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BR. 0002.3.5.2011 

PROTOKÓŁ  NR  VIII / 2011 

z  VIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 31 maja 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. VIII / 76 / 2011 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

2. VIII / 77 / 2011 – w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

3. VIII / 78 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

4. VIII / 79 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

5. VIII / 80 / 2011 – w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku 

budżetowego. 

6. VIII / 81 / 2011 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

7. VIII / 82 / 2011 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

8. VIII / 83 / 2011 – w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu 

Raciborskiego. 

9. VIII / 84 / 2011 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2011. 

10. VIII / 85 / 2011 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

11. VIII / 86 / 22011 – w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

 

12. VIII /  87 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 
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13. VIII / 88 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

14. VIII / 89 / 2011 – w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

15. VIII / 90 / 2011 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Inspektor Wydziału Finansowego                                               Dominika Budzan   

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu    Danuta Miensopust  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VII 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. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku 

budżetowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu 

Raciborskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2011. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

25. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 21 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Przywitał radnych, zaproszonych gości, przedstawicieli mediów i mieszkańców 

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

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 31 maja 2011 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z VII 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 VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Protokół został przyjęty bez uwag.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.5.2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 maja 2011r.: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok – w/w projekt uchwały został 

wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za,  

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 – 

projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za,  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad w/w projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.II.0022.3.4.2011 z dnia 19.05.2011 r.  
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3. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2011 r. – w/w projekt uchwały został wprowadzony  

do porządku obrad sesji 21 głosami za,  

4. autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski – projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za. 

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że radni otrzymali Uchwałę nr 16/XV/2011 

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia  

30 maja 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 2011 r.   

Ponadto do projektu uchwały, o którym mowa w pkt 2 zostały dołączone informacje 

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

kolorem czerwonym.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie zmodyfikowanego 

programu sesji. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

W/w radni wyrazili zgodę.  

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

Radny A. Wierzbicki zgłosił radnego M. Kurpisa na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego M. Kurpisa, czy wyraża zgodę zostać 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków? 

Radny M. Kurpis wyraził zgodę.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

 

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 między sesjami od 27.04.2011 do 19.05.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, 

dlatego też odniósł się  do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym okresie. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 20.05.2011 do 31.05.2011 – uzupełnienie do informacji za okres  

(27.04.2011 – 19.05.2011), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

  Odnośnie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości 

kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu 

Raciborskiego Starosta powiedział, że ustawowo scedowano na powiaty zajmowanie się 

pojazdami porzuconymi lub pojazdami, których zatrzyma policja czy inne służby. Do zadań 

własnych powiatu będzie należała organizacja parkingów lub też znalezienie osoby, która 

prowadzi parkingi, wyznaczenie parkingów do przyjmowania, wyznaczenie przewoźników, 

którzy zabierają samochody z drogi jak również ponoszenie kosztów. Ustawodawca 

przewidział, iż powiat może odzyskiwać koszty od właścicieli pojazdów. Najczęściej  

są to stare samochody, a koszty za przechowywanie samochodu na parkingu są dosyć duże, 

dlatego też będzie prawie niemożliwe sprzedanie samochodu w drodze przetargu  

i będzie to kolejny wydatek powiatu. W 2011 r. może to kosztować powiat 60.000 zł.       

 Starosta przypomniał, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków znajduje się  

w Biurze Rady.  

 Na zakończenie Starosta poinformował, iż Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej jako miejsce odkrywania talentów.  

W imieniu władz Powiatu Raciborskiego podziękował  Dyrektorowi MDK E. Biskup –  

osobie – która przyczynia się do odkrywania talentów. Wręczył jej kwiaty oraz przekazał list 

gratulacyjny. W/w list stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.   
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 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Elżbieta Biskup podziękowała 

za zaproszenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podkreśliła, iż Młodzieżowy Dom 

Kultury tytuł ten otrzymał jako pierwszy i jedyny w Powiecie Raciborskim. Przez ponad  

10 lat autorski program, który jest współtworzony, rozwijany, MDK realizuje  

go konsekwentnie na rzecz dzieci i młodzieży nie tylko Powiatu Raciborskiego. 

Najważniejszą rolą MDK – u jest wychowanie dzieci i młodzieży. W imieniu całej kadry 

MDK podziękowała za dowód uznania.  

Radny Leonard Malcharczyk wyraził słowa podziękowania i wyrazy wielkiego 

uznania dla organizatorów VI edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego. Osobiście 

uczestniczył w tej uroczystości. Jak stwierdził, nie ma lepszej promocji dla Powiatu 

Raciborskiego niż to wydarzenie, które zostało zorganizowane w szkole w Krzanowicach 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrektora szkoły Kornelii Lach, mniejszości niemieckiej, 

Starosty Raciborskiego, Konsulatu Niemiec w Opolu i wielu innych osób. 446 klas z całej 

Polski, z 4 krajów ościennych świadczy o tym, że uznanie dla tej inicjatywy jest bardzo duże. 

Podziękował Staroście za w/w inicjatywę, przewodniczącej mniejszości niemieckiej  

za wsparcie oraz Dyrektorowi K. Lach.   

    

Ad6. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

poprosił o przegłosowanie materiału.  

W/w materiał został przyjęty 22 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
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 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o ściągnięciu z poczty elektronicznej 

dostępnego aktualnego programu sesji.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o wprowadzonej przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego autopoprawki do projektu uchwały, stąd też poprosił Wicestarostę o kilka słów 

wyjaśnienia.  

Wicestarosta Andrzej Chroboczek powiedział, że Zarząd Powiatu Raciborskiego  

po przeanalizowaniu dwóch wniosków złożonych na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji proponuje dokonanie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/285/2009 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2009 r. z późn zm. Odczytał autopoprawkę  

do projektu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, stanowiącą 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Wicestarosta stwierdzając, iż drugi wniosek dotyczył „zielonej szkoły”  

i możliwości przyznania dodatkowego dnia wolnego. Karta Nauczyciela w art. 42 c,  

w art. 30 ust. 5 oraz w rozporządzeniu w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek 

określa w bardzo dokładny sposób jak dyrektor ma postępować, jeśli chodzi o przyznanie 

dnia wolnego, w związku z czym zapis ten byłby w regulaminie powieleniem przepisów 

prawa.   

Przewodniczący rady A. Wajda ponownie zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?   
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W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

   

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Kurpis przypomniał, iż w dniu 

wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Zmiany do uchwały 

budżetowej zostały przedstawione w nowej wersji i przyjęte pozytywnie, jednogłośnie. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021 została przyjęta 

podobnie.    

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z przedstawioną  

przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów opinią, projekt uchwały został przyjęty 

pozytywnie na Komisji. 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.   
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu i planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku 

budżetowego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis stwierdzając, iż  

na połączonych posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych pozytywnie, 

jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.   
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem zgłoszeń, 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 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 
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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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

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

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

 

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

protokołu.   

 

Ad21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wicestarostę o zabranie głosu. 

Wicestarosta przekazał, że Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu w dniu 30 maja 2011 r. wyraziła pozytywną opinię  

o podziale środków PFRON, przedstawionym w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011r. Uchwała  

Nr 16/XV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 30 maja 2011 r. stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

Następnie 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.   

 

Ad22. 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 następujący radni: T. Frencel, L. Malcharczyk, A. Plura,  

L. Fulneczek, F. Marcol, A. Wierzbicki, K. Ciszek, N. Mika i W. Gumieniak.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 W pierwszej kolejności głos zabrała radna T. Frencel składając w formie pisemnej na 

ręce przewodniczącego rady interpelację w sprawie budowy boiska i sali gimnastycznej  

przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 25 
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do niniejszego protokołu. Radna poprosiła o pisemne udzielenie odpowiedzi na złożoną 

interpelację.    

Następnie przypomniała, iż kilka miesięcy temu podniosła temat dotyczący 

wykaszania traw w międzywalu. W związku z powyższym zapytała, czy sprawa ta została 

uwzględniona do realizacji?    

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iż na sesji 01.03.2011 r. zgłosił interpelację  

w sprawie działań zmierzających do ograniczenia prędkości samochodów na odcinku drogi 

wojewódzkiej nr 916 w miejscowości Samborowice. W temacie tym Starosta wystąpił  

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odcinek ten cechuje się dużym nachyleniem 

od granicy (od Pietraszyna), stąd też samochody przejeżdżające przez miejscowość osiągają 

bardzo dużą prędkość i stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i bardzo często 

„l ądują” na wysokości posiadłości Pana Jeremiasza na płocie. W dniu 22.04.br. otrzymał 

odpowiedź z ZDW opiniującą negatywnie wniosek w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej 

lub innej, która zmuszałaby do ograniczenia prędkości przy DW 916 w miejscowości 

Samborowice. Radny odczytał fragmenty w/w odpowiedzi stanowiące załącznik nr 26  

do niniejszego protokołu. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wystąpienie  

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w celu pozyskania środków finansowych  

na budowę 12 metrów chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 916 w miejscowości 

Samborowice (od Pietraszyna za sklepem po prawej stronie w dół).  

Radny Adrian Plura zasygnalizował problem remontu drogi DW 919 na odcinku 

między Szymocicami i Jankowicami (standard drogi znacznie odbiega od całości  

na pozostałych odcinkach). W ostatnim czasie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu w najbardziej newralgicznych miejscach dokonał remontu. Na terenie Powiatu 

Raciborskiego droga w tym miejscu jest najgorsza i przy wyjeździe w Rud na Gliwice 

zniszczone są pobocza, które mogą zagrażać niebezpieczeństwu między Jankowicami  

a Rudami (w lesie przy wyjeździe na tzw. czerwonym mostku regularnie niszczone są bariery 

ochronne w wyniku wypadku). Przyczyną jest nadmierna prędkość przez przejeżdżające 

samochody. Radny w w/w sprawie nie oczekiwał odpowiedzi w formie pisemnej ani ustnej, 

ale chodzi tylko o długofalowe działania i lobbowanie w tej sprawie ZDW (może z Gminą 

Kuźnia Raciborska i Gminą Nędza).  

 Druga sprawa podniesiona przez radnego dotyczyła rodzin zastępczych. Przypomniał, 

iż w dniu wczorajszym odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Nie należy wstydzić się, 

ilością rodzin zastępczych (zwłaszcza zawodowych), znajdujących się na terenie Powiatu 

Raciborskiego, w porównaniu z innymi powiatami, gdyż taka analiza była dokonywana.        
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W związku z tym radny zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o długofalowe działania, sprawdzenie, na ile można w aktualnym stanie prawnym poprawić 

sytuację rodzin zastępczych, aby było ich więcej oraz rozważenie, na ile można zmienić 

zasady finansowania rodzin zastępczych. Jak stwierdził, wszystkie przedstawione przez niego 

kwestie, zostaną przedstawione w formie pisemnej.  

Radny Leonard Fulneczek zwrócił się z prośbą o pisemne wystąpienie do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach popierające starania 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego (szczególnie Gminy Krzyżanowice) o poprawę 

bezpieczeństwa przy DK 45 poprzez budowę chodników przy tej drodze. Przy drodze 

krajowej 45 przez większą część miejscowości powiatu chodniki znajdują się, ale są takie 

odcinki – szczególnie w Tworkowie, dwa krótkie odcinki Krzyżanowice – Roszków, 

Zabełków gdzie brak chodników, a ich budowa jest niezbędna. Mieszkańcy a także gmina 

monitorują w tej sprawie. Gmina już w poprzedniej kadencji przy okazji swoich inwestycji 

przygotowała dokumentację pod niektóre odcinki tych chodników. Poprosił Starostę  

o poparcie w/w sprawy.  

Następnie radny w imieniu mieszkańców Gminy Krzyżanowice, szczególnie 

Bolesławia radny zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie drogi powiatowej pomiędzy 

Tworkowem a Bolesławiem. Droga ta staje się niebezpieczna. W kilku miejscach, droga ta 

jest mocno zapadnięta (szczególnie przy moście w Bolesławiu oraz na odcinku  

Tworków – Bolesław, są zapadnięte również studzienki w samym Bolesławiu). Konieczna by 

była także przycinka krzewów przy wyjeździe z Tworkowa, gdyż gałęzie wystają na drogę.      

Radny Franciszek Marcol w imieniu mieszkańców Nędza ul. Rogol zwrócił się  

z prośbą o ponowne przeanalizowanie rozwiązania dotyczącego połączenia wyjazdu z drogi 

gminnej ul. Rogol z drogą wojewódzką 922. Ponadto zwrócił się z prośbą  

o zorganizowanie spotkania „w terenie”, z udziałem np. Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, przedstawiciela Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz poinformowanie  

o terminie spotkania. Liczba znaków znajdujących się w tym miejscu jest przerażająca  

i wprowadza to pewną dezorientację. Poza tym w miejscu gdzie ma być skręt w lewo  

z głównej drogi, drogi wojewódzkiej znajduje się podwójna ciągła i często zdarza się, że 

osoby skręcające w ul. Rogol są wyprzedzani. W/w interpelację złożył w formie pisemnej  

i stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  

Radny A. Wierzbicki podziękował Staroście za zajęcie się sprawą dotyczącą 

respektowania praw zasłużonych dawców krwi w zakładach opieki zdrowotnej podległych 

Powiatowi Raciborskiemu. Ponadto podziękował wszystkim osobom dobrej woli, którzy 
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wspomnieli o w/w kwestii, gdyż edukacja na temat osób oddających krew jest bezcenną 

wiadomością. Na powyższą interpelację radny otrzymał odpowiedź pisemną.  

Radny Krzysztof Ciszek podniósł kwestię dotyczącą spękań, odprysków,  

pojawienia się grzyba na ścianie frontowej na budynku bramnym Zamku Piastowskiego 

 w Raciborzu, co można byłoby odgrzybić. Zapytał, czy jest to niespodzianka, która 

wyniknęła w trakcie remontu czy teren został nieprawidłowo rozpoznany przez firmę  

oraz czy to pociągnie budżet powiatu o nowe koszty albo wykona to firma w obecnym 

zakresie?  

Następnie radny zapytał o współpracę Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z Raciborskim Centrum Medycznym – Oddziałem Kardiologii. Wiadomo, że standardy 

podnoszą się i kiedyś wożono pacjentów do Kędzierzyna – Koźla czy do Zabrza. Była to 

dosyć długa droga, ale na dzień dzisiejszy zostaje ona skracana, lecz pojawiają się przypadki, 

że pacjent zbyt późno kierowany jest na stół operacyjny w Oddziale Kardiologii. W związku  

z powyższym radny zapytał, czy w nagłych przypadkach nie można ominąć przewiezienia 

pacjenta do szpitala a bezpośrednio przewieźć go na stół operacyjny?  

Ostatnia sprawa podniesiona przez przedmówcę dotyczyła braku jednolitego 

ceremoniału sztandarowego, flagowego w dużych uroczystościach w szkołach średnich. 

Przykładem mogą być obchody  Święta III Maja. W związku z tym radny zaproponował 

ujednolicenie ceremoniału sztandarowego, flagowego w szkołach i placówkach oświatowych.  

Radny Norbert Mika zapytał, czy jest prawdą, iż na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

doszło do zarabowania jednego z pomieszczeń w czasie prowadzonych robót  

oraz czy spowodowało to trwałe zmiany w murze, gdyż było to niedaleko budynku bramnego 

zwłaszcza w zabytkowym murze XIII – wiecznym. 

Następnie radny powiedział, że radni często dowiadują się o nowych robotach 

budowlanych, które prowadzone są na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W pełni to 

pochwalił, gdyż plan robót powinien być planem żywym a nie sztywnym. W związku  

z powyższym poprosiło przekazanie radnym materiału nt. rozwoju prac budowlanych  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu czyli jakie nowe prace podejmowano na Zamku 

Piastowskim – ile było pierwotnie planowane a ile zrobiono więcej i jakie to pociągnęło 

dodatkowe koszty.         

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak podniósł 

temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Lewostronne obwałowanie Odry (od strony 

Gminy Rudnik) przebiega sprawnie zgodnie z harmonogramem i prace te powinny zostać 

zakończone w IV kwartale 2011 r. Do zamknięcia obwałowania lewostronnej Odry pozostaje 
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około 150 metrów na terenie województwa opolskiego. W związku z tym poprosił  

o wystąpienie do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z zapytaniem, kto  

jest lub będzie inwestorem tej części wałów po stronie województwa opolskiego i kiedy ich 

budowa zostanie rozpoczęta i zakończona? 

W związku z informacjami otrzymanymi ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych wynika, iż w inwestycjach na terenie Powiatu Raciborskiego w 2011 r. brak 

zadania jak „Budowa obwałowania prawostronnej części Odry na terenie Gminy  

Kuźnia Raciborska, sołectwo Turze”. Sprawa ta ciągnie się już bardzo długo. W programie 

Odra 2006 brak w/w zadania, stąd też zapytał, z jakich środków, programu i kiedy  

rozpocznie się budowa prawostronnego obwałowania Odry?     

 

Ad23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.   

 Starosta odniósł się do interpelacji radnych:  

1. T. Frencel dot. budowy boiska i sali gimnastycznej przy ZSE – Starosta powiedział, że  

o planach inwestycyjnych związanych z placówkami mówiono już w II kadencji,  

a w III kadencji zostały one tylko doprecyzowane. W planach była budowa kilku sal 

gimnastycznych, boisk, m.in. przy ZSOMS (druga sala), ZSM, II LO i ZSE.  

Sytuacja finansowa jaką zgotował dla samorządów Minister Finansów powoduje 

odłożenie w czasie planów budowania boisk, z uwagi na brak środków, stąd też trzeba 

brać pod uwagę zaangażowanie szkoły w nabory ucyniw. Pierwotnie planowano, iż  

w pierwszej kolejności powstanie sala gimnastyczna przy ZSE, następnie przy II LO, ale 

jakby miał wybrać, to osobiście chciałby, aby było to przy II LO z tych względów,  

o których już powiedział mediom. Najprawdopodobniej nie będzie w najbliższych  

2 latach ani przy jednej czy drugiej szkole, ze względu na brak środków.  

Jeżeli przez 2 lata zmieni się na cokolwiek w ZSE na plus tj. będą większe nabory, to 

może sala będzie przy ZSE, w przeciwnym wypadku będzie przy ZSO. Przy ZSO Nr 2  

nie buduje się żadnego super kompleksu sportowego, ale buduje się boisko, którego 

szkoła nie ma od lat. Od czasu, gdy Sanepid zamknął boisko sportowe, to młodzież II LO 

nie ma gdziekolwiek latem wyjść na boisko. W ZSE jest bardzo duży teren. Są takie 

plany, aby mieć przy jednej szkole takie duże boisko pełnowymiarowe i ZSE posiada taki 

teren. ZSE musi robić w kierunku współpracy zagranicznej, która jest bardzo niewidoczna 



 18 

czy większych naborów uczniów do szkół. Szkoła ta zawsze była oblegana  

przez młodzież, szczególnie z terenu powiatu, ale w chwili obecnej nabory maleją.  

Temat jest otwarty i zasugerował, aby na komisjach, spotkaniu podejść ponownie  

do planów inwestycyjnych. W planach było zrobienie elewacji, ale wszystko okaże się, 

jak będzie realizować się przyszłoroczny budżet.  

Odnośnie wykaszania traw międzywala Starosta powiedział, że jest to temat dwóch 

inwestorów: RZGW i ŚZMiUW. Osobiście może wystosować pismo do w/w instytucji,  

ale odpowiedź z pewnością będzie taka, iż zadanie to zostanie zrealizowane w miarę 

możliwości środków finansowych. Zobowiązał się wystosować pismo do gestora 

międzywala.  

2. L. Malcharczyka – Starosta powiedział, że Starostwo Powiatowe spróbuje przekonać 

właściciela Zarządu Dróg Wojewódzkich czy Marszałka do budowy 12 metrów chodnika  

w Samborowicach.  

3. A. Plura –  Starosta powiedział, że temat zgłoszony przez radnego A. Plury zostanie 

podniesiony na Zarządzie Powiatu Raciborskiego. W dniu 11.06.2011 r. w Leśnej Polanie 

zostanie zorganizowany kolejny piknik z rodzinami zastępczymi, na który zaprosił 

wszystkich radnych.  

4. L. Fulneczka – Starosta stwierdził, iż powiat będzie lobował chodnik przy drodze 

krajowej w miejscowości Tworków – jako przykład podał chodnik w Krzyżanowicach,  

na który znalazły się środki z GDDKiA.  

Odnośnie drogi Tworków – Bolesław – Starosta powiedział, że jest problem z drogami 

powiatowymi. Przez ostatnie kilka lat było dużo środków finansowych w budżecie  

na remonty dróg powiatowych i widoczna była budowa chodników czy też remonty dróg. 

Powiat nie jest w stanie wykładać większych pieniędzy na drogi powiatowe. W I i II 

kadencji było mało środków na drogi powiatowe, potem znajdowano środki  

na te drogi i w chwili obecnej przychodzi trudny czas spowodowany z brakiem tych 

środków na drogi. Powiat będzie wykonywał te zadania, które są niezbędne, głównie 

będzie to doraźne łatanie dróg niż budowa nowych nawierzchni drogowych chyba, że 

będą to środki zewnętrzne. 

5. F. Marcola – Starosta obiecał wysłać Dyrektora PZD J. Szydłowskiego, który oceni czy 

jest w stanie „od ręki” wykonać te prace, o których mówił radny F. Marcol,  

w przeciwnym wypadku zostanie zorganizowane spotkanie.  

6. A. Wierzbickiego – Starosta złożył na ręce radnego podziękowania.  
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7. K. Ciszka – odnośnie Zamku Piastowskiego w Raciborzu (budynku bramnego) Starosta 

powiedział, że łuszczy się farba na ścianie, gdyż są to grube mury. Roboty były 

wykonywane w zimie i wilgoć ze ścian spowodowała, że na zewnątrz farba uległa 

złuszczeniu. Wykonawca w ramach rękojmi przemaluje ponownie budynek bramny. 

Ponadto przekazał, iż widoczna jest współpraca szpitala z Raciborskim Centrum 

Medycznym. Niedawno mówił, że Raciborskie Centrum Medyczne ufundowało specjalne 

aparatury do karetek, aby mogły już w drodze monitorować pacjenta, ale gdzie trafi 

pacjent, to już decyduje lekarz w karetce. W tym temacie nie może decydować ani 

Dyrektor, Starosta czy Rada tylko lekarz.  

 W temacie ujednolicenia ceremoniału sztandarowego w szkołach Starosta stwierdził, 

iż organizatorem uroczystości, o których wspomniał radny K. Ciszek jest Prezydent 

Miasta Racibórz. Obiecał w sposób delikatny porozmawiać z Prezydentem. Osobiście 

ucieszył się, iż wiele pocztów sztandarów uczestniczy w uroczystościach.  

 Radny K. Ciszek powiedział, że wyłącznie chodziło mu tylko o to, aby młodzież  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski była zorientowana 

w jaki sposób trzymać sztandar, jakie komendy wykonać, itp.  

Starosta obiecał wystąpić do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski i przeprowadzić szkolenie w w/w temacie.      

8. N. Miki – Starosta powiedział, że o katastrofie budowlanej informował już radnych  

w ubiegłym roku, co spowodowało wstrzymanie prac na budynku Słodowni. Pod koniec 

sierpnia lub we wrześniu pod częścią budynku po dużych opadach odpłynął kawałek 

fundamentu co pociągnęło za sobą kawałek ściany piwnicznej. W związku z czym zostały 

prace zatrzymane, nie była zrobiona elewacja, konieczne było zlecenie ekspertyz.  

Po ekspertyzach były wnioski, potem opracowanie dokumentacji i w ramach kolejnego 

przetargu zlecono również usunięcie. W chwili obecnej prace te są skończone.              

  W kwestii interpelacji dotyczącej nowych robót Starosta powiedział, że  

nie wprowadza się nowych robót. Konserwator nie zgadzał się na prowadzenie badań 

architektoniczno – konserwatorskich na niektórych obiektach Zamku, gdyż  

przy badaniach wszystko polega, że trzeba coś odkuć lub odkryć. W celu złożenia 

wniosku o pieniądze i posiadaniu dokumentacji, to należało tę dokumentację zlecić 

projektantom, którzy opierali się na materiałach, jakie były, stąd też nie mogli przewidzieć 

co jest pod tynkiem. Nie mogli przewidzieć, że budynek bramny będzie musiał być cały 

kotwiony za duże pieniądze albo w przypadku skucia tynku pokaże się ściana z XIII   

czy XII – wieczna, a wcześniej projektant zaplanował, że tam będzie jakieś wykucie  
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i będzie winda. Prace dodatkowe na tym polegają, że w budynku mieszkalnym, gdzie 

znajduje się pomieszczenie skarbca obok znajduje się winda, która miała być wkuta  

w ścianę. Należało odsunąć windę od tej ściany, poleciały dwie z przodu i były to te 

roboty dodatkowe, które będą zapłacone, bo zostaje złożony wniosek o ponowną ocenę 

projektu, w którym pisze się te wszystkie prace. W przypadku zatwierdzenia wniosku,  

za te wszystkie prace będzie można płacić z pieniędzy unijnych. Baszta miała być 

odbudowana, ale dokładnie nie było projektu, ponieważ w pierwszej kolejności miały 

zostać wykonane badania. Na podstawie tego można było przygotować koncepcję, którą 

jak zatwierdzi konserwator, następnie zostaje zrobiony projekt.   

 Radny N. Mika zgodził się, iż roboty są słusznie robione, ale zapytał, jakie to 

konkretnie były kwoty, ile dokładnie kosztów poniesiono w związku z robotami 

słusznymi?  

 Starosta powiedział, że pierwotnie koszt odbudowy Zamku miał wynieść  

23 mln 600 tys. zł. W chwili obecnej w budżecie powiatu jest już ponad 27 mln zł.  

Powiat dokłada, ponieważ nie można tego rozliczyć ze środków unijnych. Po ponownej 

ocenie zostaną zdjęte środki powiatowe. Ostatecznie można mówić o kwocie 1 mln zł.  

Po ponownej ocenie można będzie już w 100 % przekazać radnym informację nt. tego  

co i jak jest robione.  

9. W. Gumieniaka – Starosta wyjaśnił, iż na Opolszczyźnie musi być Opolski Zarząd 

Melioracji Wodnych, ale do jakiej instytucji powinien wystąpić powiat. Można zapytać, 

jakie były uzgodnienia, bo żeby budować wał po stronie województwa opolskiego, to 

trzeba mieć uzgodnienia ze stroną opolską, stąd też tut. Starostwo wystąpi do ŚZMiUW,  

aby poinformował, jak planuje się rozwiązać 150 m wałów w Gminie Rudnik. Jest to już 

temat stary, który został już podniesiony w II kadencji.  

W kwestii budowy wałów w Turzu Starosta obiecał wystąpić, gdyż brak jest wiedzy  

w tym temacie.      

 Starosta poinformował, iż 18.06.2011 r. (sobota) odbędzie się kolejna edycja 

„Pływadła”. Starostwo Powiatowe jest współorganizatorem wspólnie z władzami 

samorządowymi Kędzierzyna – Koźla, jak również Miasto Racibórz. Rozpoczęcie 

zaplanowano na godz. 12:00 spod mostu. Ponadto poinformował o otrzymaniu pisma  

z Rzymsko -  Katolickiej Parafii Trójcy Św. W Modzurowie (Gmina Rudnik) w sprawie 

włączenia do obchodów Dni Raciborza wsparcia kosztów leczenia ciężko poparzonego  

6 – letniego dziecka – Paulinki. Osobiście poprosił Księdza, aby zgłosił się z tą prośbą  

do Prezydenta Miasta Racibórz. Ponadto zainteresowani radni mogą wesprzeć ten szczytny 
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cel na które zostało utworzone w banku subkonto parafialne. Powyższe pismo będzie 

znajdowało się w Biurze Rady i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.      

 

Ad24. 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 powiedział, że nie zostały 

złożone żadne wnioski.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Przewodniczącemu Komisji Uchwał  

i Wniosków za pracę w Komisji.  

 

Ad25. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Radny L. Malcharczyk przypomniał, iż 17.06.1991 r. Premier K. Bielecki i kanclerz 

Niemiec  H. Kohl podpisali umowę o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między 

Polską a Niemcami. Z tej okazji w X – rocznicę tego wydarzenia na stadionie w Gogolinie 

zostanie zorganizowany duży koncert, na który zaprosił wszystkich radnych. Udało się 

pozyskać znane osoby. Koncert odbędzie się 17.06.2011 r. o godz. 19:00 na stadionie  

w Gogolinie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż wszystkie odpowiedzi  

na interpelacje zostały przesłane zainteresowanym. Przekazał, że kolejna sesja odbędzie się 

28 czerwca 2011 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu  

Okrzei 4 (sala narad, parter). Tematem sesji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2010 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu”.    

 

Ad26. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:30.  

Podziękował za udział w obradach 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  

31 maja 2011 r.  

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (27.04.2011 - 

19.05.2011). 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 20.05.2011 -  

31.05.2011 – uzupełnienie do informacji za okres (27.04.2011 – 19.05.2011). 

6. List gratulacyjny.  

7. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Nr VIII / 76 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

9. Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany  

Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

10. Uchwała Nr VIII / 77 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

11. Uchwała Nr VIII / 78 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.  

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

12. Uchwała Nr VIII / 79 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

13. Uchwała Nr VIII / 80 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej powiatu za I półrocze roku budżetowego. 

14. Uchwała Nr VIII / 81 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 
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15. Uchwała Nr VIII / 82 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudnik. 

16. Uchwała Nr VIII / 83 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.   

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Raciborskiego. 

17. Uchwała Nr VIII / 84 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2011. 

18. Uchwała Nr VIII / 85 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na rok 2011. 

19. Uchwała Nr VIII / 86 / 22011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu. 

20. Uchwała Nr VIII /  87 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

21. Uchwała Nr VIII / 88 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

22. Uchwała Nr VIII / 89 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 

23. Uchwała Nr 16/XV/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

24. Uchwała Nr VIII / 90 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011 r.    

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

25. Interpelacja radnej Teresy Frencel w sprawie budowy boiska i sali gimnastycznej  

przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

26. Odpowiedź z dnia 22.04.2011 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach opiniująca 

negatywnie wniosek w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej lub innej, która 

zmuszałaby do ograniczenia prędkości pojazdów na odcinku drogi wojewódzkiej nr 916 

w miejscowości Samborowice. 
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27. Interpelacja radnego Franciszka Marcola w sprawie ponownego przeanalizowania 

rozwiązania dotyczącego połączenia wyjazdu z drogi gminnej ul. Rogol z drogą 

wojewódzką 922 oraz zorganizowania spotkania „w terenie” i poinformowanie  

o terminie spotkania. 

28. Pismo z Rzymsko -  Katolickiej Parafii Trójcy Św. Z Modzurowa (Gmina Rudnik)  

w sprawie włączenia do obchodów Dni Raciborza wsparcia kosztów leczenia ciężko 

poparzonego 6 – letniego dziecka – Paulinki. 

 

 


