale miał być w budynku B, ale taka była 

decyzja państwa, którego reprezentował Dyrektor Wydziału Zdrowia, żeby 

wybudować nowy. Rozpoczęto budowę dużego całego bloku operacyjnego, którego 

koszt jest 50 mln zł. W momencie jak powiat przejął to (od 1999 r.), to w drugiej 

kolejności pojawiła się decyzja, iż musi powstać Oddział Zakaźny i zaadaptowano 

budynek, gdzie pierwotnie miały być warsztaty i prosektorium (gdzie znajduje się 

Oddział Zakaźny miały być mechaniczne warsztaty, bo ktoś przewidywał, iż  

w szpitalu będzie musiała być grupa remontowo – budowlana, w celu remontowania 

szpitala przez cały czas). Spółka ta ma utworzyć drogę, która ma doprowadzić  

do funkcjonowania Bloku Operacyjnego. W przypadku nie zaakceptowania żadnych 

konkretnych ofert, które powiat przyjmie, Dyrekcja Szpitala podsumowałaby, ile 

ewentualnie sprzętu można było z tymczasowych sal operacyjnych przenieść do Bloku 

Operacyjnego, a co można byłoby dokupić i można byłoby przynajmniej  

w niewielkim zakresie ruszyć np. 3 sale uruchomić bez wyposażania innych rzeczy. 

Wówczas 2 – 3 mln zł kredytu zaciągnąć na spółkę, nawet jeśli powiat miałby 

poręczyć kredyt. Powiat nie widzi żadnych zagrożeń.  

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

pragną zabrać głos w w/w porządku obrad sesji? 

Zgłosił się radny Marceli Klimanek prosząc o wyjaśnienie, dlaczego w uzasadnieniu  

jest budowa „Szpitala Miejskiego” w Raciborzu? 

Starosta przypomniał, iż inwestycja rozpoczęła się pod koniec lat 70 – tych  

i inwestycja ta została nazwana „Szpital Miejski” w Raciborzu. Jest to nazwa inwestycji, 

ponieważ Szpital jest Rejonowy. Nazwa „Szpital Miejski” w Raciborzu zniknie, jak 

inwestycja zostanie zakończona.  

Radny Leon Fiołka stwierdził, iż na Komisji Budżetu i Finansów podjęto dyskusję, 

gdyż mówi się o spółce a nie mówi się o biznes planie do spółki, dlatego wraz z kolegami 

uważa, iż w pierwszej kolejności musi być biznes  plan (jakie są wydatki i dochody), toteż 

wstrzymają się od głosu. Szpital kosztował ponad 230 mln zł, w budżecie na następne lata  

jest po 20, 22 mln zł. Przy spółce brak jest konkretów, ale widoczne są chęci.  
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Starosta wyjaśnił, iż trudno wykonywać biznes plan, jeśli brak jest zbyt wielu danych  

i powiat nie jest podmiotem, który wnosi środki. Podmiot, który będzie wnosił pieniądze, 

zobowiązany jest do wykonania biznes planu. Powiat nie traktuje tegoż przedsięwzięcia  

w kategoriach, czy opłaci się czy nie. Zgodził się z radnym L. Fiołką, iż musi powstać biznes 

plan. Jest to za wczesny model na tworzenie biznes planu, z uwagi na zbyt wielką ilość 

niewiadomych. Blok Operacyjny musi ruszyć. Co jakiś czas rada powiatu podejmowała 

uchwałę o zmianie założeń techniczno – ekonomicznych, a najważniejszą rzeczą w tych 

założeniach to są 3 punkty: ilość łóżek, wartość inwestycji i termin zakończenia. Później  

w / w rzeczy kierowano do Wojewody, który klauzulą uzgadniającą zatwierdzał to i wówczas 

to co zatwierdzał Wojewoda, musiało znaleźć się w budżecie powiatu. W/w kwestie muszą 

znaleźć się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Jeżeli ostatni zatwierdzony  

przez Wojewodę plan funkcjonalny mówi o terminie zakończenia inwestycji w roku 2012  

i podaje kwotę, to trzeba rozpisać tę inwestycję w roku 2012 i wpisać kwoty. Pieniędzy  

z powiatu jest bodajże 500 tys. zł, a resztę to są środki zewnętrzne – z budżetu państwa.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są ktoś z pozostałych radny pragnie 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

  

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia  

przez Powiatu Raciborski Liceum Plastycznego w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.   

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

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 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 zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.   

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.   

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

wstrzymującymi. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   
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Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny Jerzy Staroń informując, iż w § 2 ust. 1 projektu uchwały wpisano, 

że miesięczne diety radnych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 – 5 obniżane są o 23 %  

za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady oraz 12,5 % za nieobecność komisji stałej  

lub posiedzeniu Zarządu. W jego opinii powinno być za nieobecność „na posiedzeniu” 

komisji stałej”.  

Przewodniczący rady A. Wajda zgodził się z wypowiedzią przedmówcy i obiecał 

nanieść do projektu uchwały zgłoszoną przez radnego autopoprawkę.     

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

o przegłosowanie projektu uchwały wraz ze zgłoszoną poprawką.   

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

wstrzymującymi. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.   

 

Ad18. 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 zmianie lokalizacji stacjonowanie zespołów 

wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie 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 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.   
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Ad19. 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. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji  

oraz radnych pragnie 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 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.   

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę osób, które pragną zabrać głos  

w w/w punkcie porządku obrad.  

 Do dyskusji zgłosili się radni: F. Marcol, A. Wierzbicki, L. Fiołka, M. Klimanek  

i W. Gumieniak.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 Radny F. Marcol złożył słowa podziękowania osobie, która rozlicza deklaracje 

podatkowe osób, które przekazują 1 % swojego podatku na Fundację na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu za bardzo miłą, rzetelną i sympatyczną pracę.  

 Radny A. Wierzbicki zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o respektowanie praw zasłużonych dawców krwi w zakładach opieki zdrowotnej podległych 

Powiatowi Raciborskiemu. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu. Przypomniał, iż zasłużeni dawcy krwi to są ludzie, którzy oddali przynajmniej  

(6 litrów krwi), a kobiety (5 litrów krwi). W przychodniach zdarzają się sytuacje, że personel  

zna prawa, a nie wspomaga zasłużonych dawców krwi do obsługi poza kolejnością. 

Radny Leon Fiołka zwrócił się o: 

1. doprecyzowanie odpowiedzi na interpelację z dnia 01.03.2011 r. dot. budowy obwodnicy 

miasta Racibórz, 

2. przedstawienie informacji nt. modernizacji regionalnej drogi Racibórz – Rybnik –  

Żory – Pszczyna, 

3. przedstawienie informacji nt. modernizacji ul. Rybnickiej w Raciborzu  
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i wnioskował o przyjęcie do planu następnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawienie przez Starostę ostatecznej wersji 

modernizacji regionalnej drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna na terenie Powiatu 

Raciborskiego i przygotowanie uchwały w sprawie jej przebiegu na tym terenie.  

W związku z powyższym poprosił, aby tematyka ta pojawiła się na następnym posiedzeniu 

Komisji. Treść w/w interpelacji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Radny Marceli Klimanek: 

1. zwrócił się o utwardzenie nawierzchni drogi w Raciborzu na odcinku od ul. Czynu 

Społecznego do rozjazdu na Bojanów – Racibórz – Wojnowice. Po zimie cała 

nawierzchnia, która była tam zrobiona została wypłukana.   

2. poprosił o przedstawienie stanowiska, dlaczego Starostwo Powiatowe nie płaci 

nauczycielom – wychowawcom za ich obecność (w godzinach nocnych) na studniówkach. 

Radny poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.  

3. odczytał petycję mieszkańców dzielnicy Racibórz – Studzienna i Sudół dotyczącą żądań 

wyremontowania ul. Hulczyńskiej i ul. Bogumińskiej. W/w petycja stanowi załącznik  

nr 24 do niniejszego protokołu.  

Radny Władysław Gumieniak zwrócił się o: 

a) wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach o ustawienie znaków 

drogowych na drodze wojewódzkiej Babice – Kuźnia Raciborska o ograniczonej 

nośności do 10 t, mostu w Nędzy. Policja ma problemy z dużymi samochodami 

powyżej 10 t, gdyż samochody o dużym tonażu dojeżdżają do tegoż mostu w Nędzy  

i nie mają miejsca zawrócenia. Informacja taka byłaby potrzebna przy wjeździe  

na tę drogę od strony Raciborza (wjeżdżając na drogę w Babicach jak również  

na skrzyżowaniu w Kuźni Raciborskiej).  

Radny przypomniał, iż w dniu 08.02.br. składał interpelację w sprawie 

przeprawy promowej Ciechowice – Grzegorzowice (czas przeprawy promowej  

był czynny umownie od świtu do nocy jak również w dni wolne i święta).  

Zarząd Wojewódzki powiadomił, iż pracownicy zostali przeszkoleni i została 

wydłużona praca promu od 01.03.2011 r. (od poniedziałku do soboty przeprawa 

odbywa się w takich samych godzinach, jak dotychczas od 5:30 do 9:30 i 13:00  

do 17:00) oraz w niedzielę (od 9:30 do 12:30 i od 13:00 do 17:00).  

Prom jest potrzebny mieszkańcom po obu stronach Odry, jak również jest potrzebny 

ze względów na jego walory turystyczne, skrót drogowy dla turystów. Jedną z atrakcji 

powiatu są Łubowice – J. von Eichendorff i Zespół Pałacowo – Klasztorny w Rudach. 
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Bardzo duża ilość osób korzysta z przeprawy promowej, szczególnie w okresie 

wiosenno – letnim jak również jesiennym. Przyjeżdżają turyści z zachodu, którzy 

oglądają prom bądź też przeprawiają się przez niego. W związku z powyższym 

poprosił o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach o: 

1. modernizację najazdów do promu w miejscowości Grzegorzowice tak, aby była 

możliwość wjazdu samochodów osobowych na prom przy wyższej wodzie  

na rzece,  

2. uzupełnienie ubytków w płytach drogowych w dojeździe na prom od strony 

Ciechowic, 

3. uruchomienie istniejącego oświetlenia na dojeździe do promu, 

4. ustawienie, od strony Grzegorzowic, tablicy z regulaminem korzystania z promu 

oraz uaktualnienie informacji o nowych godzinach przeprawy promowej ważnej 

od 01.03.2011 r. 

  

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta zwrócił się z apelem do radnych o przekazanie 1% dochodów za rok ubiegły 

na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 Następnie odniósł się do interpelacji zgłoszonych przez radnych:  

1. A. Wierzbickiego – o respektowanie praw zasłużonych dawców krwi w zakładach opieki 

zdrowotnej podległych Powiatowi Raciborskiemu. Przypomniał, iż powiat prowadzi tylko 

szpital i przychodnie specjalistyczne znajdujące się przy szpitalu. W powyższej sprawie 

wystosuje pismo do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.   

2. L. Fiołki – kilkanaście lat temu miasto Racibórz wspólnie z władzami miasta Rybnika 

zabiegało o to, aby cokolwiek zrobić z drogą między Raciborzem a Rybnikiem.  

Doszło do wielu spotkań nt. połączenia Racibórz – Rybnik i w efekcie tego doszło  

do utworzenia subregionu zachodniego. Jednym z zadań subregionu było doprowadzenie 

do tego, aby droga nie tylko już na odcinku Racibórz – Rybnik ale na odcinku  

Racibórz – Pszyczyna była realizowana. Przedsięwzięcie to legło u podstaw założenia 

subregionu. Obecnie zadania te są inne, gdyż jest ta możliwość dysponowania innymi 

środkami. W sprawie tej odbywało się wiele spotkań. Koncepcja w większości członków 

subregionu była taka, że najlepiej gdyby była to droga krajowa, wówczas całą inwestycją 

musiałby zająć się Minister. Na terenie powiatów grodzkich, drogi wojewódzkie  

są drogami miejskimi. Rybnik i Żory, aby nie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu 
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zabiegały o to, aby była to droga krajowa. Przegłosowano to i taka decyzja wówczas 

zapadła. Przez 2 lata były pisma, ówczesny Marszałek popierał pisma. Po 2 latach 

otrzymano ostateczną odpowiedź z Ministerstwa, iż nie ma szans, aby była to droga 

krajowa. Jest to droga wojewódzka. W związku z tym zmuszono Marszałka, iż będą 

środki na opracowanie koncepcji przebiegu tej drogi. Koncepcja taka została opracowana 

i jako przebieg została wstępnie zaakceptowana. W kadencji (za czasów Prezydenta  

J. Osuchowskiego) miasto Racibórz zaczęło wprowadzać to rozwiązanie do planu  

i wówczas przy dużych protestach mieszkańców, szczególnie Brzezia, miasto Racibórz 

wpisało sobie do planu tą drogę jako drogę 2 – jezdniową (4 pasmowa). Wiedząc o mało 

realnej budowie tej drogi, zaczyna zabiegać u Marszałka o to, aby wykonać coś co ułatwi 

drogę (na opracowanie projektu poszerzenia drogi aż pod Lukasynę pod wyjazd  

(od skrzyżowania na Kobylę aż do góry). To rozwiązanie na które jest dokumentacja, 

proponuje utworzenie 3 pasa (czyli poszerzenie z I i II strony, przemalowanie linii  

i wówczas będą 2 pasy do góry i 1 pas z góry na dół). Koszt tego rozwiązania  

był 13,5 mln zł. Nie powstanie droga Racibórz – Pszczyna na całym swoim przebiegu, ale 

powstają elementy tej drogi. Uspokoił mieszkańców ul. Rybnickiej, iż nic w najbliższym 

czasie nie powstanie, aby mieli problem z 4 – pasmową drogą, ze względu na brak 

inwestora i środków. Należy przekonać Marszałka, aby ułatwił wyjazd z Raciborza, 

wykonał I etap – II pas do góry na Lukasynę i II etap – przejazd przez Gminę Kornowac 

do Rzuchowa (jadąc przez Kornowac odległość budynków od drogi jest bardzo duża  

i idzie wygospodarować III pas). Oczywiście jest problem, że zostanie zwiększone 

natężenie ruchu i należałoby cokolwiek zrobić z przejściami (np. jedno przejście 

podziemne, nadziemne dla mieszkańców w okolicach urzędu gminy). Wykonanie tych 

rzeczy jest realne, gdyż koszty nie są takie duże. Droga Racibórz – Pszczyna  

jest nierealna.  

Radny L. Fiołka stwierdził, żeby zostało uzgodnione jednoznacznie, że będzie  

w tamtym rejonie droga modernizowana do 3 pasów nie więcej, a koncepcję drogi 

ekspresowej (gdyby kiedyś miała być), była pokazana w innym miejscu. Przeanalizować, 

czy nie ma innych, lepszych terenów do tego rodzaju inwestycji. Jeśli w planie 

zagospodarowania przestrzennego jest jezdnia 4 – pasmowa, to nawet, żeby zrobić  

jezdnię 3 – pasmową, to będzie to inne rozwiązanie. Nie wszyscy zdają się sprawę, że tam 

miałby powstać wiadukt, że na tej ulicy mają być tylko 2 skrzyżowania.  

Starosta stwierdził, iż Starostwo Powiatowe obserwuje, co gmina w danym miejscu 

zaplanowała i na to wydaje zgodę, dlatego też nie może wymusić na Prezydencie, ale 
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radny L. Fiołka ma taką możliwość poprzez radnych w mieście Racibórz, aby naciskali  

na Prezydenta w celu zmiany planu. Ucieszył się, iż w Pietrowicach Wielkich odbyło się 

szkolenie dla radnych z zakresu zadań powiatu. Obwodnica Raciborza zastąpi obecną 

drogę krajową nr 45 – byłaby to inwestycja Ministra. Są pewne rozwiązania, że miasto 

Racibórz inicjuje pewne działania np. wykupuje grunt, rozpoczyna budowę i jak 

wybuduje coś, to staje się to drogą wyższej rangi. Uspokoił mieszkańców, iż droga  

4 – pasmowa ul. Rybnicką nie powstanie przez najbliższe lata. Trzeba robić wszystko, aby 

namówić Marszałka, żeby wykonał III pas na Lukasynę.  

3. M. Klimanka – droga Czynu Społecznego – droga ta wielokrotnie była zgłaszana, 

wspólnie z miastem w dużej części wykonano ją. Zapewnił, że jak będzie asfalt, to 

spróbuje się  frezowany asfalt wykorzystać, aby odcinek ten wykonać przynajmniej  

do zakrętu, gdzie idą z procesją.   

Starosta stwierdził, iż ze studniówkami to był żart. Stwierdził, iż jeżeli nauczycielowi 

utrudnia to, nie musi iść na studniówkę i rodzicie przypilnują swoje dzieci.    

4. W. Gumieniaka – Starosta stwierdził, iż postawienie jakiegokolwiek znaku na drodze 

wymaga wprowadzenia dokumentacji, zatwierdzenia jej w wielu instytucjach.  

Radny W. Gumieniak powiedział, że samochód z większym gabarytem od Raciborza 

wjeżdża na drogę w Babicach w kierunku Kuźni Raciborskiej, dojeżdża do mostu i widzi 

10 ton i nie ma gdzie zawrócić.  

Starosta obiecał wystąpić w tej sprawie. Odnośnie promu powiedział, że znane  

są godziny pracy promu.  

Radny W. Gumieniak stwierdził, iż w okresie późno – jesienno – zimowym 

oświetlenie jest potrzebne, bo o godzinie jak prom pracuje brak jest tego oświetlenia.       

Starosta powiedział, że prom może funkcjonować przy pewnym poziomie wody. 

Zabiegano o to, aby ze środków jakie są na utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich zrobić  

cokolwiek z najazdami. Nic nie dało się zrobić zgodnego, rozsądnego z planem.  

  

Ad22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał 3 wnioski:  

1. radnego A. Wierzbickiego – wniosek do Starosty o respektowanie w podległych 

publicznych ośrodkach zdrowia praw nabytych przez zasłużonych dawców krwi.  
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Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego A. Wierzbickiego, czy wystarcza mu 

słowna odpowiedź Starosty zapewniająca przesłanie stosownego pisma do Dyrekcji 

Szpitala?    

Radny A. Wierzbicki odpowiedział, że wystarczy mu odpowiedź Starosty.  

2. radnego L. Fiołki o przyjęcie do planu następnego posiedzenia Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawienie przez Starostę 

ostatecznej wersji modernizacji regionalnej drogi Racibórz – Rybnik – Żory – Pszczyna 

na terenie Powiatu Raciborskiego i przygotowanie uchwały w sprawie jej przebiegu  

na tym terenie.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą Leonard Malcharczyk stwierdził, iż program następnego posiedzenia Komisji 

został już ustalony. Zwrócił się z propozycją, aby temat ten przedyskutowano  

na majowej Komisji, ewentualnie pod kątem wprowadzenia do tematu.  

Starosta powiedział, że pracownicy z Referatu Architektury i Budownictwa 

przynieśliby element planu na Komisję i ewentualnie można byłoby wystąpić  

do Prezydenta w celu rozważenia możliwości zmiany.  

Radnemu L. Fiołce chodziło o dyskusję, zapoznanie się z tym planem na Komisji.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał wnioskodawcę, czy jest usatysfakcjonowany 

takim rozwiązaniem sprawy?   

Radny L. Fiołka zrozumiał, iż w/w sprawa będzie przedmiotem obrad Komisji.  

3. Przewodniczący Komisji M. Kurpis stwierdził, iż dwa wnioski przekazał 

przewodniczącemu rady celem realizacji. 

Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał wnioski 

radnego W. Gumieniaka, aby zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg  

w Katowicach o: 

1. ustawienie znaków drogowych Babice – Kuźnia Raciborska o ograniczonej nośności 

mostu 10 ton w Nędzy.  

Radny Ryszard Winiarski zaproponował przeredagowanie wniosku o rozważenie 

możliwości ustawienia znaków, gdyż nie wie, czy ZDW zgodzi się na ustawienie znaków.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wystarczy, że Starosta zapewni, że 

napisze prośbę do ZDW.  

Radny W. Gumieniak powiedział, że rozmawiał z drogowcami, iż znaki muszą być 

ustawione. Poprosił o zasięgnięciu opinii policji w tym temacie. Policja zatrzymuje 

samochód 30 ton, który przejeżdża przez ten most w Babicach przy dawnej roszarni,  
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a kierowcy tłumaczą się brakiem zawrócenia samochodu. Policja ma problemy, jak 

kierowcę ukarać mandatem.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wystarczy forma zapewnienia  

Starosty, że zwróci się z tą prośbą do ZDW? 

Radny W. Gumieniak zgodził się z tą wypowiedzią.   

2. zwrócić się do ZDW w Katowicach o: 

1. modernizację najazdów do promu w miejscowości Grzegorzowice tak, aby była 

możliwość wjazdu samochodów osobowych na prom przy wyższej wodzie  

na rzece,  

2. uzupełnienie ubytków w płytach drogowych w dojeździe na prom od strony 

Ciechowic, 

3. uruchomienie istniejącego oświetlenia na dojeździe do promu, 

4. uaktualnienie informacji o nowych godzinach przeprawy promowej ważnej  

od 01.03.2011 r. 

 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Radny A. Plura odniósł się do interpelacji złożonej przez radnego M. Klimanka. 

Osobiście miał nadzieję, że był to żart, a jeżeli to nie był żart, to nie jest to wyraz głębokich 

przemyśleń wnioskodawcy, ale głębokiego zmęczenia po nocy studniówkowej. Podziękował 

za targi edukacyjne i za przedsięwzięcia, które organizowane są przez Starostwo Powiatowe  

w porozumieniu ze szkołami. Zwrócił się do dyrektorów szkół z podziękowaniami.  

W porównaniu do szkół rybnickich, raciborskie szkoły prezentują bardzo zintegrowaną, jasną 

koncepcję szkół. Kapitalną sprawą jest to, że w tych samych dniach (poniedziałek, wtorek  

w zeszłym tygodniu), kiedy odbywają się targi edukacyjne w MOS – ie uczniowie mogą 

uzyskać materiały, informacje, wszystkie szkoły mają dni otwarte. Pozwala to uczniom  

z rejonu na odwiedzenie wszystkich szkół, sprawdzenie, porozmawianie. Aktywny udział  

w nowo otwartych szkołach udział biorą uczniowie, samorządy w szkole, więc jest to sprawna 

przekazywana informacja. Połączenie dni otwartych z targami edukacyjnymi jest strzałem  

w dziesiątkę, za co podziękował. Oprócz koordynowanych przez Zarząd targów, informatora 

naborowego, są takie działania szkół jak odwiedziny nauczycieli z poszczególnych szkół  

i informacja nt. konkretnej charakterystyki danej szkoły. Często są to prezentacje 

multimedialne w gimnazjach i na w/w rzecz zwrócił uwagę. Dobrze jest, aby szkoły zostały 



 28 

zauważone, które prowadzą taką ciekawą promocję, bo rzeczywiście wymaga to 

zaangażowania nauczycieli, zrobienia prezentacji i pojechania często w godzinach nie swojej 

pracy.   

 Ponadto radny zwrócił uwagę na liceum i gimnazjum bilingulane. Poprosił  

o zastanowienie się i podjęcie działań wspólnie z Dyrektorem, aby we wrześniu można 

byłoby odpowiedzieć, że zrobiono wszystko co do „nas” należało. Fundacja Niemiecka 

przeznaczyła na liceum, gimnazjum bilingualne spore środki. Do radnego docierają sygnały  

z różnych środowisk, które wskazują na to, iż ludzie są zainteresowani tą kwestią  

i na zarządzie powiatu podejmowany jest ten temat. Liceum bilingualne ma preferencyjną 

subwencję oświatową. W dniu wczorajszym na Komisji Budżetu i Finansów Starosta 

omawiając uchwałę o założeniu Liceum Plastycznego twierdził, iż trzeba ustalić sobie liczbę 

uczniów przy której zostanie założony oddział. Dobrze byłoby na zarządzie ustalić, na jakim 

poziomie będzie otwierany oddział w liceum i gimnazjum bilingualnym, aby później nie było 

wątpliwości. Radny poruszył w/w kwestię na sesji ze względu na to, iż sprawa ta dla wielu 

ludzi jest bardzo ważna, istotna, stąd też głos i wniosek skierował do zarządu powiatu.    

 Starosta poprosił, aby w punkcie informacja Starosty o pracach zarządu powiatu 

między sesjami znalazł się zapis, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się  

w Biurze Rady.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż wszelkie odpowiedzi na interpelacje 

radnych zostały przekazane. Poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 26.04.2011 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad, 

parter). Tematem sesji będzie informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych 

planowanych na 2011 r. Poprosił przewodniczących komisji o krótkie spotkanie, które 

odbędzie się po zakończeniu sesji w Biurze Rady, celem ustalenia terminów pracy Komisji, 

ze względu na okres przedświąteczny.       

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji, 

przewodniczący rady A. Wajda o godz. 17:01 zamknął obrady sesji. Podziękował wszystkim 

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  

29 marca 2011 r. 

4. Nowa wersja projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania 

diet radnym Powiatu Raciborskiego.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 02.03.2011  

do 17.03.2011. 

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

do informacji za okres (02.03.2011 – 17.03.2011). 

7. Informacja ogólna o zadaniach Referatów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

8. Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

9. Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2011 – 2020. 

10. Uchwała nr 15/XIV/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych 

zadań w roku 2011. 

11. Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2011. 

12. Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

polegającego na likwidacji Poradni reumatologicznej w Przychodni Rejonowo - 

Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47. 
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13. Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 

dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach” 

polegającego likwidacji Pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Rydułtowach  

przy ul. Plebiscytowej 47. 

14. Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

„PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. 

15. Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiatu Raciborski Liceum 

Plastycznego w Raciborzu. 

16. Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

założenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

17. Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r.  w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej 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. 

18. Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

19. Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego. 

 

 

 

 



 31 

20. Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 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 zmianie lokalizacji stacjonowanie zespołów wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego. 

21. Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 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. 

22. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego dotycząca respektowania praw zasłużonych 

dawców krwi w zakładach opieki zdrowotnej podległych Powiatowi Raciborskiemu.  

23. Interpelacja radnego Leona Fiołki.  

24. Petycja mieszkańców dzielnicy Racibórz – Studzienna i Sudół dotycząca żądań 

wyremontowania ul. Hulczyńskiej i ul. Bogumińskiej.  


