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BR. 0002.3.4.2011 

PROTOKÓŁ  NR  VII / 2011 

z  VII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 kwietnia 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. VII/66/2011 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

za 2011 rok. 

2. VII/67/2011 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2021. 

3. VII/68/2011 – w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – 

konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej  

w Raciborzu - malowanie ścian zewnętrznych obiektu”. 

4. VII/69/2011 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

5. VII/70/2011 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa. 

6. VII/71/2011 – w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

7. VII/72/2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

8. VII/73/2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu. 

9. VII/74/2011 – w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy 

Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni 

Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, Poradni 

Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, 

Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej. 
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10. VII/75/2011 – w sprawie dokonania zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej 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 stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Skarbnik Powiatu                     Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Elżbieta Topór  

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 VI 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. Informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011 r. 

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 – 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – 

konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej  

w Raciborzu - malowanie ścian zewnętrznych obiektu”. 

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

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego 

używania. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 20 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zaś lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli mediów i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Poinformował, iż zmarł radny 

powiatu Leszek Wyka – wieloletni działacz kultury w Powiecie Raciborskim. Był dobrym 

kolegą, merytorycznym radnym, który zawsze pamiętał o drugim człowieku. Poprosił 

wszystkich o powstanie, w celu uczczenia jego pamięci minutą ciszy.  

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 26 kwietnia 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 VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za.  

  

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na salę obrad wszedł radny  

Artur Wierzbicki. W chwili obecnej na sali obrad było 21 radnych. Następnie odczytał pismo 

Starosty Raciborskiego Nr OR.II.0022.3.4.2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2011r.: 

1. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 i jednocześnie wycofanie  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021, przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.4.2011 z dnia 13 kwietnia 2011r. – w/w projekt uchwały został przyjęty  

do porządku obrad sesji 21 głosami za,  

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach 

polegającego na ograniczeniu jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych 

poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni 

Ortopedycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, 

Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej – w/w projekt 

uchwały został przyjęty do porządku obrad sesji 21 głosami za,  

3. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmiany uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 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 stacjonowania zespołów 
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wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego – w/w projekt uchwały został przyjęty  

do porządku obrad sesji 21 głosami za.  

Ponadto do projektu uchwały, o którym mowa w pkt 1 zostały dołączone informacje 

dodatkowe ułatwiające radnym „śledzenie” dokonywanych zmian w WPF – zaznaczone 

kolorem czerwonym.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej w sprawie ujęcia w porządku obrad najbliższej sesji następujących projektów 

uchwał:  

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

w Raciborzu – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji  

21 głosami za.  

2. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu – 

projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie: 21 głosami za.    

Powyższe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad 

wraz z 5 zmianami, które w chwili obecnej zostały przegłosowane?  

Porządek obrad w nowej wersji przyjęto 21 glosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował w skład Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel. Zapytał 

każdego z radnych, czy wyrażają zgodę, aby uczestniczyć w pracach Komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję o wybór przewodniczącego komisji.  

Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  
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Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk przekazał, iż informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego (30.03.2011 - 14.04.2011) między sesjami radni otrzymali drogą 

elektroniczną. Starosta odniósł się  jedynie do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce 

w tym okresie. Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami 15.04.2011 - 26.04.2011 – uzupełnienie do informacji za okres (30.03.2011 – 

14.04.2011), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się  

w Biurze Rady, a osoby zainteresowane mogą się z nią zapoznać.      

 

Ad6. Informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda 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 

poprosił o przegłosowanie materiału.  

 Materiał został przyjęty 21 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 poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię nt 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 jednogłośnie poparła projekt uchwały zarówno dotyczący zmian  

w budżecie jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 
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 W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

 

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 przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i wraz dodatkowymi informacjami 

dostarczonymi przez Zarząd Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – 

konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu - 

malowanie ścian zewnętrznych obiektu”. 

 

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 przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 
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 W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

 

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 poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad  

jego używania. 

 

Starosta przypomniał, iż na komisjach mówił o e – mailu, który otrzymano,  

a w którym była mowa, że miasto Kansas City w Stanach zamieszczone ma podobne logo, 

stąd też wystąpiono w tej sprawie do autora konkursu. Osobiście informował już na kolejnych 

komisjach, że autor nie wiedział o tym logo. Był to jego wymysł, ale wystąpił on do miasta  

Kansas City i przesłał odpowiedź, jaką otrzymał. Starosta odczytał w/w odpowiedź, 

stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborskim  

G. Wójcik o zaprezentowanie logo Powiatu Raciborskiego. Przypomniał, iż można  

już odebrać nową wersję porządku obrad sesji.   

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborskim Grażyna Wójcik przypomniała, iż konkurs na logo 

powiatu odbył się na wniosek komisji z 2009 r. Pod koniec grudnia 2009 r. został ogłoszony 

konkurs przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborskim i trwał do końca 2010 r.  
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Logo – to graficzny znak spełniający rolę marketingową, jednocześnie informacyjną 

poprzez skrótowe ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu 

firmy, instytucji organizacji lub też jakieś idei pomysłu, a także mogące spełniać rolę jako 

charakterystyczne oznaczenie czegoś czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.  

Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot 

poprzez przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia, 

a następnie powiązanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez 

formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi. Od strony formalnej logo 

powinno być schematycznym ale w pełni opracowanym rysunkiem i można składać się  

tylko z logotypu czyli stylizacji literowej, tylko z elementu graficznego będącego symbolem 

lub też zawierać połączenie obu tych elementów. Logo ma być czytelne i łatwo 

rozpoznawalne, dlatego też powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty i niewielką liczbę 

kolorów. W czerwcu zarządzeniem Starosty została powołana Komisja Konkursowa 

składająca się z przedstawicieli gmin, PWSZ, pracowników Starostwa Powiatowego i Agencji 

Promocji. Na konkurs na logo powiatu wpłynęło 31 prac z propozycjami. Konkurs  

był dwuetapowy. W pierwszym etapie komisja wybrała trzy jej zdaniem najlepsze prace, 

natomiast w drugim etapie te trzy prace zostały skierowane do oceny internautów, 

mieszkańców i innych osób, w lokalnej prasie, portalach internetowych oraz ankiecie.  

W grudniu odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Konkursowej, która w podsumowaniu 

wszystkich zebranych głosów przyznała nagrody twórcom trzech projektów. III miejsce zajął 

Pan Dariusz Dowhaniuk z Dąbrowy Górnej, II  miejsce Pan Marek Szlachta z Lublina  

i I miejsce autorem logo jest Pan Grzegorz Stadnicki z Lublina. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zapoznał się z protokołem posiedzenia Komisji Konkursowej i podjął decyzję 

o skierowaniu zwycięskiego projektu do realizacji. Następnie Pani G. Wójcik przedstawiła  

w wersji multimedialnej koncepcję logo.  

Logo Powiatu Raciborskiego składa się z trzech elementów: sygnetu, logotypu nazwy 

i hasła promocyjnego. Sygnet – złożony jest z trzech części – ma symbolizować walory 

regionu: zieleń naturalnych lasów i łąk, błękit Odry i różnorodność architektury.  

Barwy poszczególnych części odpowiadają barwom logo województwa śląskiego, taki też  

był wymóg regulaminowy, aby barwy logo Powiatu Raciborskiego odwoływały się do barw 

logo województwa śląskiego. Logo może występować w dwóch odmianach zawierających 

różne logotypy: „powiat raciborski” lub „ziemia raciborska”. Księdze Znaku są wszystkie te 

elementy zarówno z logotypem „powiat raciborski” lub „ziemia raciborska”.  
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Logo Powiatu Raciborskiego występuje w trzech wariantach: promocyjnym, 

podstawowym i sygnetowym.  

Wariant promocyjny zawiera wszystkie elementy logo i służy do umieszczania  

na różnego rodzaju reklamach, afiszach, bilbordach, banerach w celu spopularyzowania 

regionu.   

Wariant podstawowy tylko z logotypem „powiat raciborski” lub „ziemia raciborska”.    

Wariant sygnetowy można prezentować wszędzie tam, gdzie z kontekstu publikacji 

wynika jednoznacznie, iż chodzi o problematykę związaną z Powiatem Raciborskim. 

Następnie przedstawiła budowę i proporcje logo.  

Minimalne szerokości rożnych wariantów i odmian logo Powiatu Raciborskiego  

są następujące:  

1. Wariant promocyjny – 30 * 20 mm, 

2. Wariant podstawowy – 20 * 12 mm, 

3. Wariant sygnetowy – 12 * 5 mm.  
 
Takie minimalne wielkości zapewniają czytelność symboliki znaku oraz logotypu i hasła 

promocyjnego. Tło logo również zostało określone. Jednorodne tło logo Powiatu 

Raciborskiego to: białe – wówczas znak może być polichromatyczny lub w dowolnej 

odmianie monochromatycznej lub achromatycznej oraz tła mogą być: zielone, niebieskie, 

żółte, czarne lub szare – wówczas należy stosować białe wersje znaku (tzw. kontra). 

Powiedziała także, jak powinno wyglądać tło znaku graficznego. Należy pamiętać o białym 

tle w wersji kolorowego logo. Jest określona dokładnie typografia czyli liternictwo 

wszystkich elementów.  

 W celu ozdobienia dokumentów takich jak dyplomy, certyfikaty, wizytówki, ale 

również do nagłówków listów firmowych czy kopert, stosuje się różnego rodzaju zestawy 

czworokątów, w miarę możliwości jak najmniej foremnych. Czworokąty te powinny mieć 

barwy z dozwolonego dla logo zestawu  (zielony, niebieski i żółty lub czarny) w rozmaitych 

ich odcieniach i nasyceniach.  

Dyrektor G. Wójcik przedstawiła także poszczególne druki firmowe (np. papier 

firmowy dostosowany do potrzeb Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu Raciborskiego  

i Starosty, pieczątka firmowa dokładnie z podanym adresem – z myślą o umieszczaniu  

jej w I etapie na kopertach, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, wizytówki, notes, brulion, 

teczka firmowa, płyta CD i DWD z okładką, itp.).  
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Wśród materiałów promocyjnych został zaproponowany przez wykonawców gadżet  

z możliwością wykorzystania logo Powiatu Raciborskiego: zestaw kości do gry dwie  

lub więcej, ścianki z oczkami 1 do 5 przedstawiają ciągłą linię układającą się kształt oczek  

i przechodzącą w logo Powiatu Raciborskiego na ściance wygranej – czyli zamiast szóstki 

(ścianka szósta ma barwy logo, hasło promocyjne powiatu, tło pozostałych ścianek  

jest dla kontrastu czarne ze względu na charakter kolekcjonerski gadżet ma wzbudzić 

zainteresowanie turystów).   

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 poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Pani G. Wójcik za prezentację.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

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 przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za (Wicestarosta A. Chroboczek nie był obecny 

na sali i nie głosował nad uchwałą). W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda wyjaśnił, iż skarga dopiero będzie rozpatrywana, ale 

zgodnie z procedurą, trzeba j przyjąć i przekazać do Komisji Rewizyjnej, celem rozpatrzenia. 

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji  

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 

Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu  

jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni 

Neurologicznej, Poradni Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, Poradni 

Laryngologicznej, Poradni Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, 

Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Logopedycznej. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że Zarząd Powiatu Raciborskiego 

proponuje pozytywne zaopiniowanie w/w likwidacji poradni. Następnie 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 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej 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 stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia. 

Starosta powiedział, że do uchwały, którą podejmowano na poprzedniej sesji  

wkradł się błąd, dlatego też konieczne jest jej sprostowanie w dniu dzisiejszym.  

Zostało wpisane: „rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu 

wyjazdowego podstawowego „P” oraz”. Jak stwierdził, nie chodziło o rozszerzanie – 

ponieważ ta karetka była, tylko chodziło o zmianę lokalizacji na Krzyżanowice dlatego też 
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ten projekt uchwały zmienia treść poprzedniej uchwały. W tytule skreśla się słowa 

„rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego 

podstawowego „P” oraz”, a w § 1 skreśla się to samo słowo. Tak jak Starosta powiedział, 

działalność ta była, tylko karetka ta była w Raciborzu, a obecnie będzie stacjonowała  

w Krzyżanowicach, stąd też zachodzi konieczność zmiany poprzedniej uchwały.      

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 przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że w związku z brakiem pytań radnych,  

nie ma odpowiedzi.     

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis powiedział, że nie ma 

żadnych wniosków.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Przewodniczącemu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  
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Ad20. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

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

przesłane zainteresowanym. Następnie zapytał, czy są osoby chętne do zabrania głosu  

w wolnych wnioskach?  

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

przekazał, iż kolejna sesja odbędzie się 31 maja 2011 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4. Tematem sesji będą: „Analiza 

funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego”.  

Ponadto poinformował, iż do Biura Rady wpłynął Apel Nr 13 XXVI Okręgowego Zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie realizacji 

ustawowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz Apel Nr 14 z dnia XXVI 

Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 marca 2011 r.  

w sprawie zaopatrzenia pielęgniarek i położnych w odzież ochronną. W/w apele stanowią 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu i znajdują się do wglądu w Biurze Rady.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda podziękował radnym za przebieg sesji  

w zadumie nad stratą radnego. Przekazał, że pogrzeb śp. radnego L. Wyki odbędzie się  

w czwartek o godz. 11:00 na Jeruzalem w Raciborzu. Poprosił wszystkich radnych (w miarę 

możliwości) o uczestnictwo w pogrzebie.      

 

Ad21. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 15:36.  

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  

26 kwietnia 2011 r.  

4. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie ujęcia w porządku obrad 

najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz w sprawie rozpatrzenia slegi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu.    

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego (30.03.2011 – 

14.04.2011).   

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 15.04.2011 -  

26.04.2011 – uzupełnienie do informacji za okres (30.03.2011 – 14.04.2011), 

7. Informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w 2011 r. 

8. Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.   

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

9. Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2011 – 2021. 

10. Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.   

 w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie 

elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu - malowanie 

ścian zewnętrznych obiektu”. 

11. Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.   

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej. 

12. Uchwała Nr VII/70/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa. 

13. Odpowiedź z miasta Kansas City.  



 16 

14. Uchwała Nr VII/71/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.    

w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania. 

15. Uchwała Nr VII/72/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.   

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

16. Uchwała Nr VII/73/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.     

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr VII/74/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.    

 w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krzyżanowice 

w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach polegającego na ograniczeniu jego działalności  

i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez likwidację Poradni Neurologicznej, 

Poradni Medycyny Pracy, Poradni Ortopedycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni 

Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej, Poradni Okulistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej  

i Poradni Logopedycznej. 

18. Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.     

w sprawie dokonania zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

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 stacjonowania zespołów wyjazdowych 

Pogotowia Ratunkowego. 

19. Apel Nr 13 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 

28 marca 2011 r. w sprawie realizacji ustawowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek  

i położnych oraz Apel Nr 14 z dnia XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaopatrzenia pielęgniarek i położnych 

w odzież ochronną.  

 

 


