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BR. 0002.3.6.2011 

PROTOKÓŁ  NR  IX / 2011 

z  IX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 czerwca 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. IX / 91 / 2011 – w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  

w związku z wygaśnięciem mandatu.     

2. IX / 92 / 2011 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

3. IX / 93 / 2011 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok. 

4. IX / 94 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

5. IX / 95 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

6. IX / 96 / 2011 – w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

7. IX / 97 / 2011 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

8. IX / 98 / 2011 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

9. IX / 99 / 2011 – w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.   

10. IX / 100 / 2011 – w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

11. IX / 101 / 2011 – w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do Uchwały  

Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

12. IX / 102 / 2011 – w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

13. IX / 103 / 2011 – w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.   
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14. IX / 104 / 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.   

15. IX / 105 / 2011 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.   

16. IX / 106 / 2011 – w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

17. IX / 107 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek  

i Bogusława Dmytrek na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Henryka Hildebranda. 

18. IX / 108 / 2011 – w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.   

19. IX / 109 / 2011 – w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego. 

20. IX / 110 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego. 

21. IX / 111 / 2011 – w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Cieszynie. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Złożenie ślubowania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  

w związku z wygaśnięciem mandatu.   

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

i wniosków Rady Powiatu. 

8. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2010 rok. 

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

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do Uchwały  

Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.   

19. 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.   

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.   

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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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 IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  

na sali obecnych było 20 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał radnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli mediów i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.   

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 28 czerwca 2011 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

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

 Protokół został przyjęty 20 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.6.2011 z dnia 22.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego następujących projektów uchwał w dniu 28 czerwca 2011r.: 
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1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu – kompleks 

lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu - w/w projekt uchwały został wprowadzony  

jednogłośnie do porządku obrad sesji,  

2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu – kompleks 

lekkoatletyczny przy ZSOMS w Raciborzu - w/w projekt uchwały został wprowadzony  

jednogłośnie do porządku obrad sesji,  

3. ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów  

na obszarze Powiatu Raciborskiego – w/w projekt uchwały został wprowadzony  

do porządku obrad sesji jednogłośnie,  

Ponadto w dniu 28.06.2011 r. otrzymano pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.6.2011 w sprawie wprowadzenia na najbliższą sesję następujących 

projektów uchwał:  

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 jednogłośnie do porządku obrad sesji,  

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

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

projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji 

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

nr OR.II.0022.3.6.2011 z dnia 16.06.2011 r.  

3. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego  

w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – projekt 

uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji. 

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

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

kolorem czerwonym.  

W imieniu Prezydium Rady przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z prośbą  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania organu 

właściwego do rozpatrzenia skargi Pana Bronisława Tomalika – projekt uchwały został 

wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji. Oryginał projektu uchwały znajduje się 

w teczce nr BR. 0006.14.2011.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 

28.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w dniu 28.06.2011 r. 

następujących projektów uchwał:  
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1. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek i Bogusława Dmytrek 

na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

Henryka Hildebranda –  w/w projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie  

do porządku obrad sesji, 

2. w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego –  

jest to skarga Pana Tomasza Kozielskiego. Powyższy projekt uchwały przyjęto 

jednogłośnie,  

3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego – projekt uchwały został wprowadzony  

jednogłośnie do porządku obrad sesji.    

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

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie zaktualizowanego 

programu sesji. 

 Aktualny porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, który zostanie przesłany drogą 

elektroniczną radnym.   

 

Ad4. Złożenie ślubowania. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji składa 

ślubowanie na pierwszej sesji na której jest obecny. W związku z powyższym poprosił  

Pana Rafała Lazara o podejście do mównicy, w celu złożenia ślubowania. Przewodniczący 

rady A. Wajda poprosił radnych o powstanie.  

 Radny – elekt Rafał Lazar złożył ślubowanie następującej treści: „Uroczyście ślubuję 

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności  

i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak mi dopomóż Bóg. 

Po złożenia ślubowania, przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zajęcie 

miejsca, przywitał radnego „w gronie Powiatu Raciborskiego” oraz poprosił radnego  

o przedstawienie kilku słów nt. swojej osoby.   

Radny Rafał Lazar powiedział, że z wykształcenia jest nauczycielem, ma 35 lat. 

Pracuje w II LO w Raciborzu, w Zakładzie Poprawczym i w kilku raciborskich 

przedszkolach, gdzie uczy religii. W pozostałych placówkach pracuje jako historyk, uczy 
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również wos-u. Jest ojcem czwórki dzieci. Od czterech lat mieszka w Kornowacu, jednak  

wywodzi się z Raciborza. Osobiście pragnie reprezentować Raciborskie Stowarzyszenie 

„Nasze Miasto” oraz wszystkich raciborzan, Powiatu Raciborskiego i rzetelnie wypełniać 

swoje obowiązki.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnego R. Lazara o zajęcie miejsca  

przy stole.   

 

Ad5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego  

w związku z wygaśnięciem mandatu.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały. 

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Ad6. 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.  

Radna T. Frencel wskazała standardowo radnego M. Kurpisa na przewodniczącego 

komisji.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad7. 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 01.06.2011 do 16.06.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, 
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dlatego też odniósł się do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym okresie. 

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie Zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” Starosta powiedział, że 

kilka dni temu otrzymano projekt budowlany, w celu zaopiniowania. W dniu dzisiejszym  

na posiedzeniu Zarządu Powiatu przyjęto pozytywną opinię.     

Następnie Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami  

od 17.06.2011 do 28.06.2011 – uzupełnienie do informacji za okres (01.06.2011 – 

16.06.2011), stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Starosta stwierdził, że PKS Sp. z o.o. w Raciborzu jest jedynym zakładem w Polsce, 

który wykazuje wynik dodatni. PKS w Raciborzu zawsze był jednym z lepszych w Polsce  

i był w czołówce. W ubiegłym roku przekonywał radnych, aby zaryzykować i dla dobra 

mieszkańców przejąć PKS, gdyż powiat nie będzie musiał do niego dokładać. PKS ma szansę 

rozszerzyć swoje usługi na część Powiatu Wodzisławskiego. Otrzyma zlecenie  

z Województwa Śląskiego, aby obsługiwać trzy gminy. Pojawią się także kolejne szanse  

na wpływy do budżetu tej firmy.  

Odnośnie Zarządu Fundacji Szpitala Rejonowego w Raciborzu Starosta powiedział, że   

w związku upłynięciem kadencji Zarządu Fundacji Szpitala został wybrany nowy Zarząd  

i ponownie osobami zostały: Pan Jan Kuliga – Prezes Fundacji, Wiceprezesem –  

Edmund Pazurek i Sekretarzem – Tomasz Zajączkowski (pracownik Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu).  

Ponadto Starosta zwrócił się z prośbą do mediów o promowanie badań, które  

są bezpłatne, które proponuje Powiat Raciborski.  

Starosta przekazał, że znajdujące się na sali zdjęcia są efektem realizacji programu 

Green Light, realizowanego wspólnie z przedstawicielami Wrexham. W programie tym 

uczestniczą: Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu i Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu.  

Następnie Starosta przypomniał, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.  

  

Ad8. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 r.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta A. Hajduk stwierdził, iż zawsze w ostatnim roku zakończenia kadencji 

budżety są bardzo obszerne, jeśli chodzi o ilość realizowanych zadań. Plan dochodów budżetu 

Powiatu Raciborskiego 2010 r. wyniósł 115.703.963 zł, a po zmianach plan wyniósł 
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122.142.753 zł. W sumie dochody wykonano w kwocie 115.246.679,11 zł, co stanowi 94 % 

planu. Przychody planowano na kwotę 10.210.256 zł, zwiększono do 17.365.283 zł,  

i wykonano je w 100 %. Suma dochodów i przychodów została wykonana na poziomie 95 %. 

Na 5 % niewykonania dochodów składa się:  

1. remont Zamku Piastowskiego w Raciborza – jest bardzo trudną inwestycją, gdyż remontu 

obiektu zabytkowego nie można zrobić bez uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. 

Powód niewykonania na Zamku kwoty ponad 7 mln zł powodował, że 5 % dochodów  

nie spłynęło do budżetu powiatu, ponieważ środki dopiero spływają po złożeniu faktur. 

Środki te wpłyną w roku bieżącym i prace też zostaną zakończone w 2011 r.  

2. realizowanie programu unijnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu –  

z uwagi na zakończenie prac na koniec roku – kwota ponad 670 tys. zł wpłynęła dopiero 

w roku bieżącym.     

Wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w 2010 r. planowano na kwotę  

123.537.086 zł, po zmianach wyniosły one 137.130.903 zł. W sumie wykonanie wyniosło 

122.986.741,91 zł. Do tego przychody 2 mln 352 tys. zł. Suma wydatków i rozchodów  

w kwocie 125.914.219 zł, co stanowi 90 % wykonania. Podobnie jak w dochodach  

powtarza się:  

1)  kwota ponad 7 mln zł – wydatki na Zamku Piastowskim,  

2) pewne oszczędności na innych rodzajach wydatkach, gdzie nie zmieniono budżetu 

ponieważ oszczędności wchodziły w nadwyżkę, co spowodowało, że wykonanie 

wydatków jest na poziomie 90 %.  

Wszystkie planowane zadania zostały wykonane. Duże oszczędności w 2010 r. były  

na płacach w oświacie. Przypomniał, iż dyrektorzy wspólnie z księgowymi planują wydatki 

na płacach i w budżecie powiatu kwoty te są przyjmowane. W ubiegłym roku plany 

dyrektorów rozminęły się, ponieważ pieniądze weszły w nadwyżkę i pozwoliły w 2011 r. 

zbilansować budżet. Są to główne powody, że wykonanie wydatków jest na poziomie 90 %.  

W dziale 600 – Transport i łączność w 2010 r. zaplanowano prawie 19 mln zł,  z czego 

ponad 10 mln zł stanowiły wydatki majątkowe. Praktycznie nie było gminy, w której  

nie byłyby wykonywane prace na drogach. Na temat większych inwestycji mówi się więcej –  

przykładem może być modernizacja drogi od Gamowa do Modzurowa, droga Tworków – 

Dehylov czy też pomoc dla Gminy Krzyżanowice, która też realizowała drogę z Programu 

Odbudowy Dróg Lokalnych, gdzie powiat również dołożył środki w wysokości 25.000 zł.  

Na remonty i prace bieżące wydano ponad 1 mln zł i były to chodniki w: Tworkowie, Kuźni 
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Raciborskiej, Owsiszczach, Siedliskach, Pogrzebieniu, ul. Brzeska, ul. Główna  

w Krzyżanowicach, modernizacja odcinka Gamów – Sławienko  

Na remonty w ramach usuwania skutków powodzi w 2010 r. wydano znaczną kwotę, 

w tym na: w Gminie Kuźnia Raciborska miejscowość Turza, remont nawierzchni na obiekcie 

mostowym w miejscowości Ruda, remont nawierzchni odwodnienia na odcinku Bojanów – 

Borucin, itp. Rok ostatni w kadencji jest rokiem, gdzie prac jest dosyć dużo, a prace 

popowodziowe zwiększyły ilościowo zakres realizowanych zadań.  

Reasumując stwierdzić należy, iż rok 2010 był bardzo trudnym rokiem. Udało się  

na te zadania pozyskać środki. W ubiegłym roku zdecydowano się na zwiększenie kredytu  

nie wiedząc jak rygorystycznie podejdzie do budżetu samorządu Regionalna Izba 

Obrachunkowa. W przychodach pojawia się po zmianach dodatkowe 6 mln zł.  

Była to świadoma decyzja poprzedniej rady, nie wiedząc czy w bieżącym roku coś  

nie zmieni się. Zdolność kredytowa powiatu według starych wskaźników była na poziomie  

25% do 1/3 dlatego powiat był w stanie zaciągnąć kredyt. Zwiększenie o 6 mln zł 

spowodowało, że  praktycznie była to nadwyżka. Powiat dokłada do inwestycji, które  

w większości finansowane są ze środków zewnętrznych. Są to pieniądze, które zostały 

przeznaczone na dwie drogi, które realizowane są w ramach tzw. schetynówek:  

III etap ul. Brzeska, droga Pawłów – Gamów oraz odbudowa Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu. W w/w zadaniach był udział powiatu. W budżecie powiatu na rok 2011 była 

również zamieszczona kwota 2 mln zł na realizację zadania pn: „Bliżej sportu – budowa 

kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu”. Środki z kredytów idą przede wszystkim na zadania inwestycyjne 

i generalne remonty. Pomimo trudnego roku, z uwagi na wielkość i ilość zadań, udało się  

w większości zadania zrealizować i z nadwyżką budżetową wejść w budżet roku 2011.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Staroście za przedstawienie informacji 

nt. wykonania budżetu za rok 2010 oraz odczytał Uchwałę Nr 4100/III/86/2011 z dnia  

29 kwietnia 2011 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu, a także odczytanie Uchwały 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur powiedział, że Komisja 

Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu w dniach 02 i 07 czerwca 2011 r. 
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sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok, opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego, informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2010 rok 

oraz sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2010 rok pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone sprawozdania i w obecności 4 członków Komisji podjęła wniosek 

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Raciborskiego, stosunkiem głosów –  

4 głosy za,  0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Następnie odczytał Uchwałę  

Nr 4100 / III / 119 / 2011 z dnia 21 czerwca 2001 roku III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

 

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

głos w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis. Przypomniał, że 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji w dniu 27.06.br. zajmowano się analizą rocznego sprawozdania  

z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia powiatu jak również analizą sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. przez SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stosunkiem głosów: 13 za przy 3 wstrzymujących się 

zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały. Przy projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2010 rok analizowano bardzo szczegółowo zarówno dochody jak i wydatki 

w szczegółowości do każdego działu.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.   
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2010 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w związku ze zmianą ustawy  

o finansach publicznych zmienił się termin oraz forma przyjmowania absolutorium.  

Zgodnie z art. 271 ust. 1 cytowanej ustawy nie później niż do 30 czerwca roku następującego  

po roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 

uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniu finansowym, opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.    

Następnie 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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.   

Starosta w imieniu Zarządu poprzedniej i obecnej kadencji podziękował Radzie  

Powiatu Raciborskiego za udzielenie absolutorium. Podziękował także wszystkim 

pracownikom, szczególnie Skarbnikowi Powiatu i całemu Wydziałowi Finansowemu  

za sprawną realizację budżetu, w związku z dużą mnogością zadań oraz pozostałym 

wszystkim referatom, które zadania te sprawnie realizowały. 

Przewodniczący rady A. Wajda w imieniu całej rady złożył gratulacje dla Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.   

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o stanowisko Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis stwierdził, iż na połączonych 

Komisjach Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt 

uchwały zaopiniowano pozytywnie pozytywnie: przy 10 głosach za i 3 głosach przeciw. 

Identyczne głosowanie było co do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 
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Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali 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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 4 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Salę obrad opuścił radny 

Leonard Fulneczek. 

 

Ad12. 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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 3 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym 

i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przypomniał, iż w budżecie powiatu były przyjęte środki unijne jak i własne  

na realizację zadania pn: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”. Opinia prawników  

tut. Starostwa jak i Urzędu Marszałkowskiego była taka, że powiat nie może być 

beneficjentem środków unijnych, ponieważ od 01.08.2010 r. nie jest organem prowadzącym 

dla ZSOMS, a obiekt ten jest budowany dla tejże szkoły. W tej sprawie prowadzone były 

rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, czy zdecyduje się wejść w rolę beneficjenta, przejąć 

środki unijne i zadanie to zrealizować. Okazało się, że Marszałek zamierza to zadanie 

realizować. Pojawiło się nawet pytanie ze strony Marszałka, czy powiat nadal kwotę  

ponad 2 mln zł, którą miał przeznaczyć na ten obiekt, ją przeznaczy. Powiat potwierdził, iż 

środki te były przeznaczone na ten cel i powiat zamierza te środki przekazać.  

Jednocześnie dla Marszałka realizowany jest remont na obiekcie szkolnym – 

remontowany jest basen, który uległ zniszczeniu po powodzi. Na remont pozyskano środki 
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zewnętrzne tj. ze zwiększonej rezerwy oświatowej, z ubezpieczenia i firmy Bombardier.  

Są to środki niewystarczające dlatego też wystąpiono do Marszałka, aby brakującą kwotę 

w wysokości 516 tys. zł wyasygnował, ponieważ jest to jego zadanie. Marszałek 

zaproponował, aby powiat przekazał w 2012 r. 1,5 mln zł na halę, a w przyszłym roku  

500 tys. zł, aby można było przekazać na remont basenu. Powiat udziela pomocy 

Marszałkowi Śląskiemu przekazując w bieżącym roku kwotę 516 tys. zł na basen,  

a 1,5 mln zł na budowę kompleksu sportowego pod dachem w roku przyszłym.  

Powiat przekazuje także Marszałkowi dokumentację techniczną i studium wykonalności  

na zadanie pn.: Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

 

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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

 

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 uchwały.  

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  
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Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.   

 

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 uchwały.  

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

 

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 uchwały.  

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do Uchwały  

Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż w uzasadnieniu do projektu uchwała 

wkradł się błąd, ale jedyną formą jej poprawy jest konieczność podjęcia uchwały. 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 uchwały.  

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  
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Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

 im. dr. Józefa Rostka 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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.   

 

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 uchwały.  

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

przeciw i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

Ad21. 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 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 uchwały.  

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

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 



 17 

Ad22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o krótkie wprowadzenie  

do w/w punktu porządku obrad.  

 Starosta przedstawił w wersji skrótowej wyniki sprawozdania, a jeśli pojawią się 

szczegółowe pytania do sprawozdania, to na sesji obecna jest księgowa szpitala, która udzieli 

niezbędnych wyjaśnień. Szpital w 2010 r. uzyskał przychody w wysokości 58 518 879,96 zł  

i są to przychody pochodzące głównie z kontraktów z NFZ. W sumie część przychodów 

stanowią wpływy z dzierżawy majątku. Szpital poniósł koszty w wysokości 66 853 172,79 zł. 

Głównymi składnikami kosztów w szpitalu to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

kwota ponad 30 mln zł. Ponad połowę wydatków w szpitalu stanowią koszty wynagrodzeń. 

Drugą znaczącą pozycją to są koszty zużycia materiałów i energii – prawie 16 mln zł. Trzecią 

pozycją jest amortyzacja, która jest specyficznym elementem kosztów. Wynagrodzenia – to 

konkretny pieniądz, który wypływa z budżetu szpitala, a energia – to pieniądz, który trzeba 

wydać płacąc za faktury, zaś amortyzacja uwidoczniona jest jedynie na papierze.  

Amortyzacja w 2008 r. wyniosła 5 254 282,65 zł, w 2009 r. – 5 991 406,26 zł, a w 2010 r. 

wyniosła 7 001 792,82 zł. Strata netto za 2010 r. wyniosła (-7 319 756,03 zł). W przypadku 

odjęcia od tego wyniku amortyzacji, to wynik będzie na poziomie niecałe (- 320.000 zł).  

Niedostateczne jest finansowanie służby zdrowia przez NFZ. Dyrektor szpitala wielokrotnie 

na komisjach i sesjach mówił, iż NFZ nie płaci za nadwykonania, stosuje róże sztuczki 

prawne, aby mniej środków przekazać szpitalom. NFZ wymyślił, że w pierwszej kolejności 

będą rozliczane procedury ratujące życie co oznacza, że praktycznie planowych zabiegów  

w szpitalu powinno nie być. Pomimo dużej amortyzacji, to wynik szpitala w stosunku  

do innych szpitali jest bardzo dobry. Jest niewiele powiatowych szpitali w Polsce, które ma 

tyle różnych oddziałów. Jak stwierdził, szpital powiatowy to powinny być cztery podstawowe 

oddziały: Wewnętrzny, Chirurgia, Ginekologiczno – Położniczy, Ortopedia i OIOM. Szpital 

Rejonowy w Raciborzu posiada 17 różnych oddziałów i na każdy oddział musi być 

specyficzna kadra medyczna, sprzęt, leki, a to są koszty. Państwo polskie włożyło środki  

na budowę szpitala. Nie uwzględniając amortyzacji, wynik był na poziomie 319 tys. zł.  

Na Komisji pojawiły się pytania, co w związku z tym, że co roku pojawia się ujemny wynik 

finansowy, a wpisuje się, że strata zostanie pokryta z przychodów, zysków z lat następnych  

i czy to może spowodować, że szpital znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. W opinii 
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Starosty nie będzie trudnej sytuacji finansowej szpitala. W latach 2007 – 2008 szpital pomimo 

wysokiej amortyzacji miał wynik netto dodatni. W roku 2007 r. kwota ta wyniosła  

ponad 1 mln 200 tys. zł, w roku 2008 – 660 tys. zł czyli prawie 2 mln zł szpital ma zysków, 

dlatego jest te 300 tys. zł różnicy między kosztami a przychodami (nie uwzględniając 

amortyzacji). Szpital posiada środki finansowe na koncie, nie zalega z pensjami  

i płatnościami faktur i aktualnie nie należy obawiać się o jego kondycję finansową.  

Od 2012 r. planuje się w inny sposób podchodzić do szpitali (oceniając kondycję szpitala  

w ogóle nie uwzględniać amortyzacji: przychody minus koszty + amortyzacja). 

Wystarczyłoby jedynie, żeby NFZ 10 % więcej zapłacił szpitalowi za nadwykonania, to 

wynik byłby wówczas dodatni. Szpitale prywatne wybierają sobie jeden albo dwa rodzaje 

usług wysoko płatnych, wykonują kontrakt i zamykają szpital.  

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 uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w nich dziecka.   

 

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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek  

i Bogusława Dmytrek na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Henryka Hildebranda. 

 

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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

 

Ad25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.   

 

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 uchwały.  

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

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.  

 

Ad26. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu 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 uchwały.  

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

wstrzymującym się za i stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.  
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Ad27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego. 

 

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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami, 2 głosami wstrzymującymi i 1 głosem przeciw  

i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.  

Starosta stwierdził, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

decyzję o ogłoszeniu konkursu na dyrektora ZSM. Jest tyle samo argumentów, które 

przemawiają za powierzeniem jak i za konkursem na stanowisko dyrektora ZSM.  

Oprócz dyrektora szkoły funkcjonuje jeszcze Rada Pedagogiczna i dyrektor jest zobowiązany 

współpracować z radą, Jest to sygnał, aby dyrektor wziął te kwestię pod uwagę.  

  

Ad28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 

Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta powiedział, że zdecydowano, iż dla danego samorządu nie wnosi się żadnego 

sprzeciwu, stąd też uchwałę tę należałoby przegłosować pozytywnie.  

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 uchwały z zapisem: „opiniuje się pozytywnie”.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami i stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad29. 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: Starosta, A. Wierzbicki, L. Fulneczek,  

R. Lazar, F. Marcol i L. Fiołka.  
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Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrał Starosta informując, iż w dniu dzisiejszym  

na Zarządzie Powiatu  zajmowano się wnioskami jakie otrzymano z Komisji. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego miał dylemat z wnioskiem nr 1 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

w sprawie rozważenia możliwości przywrócenia komisariatu policji na terenie Kuźni 

Raciborskiej, ze względu na wzrost przestępczości w ostatnim czasie na tym terenie. 

Przypomniał, iż w II kadencji rada pozytywnie pochodziła do zmian w policji, które 

dotyczyły likwidacji Komisariatu w Kuźni Raciborskiej i w Krzyżanowicach, tworząc  

w każdej gminie posterunek policji. Jeżeli obecna rada uzna, iż z wnioskiem należy wystąpić, 

to w imieniu całej rady wystosuje pismo do Komendanta Policji o przywrócenie Komisariatu 

w Kuźni Raciborskiej albo też należy pozostawić posterunek w takim stanie, w jakim  

znajduje się. Zdaniem  jego temat ten powinna rozstrzygnąć rada.  

Radny W. Gumieniak przypomniał, iż została podjęta uchwała w sprawie 

reorganizacji pracy policji. Przez ten okres czasu są pewne spostrzeżenia i uwagi co  

do funkcjonowania w tej strukturze organizacyjnej policji na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Wniosek ten osobiście złożył na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Miasto Kuźnia Raciborska  

jest miastem specyficznym. W momencie funkcjonowania komisariatu, społeczeństwo  

czuło się bardziej bezpieczne. Policjant był osiągalny przez 24 h na dobę. W chwili obecnej 

istnieje tylko posterunek. Policja jest na terenie gminy, ale społeczeństwo uważa, że policja 

jest mało osiągalna, dostępna, jeśli istnieje potrzeba, szczególnie w godzinach 

popołudniowych. Policjant działa w terenie i nie jest od pilnowania posterunku.  

W poprzedniej kadencji na Radzie Miasta Kuźnia Raciborska wnioskowano o przywrócenie 

Komisariatu w Kuźni Raciborskiej. W przypadku przywrócenia Komisariatu, funkcjonujący 

posterunek policji, który wypełnia swoje zadania w Rudach, w dalszym ciągu pozostaje.  

W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Rady o poparcie wniosku, bo trudno 

powiedzieć jaka będzie decyzja Komendy Wojewódzkiej Policji. Trudną sprawą jest, żeby 

komendant, który wprowadził tę reformę, wycofywał się z tej decyzji lub też przywracał 

Komisariat. W chwili obecnej z pewnością będzie inne spojrzenie nowego komendanta  

na w/w rzecz.  

Starosta powiedział, iż trzeba mieć pewną jasność, że przywrócenie Komisariatu 

pociągnie za sobą konsekwencje. Tworząc Komisariat musi być większa liczba policjantów. 

Przyjmując wniosek, trzeba będzie z jakiejś miejscowości zabrać Komisariat.  
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Radny A. Plura stwierdził, iż jeżeli wniosek ma iść w kierunku likwidacji wszystkich 

posterunków policji w powiecie, to zdaniem jego wniosek wymaga ponownego 

przeanalizowania. Na dzień dzisiejszy radny W. Gumieniak proponuje dopisanie tych rzeczy, 

o których mówił – czyli nie chodzi o likwidację posterunków w poszczególnych 

miejscowościach.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że z konkluzji i z dyskusji wynika, iż 

intencją jest zwiększenie stanu osobowego posterunku istniejącego w Kuźni Raciborskiej.  

Starosta dodał, że wiąże się to z ilością etatu i należałoby pójść w kierunku stworzenia 

mocniejszej jednostki w Kuźni Raciborskiej. 

Radny W. Gumieniak stwierdził, że nie zamierza polemizować ze Starostą, ale nie 

rada będzie decydować jaka będzie obsada policji na terenie Powiatu Raciborskiego, bo o tym 

decyduje Komenda Wojewódzka Policji. Rada ewentualnie może odnieść się do kwestii, które 

zapadną. Komisariat w Kuźni Raciborskiej był od kilku lat, dobrze funkcjonował, lecz został 

zlikwidowany i wprowadzono posterunek, który zdaniem mieszkańców nie spełnia swojego 

zadania. Podtrzymał wniosek o przywrócenie Komisariatu w Kuźni Raciborskiej.  

Tamten posterunek, kiedy Komisariat funkcjonował w Kuźni Raciborskiej, posterunek 

również funkcjonował.  

Radny Leonard Fulneczek przypomniał, iż reorganizacja komisariatów polegała  

na likwidacji dwóch Komisariatów: w Krzyżanowicach i w Kuźni Raciborskiej.  

Ideą posunięcia było rozłożenie sił, policji na teren całego powiatu i utworzenie posterunku  

w Krzanowicach, Rudniku, Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej. Decyzja ta nie spotkała się 

z akceptacją mieszkańców i do dnia dzisiejszego w Gminie Krzyżanowice identyczne głosy  

o przywrócenie Komisariatu pojawiają się na zebraniach wiejskich czy sesji rady.  

Prawdą jest, że wielu mieszkańców w swojej gminie nie ma poczucia bezpieczeństwa. 

Wieczorem nie można policjanta spotkać, a telefon odbiera najczęściej dyżurny w Raciborzu  

i nie zawsze to dobrze funkcjonuje. W imieniu mieszkańców Gminy Krzyżanowice 

powiedział, że w przypadku przyjęcia wniosku, to albo w tym samym momencie  

albo później pojawi się kolejny wniosek odnośnie Krzyżanowic. Zdecydowanie policjantów 

w terenie jest za mało.  

Przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa M. Klimanka o rozważenie możliwości wprowadzenia na jedno  

z posiedzeń Komisji tematu polegającego na ocenie dotychczasowej pracy w tym kształcie 
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policji na terenie powiatu w postaci posterunku, ewentualnie zaproszenie przedstawiciela 

policji, celem wypowiedzenia się i wskazania ewentualnych możliwości.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Marceli Klimanek przypomniał, 

iż przewodniczący rady obecny był na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa i głosował  

za wnioskiem radnego W. Gumieniaka, a wnioskodawca go nie wycofał, dlatego też nie ma 

potrzeby repetytorium. Ze strony Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa sprawa jest załatwiona. W Kuźni 

Raciborskiej był komisariat, który został zlikwidowany. Przestępczość nie zmalała, ale wręcz 

wzrasta.  

Radny A. Plura docenił wniosek radnego W. Gumieniaka, który nie mówi, aby było to 

kosztem czegoś innego. W związku z tym zaproponował, żeby zająć się tą sprawą i może 

powrócić do systemu, który wcześniej funkcjonował. Zaproponował spotkanie  

z przedstawicielem policji i przedyskutowanie tematu. Osobiście uważa, iż dyskusja przed 

podjęciem tej decyzji jest wskazana.  

    Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż wiele gmin prosiło o zmianę 

starego systemu, który był zły. W związku z powyższym zamknął dyskusję w tym temacie.    

 Radny A. Wierzbicki przypomniał, iż w dniu 01.03.2011 r. Rada Powiatu 

Raciborskiego przyjęła sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu. We wnioskach ze sprawozdania z punkcie 2 znajduje się zapis: „ W związku  

z brakiem obwodnic wokół miasta, całe natężenie ruchu odbywa się przez centrum, w tym 

również przewóz materiałów niebezpiecznych, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców 

miasta. Brak również oznakowania dróg, które służą do przewozu materiałów 

niebezpiecznych”. Z różnych względów, w tym finansowych, obwodnicy w najbliższych 

latach Raciborza raczej nie będzie, ale są miejsca, w których w wyniku wzmożonego 

natężenia ruchu drogowego w godzinach popołudniowych występują cykliczne zatory  

na drogach. Jednym z takich miejsc jest rondo u zbiegu ulic: Opawska, Łąkowa, Warszawska, 

Marii Skłodowskiej – Curie. Korek – powoduje głównie, gdy potok pojazdów z ul. Opawskiej  

i ul. Łąkowej łączy się na rondzie i ma ograniczoną możliwość przepływu dalej ul. Opawską 

na zachód w kierunku drogi DK 45. Za rondem na tym odcinku drogi znajduje się przejście 

dla pieszych. Wzmożony i nieskoordynowany ruch pieszych na tym przejściu powoduje 

wzmożenie zatorów. Rozwiązaniem problemu powinno być zamontowanie na przejściu 

sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem przez pieszego. Tego typu rozwiązania  
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nie są nowością, gdyż na terenie Raciborza sygnalizacja taka znajduje się np. przy ul. Wojska 

Polskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Jeżeli w chwili obecnej nie można odciążyć 

miejskich ulic, należy zorganizować swobodny przepływ  pojazdów przez Racibórz. 

Sygnalizacja świetlna przy rondzie na ul. Opawskiej skoordynuje ruch pieszych  

i samochodów. Z uzyskanych informacji dowiedział się, że Prezydent Miasta Racibórz byłby 

skłonny finansowo wesprzeć tę inwestycję służącą bezpieczeństwu i komfortowi w mieście. 

W związku z tym zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zamontowanie 

oświetlenia i zapytał, kiedy można podziewać się sygnalizacji świetlnej? 

Przedmówca odniósł się także do notatki, która została sporządzona w dniu 

01.03.2011 r. W przytoczonym sprawozdaniu z dnia 01.03.2011 r. Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu znajduje się informacja o braku oznakowania dróg, 

które służą do przewozu materiałów niebezpiecznych. W związku z powyższym zapytał, czy 

obecnie takie oznakowanie już jest uzupełnione? 

Ostatnia kwestia podniesiona przez radnego dotyczyła Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Przypomniał, iż na każdej sesji dokonywane są zmiany 

w statucie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, gdzie za zmianami 

uchwalany jest jednolity statut szpitala. Tego typu rzeczy służą przejrzystości działaniom  

SP ZOZ. W dniu 08.02.br. Rada Powiatu Raciborskiego uchwaliła trzecią zmianę  

do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Ostatni jednolity tekst 

Regulaminu datuje się na 25.09.2007 r. W związku z tym zapytał, czy Starostwo Powiatowe 

wzorem szpitala może stworzyć jednolity tekst aktu prawnego, co będzie służyło 

przejrzystości pracy i odpowiedzialności poszczególnych referatów Starostwa? 

Radny L. Fulneczek zgłosił problem, który dotyczy uczniów szkół nie tylko 

ponadgimnazjalnych, ale także szkół podstawowych i gimnazjów. Zgłaszają go szczególnie 

dyrektorzy placówek aktywnie współpracujących z placówkami w Czechach. Problem 

dotyczy w pewnym sensie absurdalnych przepisów w zakresie organizacji wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży, a dotyka negatywnie przede wszystkim uczniów naszych szkół 

współpracujących ze szkołami zagranicznymi, tj.: czeskimi. Mianowicie, na podstawie 

interpretacji obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku  

dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  

(Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.), każdy wypoczynek zagraniczny musi być  

z dwutygodniowym wyprzedzeniem zgłaszany do Kuratorium, gdzie musi uzyskać 

akceptację. To nie chodzi tylko o wyjazdy tygodniowe, jakieś kolonie, czy obozy, ale  
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w praktyce o każdorazowe nawet kilkugodzinne przekroczenie granicy. W praktyce 

uczniowie chcący spotkać się np. w dniu dziecka z kolegami z Czech (mając 500 m  

do sąsiedniej, czeskiej szkoły) muszą organizować tę wycieczkę (dostać zgodę) aż  

w Kuratorium, dotyczy to też np. wspólnych lekcji dydaktycznych, spotkań integracyjnych, 

realizacji wspólnych projektów unijnych itp. Osobiście nie rozumie, jaki jest powód takich 

zapisów rozporządzenia. W dobie poszerzania współpracy transgranicznej, tego typu 

utrudnienia i ograniczenia nie powinny mieć racji bytu. W związku z powyższym poprosił 

Starostę o wystąpienie do Kuratorium i do Ministerstwa Edukacji Narodowej w imieniu 

wszystkich szkół leżących w sąsiedztwie granicy i współpracujących ze szkołami  

i przedszkolami z sąsiednich krajów o zmianę tych restrykcyjnych zapisów. Osobiście 

zadeklarował współpracę przy redakcji pisma.  

Radny R. Lazar poprosił o otwarcie obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży  

(w tym nowo oddanego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu) – szczególnie w okresie wakacyjnym. W/w interpelacja stanowi załącznik  

nr  30 do niniejszego protokołu.  

Radny Franciszek Marcol podniósł kilka interpelacji:  

1). Zwrócił się z prośbą o zaangażowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w celu wyegzekwowania od właściciela poprawy stanu najsłynniejszej ruiny w Górkach 

Śląskich przy drodze powiatowej, która bezpośrednio sąsiaduje z remizą OSP.  

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.  

2). Poprosił o sprawdzenie stanu obiektów drogowych w ciągu DW 421:  

1. mostu na rzece Sumina w Nędzy, 

2. wiaduktu kolejowego w Nędzy,  

3. mostu na cieku wodnym  Łęgoń w Ciechowicach.    

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.   

3). Zwrócił się z prośbą o ponowne ustawienie lustra na skrzyżowaniu drogi  

ul. Czarnieckiego w Kuźni Raciborskiej z DW 922 (ul. Kozielska) – powyższa treść 

interpelacji stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

4). Poprosił o uzupełnienie na drodze wojewódzkiej przechodzącej przez miejscowość Rudy 

Kozielskiej pasów na jezdni na odcinku ok. 300 metrów (chodzi o okolice 

wyremontowanego w ubiegłym roku mostu). W/w interpelacja stanowi załącznik nr 34  

do niniejszego protokołu. 

5). Podniósł temat szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Raciborza.  

W związku z powyższym zapytał, jakie kwoty z tytułu czynszu i wynajmu pomieszczeń 
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oraz za prowadzenie zajęć praktycznych ponoszą prywatne szkoły w stosunku rocznym 

oraz dlaczego te środki finansowe nie zasilają dochodów powiatu poprzez podległe  

mu jednostki organizacyjne: szkoły ponadgimnazjalne i CKU. W/w interpelacja stanowi 

załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.        

6). Poprosił o rozważenie możliwości powołania organu doradczego w sprawie kanalizacji  

na terenie Powiatu Raciborskiego. Powyższa treść interpelacji stanowi załącznik nr 36  

do niniejszego protokołu.  

  Radny nie oczekiwał od Starosty w dniu dzisiejszym udzielenia odpowiedzi, ale  

poprosił o pisemne ustosunkowanie się do w/w kwestii.  

  Radny Leon Fiołka złożył w formie pisemnej interpelację w sprawie naruszenia 

statutu Miejskiej Spółki Wodnej w Raciborzu (dotyczy rowu melioracyjnego będącego 

własnością Miejskiej Spółki Wodnej w Raciborzu, który biegnie wzdłuż nasypu toru 

kolejowego i przechodzi pod ulicą Stawową w Brzeziu). W związku z powyższym radny 

poprosił o interwencję w zarządzie Spółki, aby natychmiast przywrócić sprawność techniczną 

urządzeń technicznych Spółki oraz skorzystania przez Starostę z par. 22 ust. 1  

lub par. 30 ust. 2 statutu Spółki w związku z naruszeniem przez Spółkę par. 4 ust. 1  

i par. 20 ust. 2.4. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.      

 

Ad30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

zgłoszonych przez radnych. 

 Starosta stwierdzi, iż nie chciałby, aby wszystkie kwestie odkładać do omówienia  

na sesję, bo wówczas Zarząd Powiatu Raciborskiego zacznie odmawiać ich realizacji, gdyż 

nie jest to zadanie powiatu i nie ma obowiązku realizować. Poprosił radnych, aby zastanowić 

się nad w/w sprawą.  

 Następnie Starosta odniósł się do interpelacji radnych:  

1. A. Wierzbickiego – sygnalizacja świetlna. W przypadku sfinansowania w/w rzeczy  

przez miasto Racibórz, to zostanie to wykonane, ale powiat nie ma środków na realizację 

zadania. Powiat Raciborski dba, aby w pierwszej kolejności drogi powiatowe były 

przejezdne. Droga powiatowa jest trzecią co do ważności drogą publiczną w Polsce.  

Jest problem z pieszymi, ale w tym momencie w realizację powinny włączyć się gminy. 

Powiat uległ presji i wykonano światła na skrzyżowaniu ul Sudeckiej i ul. Piaskowej. 

Powiat włożył kwotę 70.000 zł, a miasto 40.000 zł. Obiecał wystąpić do Prezydenta 
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Miasta Racibórz z zapytaniem, czy zamierza sfinansować sygnalizację świetlną, to 

wówczas powiat przedstawi koszty i wybuduje. Powiat może dołożyć nieznaczną kwotę, 

ale koszt sygnalizacji jest w granicach 200.000 zł.  

Starosta obiecał zapoznać się bliżej z tematem dotyczącym oznakowania dróg  

do przewozu materiałów niebezpiecznych.  

Ponadto Starosta stwierdził, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować jednolity 

tekst Regulaminu, ale czy to zmienia sprawę. Jeśli rada uzna konieczność przygotowania 

uchwały w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego, to Zarząd Powiatu 

Raciborskiego przygotuje stosowny projekt uchwały.   

2. L. Fulneczka – Starosta obiecał zapoznać się z pismem i udzielić pisemnej odpowiedzi.  

3. R. Lazara – Starosta stwierdził, iż radny poruszył temat, który go zbulwersował  

w ubiegłym roku. Osobiście był przekonany co do tego, że nauczyciele, którzy zabiegali  

od lat o remont boiska, poczynią starania w kierunku udostępnienia boiska. Osobiście 

spotkał się z dyrektorem i nauczycielami i poprosił ich, aby poświęcili swój czas  

w czasie wakacji i po jednym tygodniu pełnili dyżur na boisku. Nauczyciele obiecali 

przemyśleć w/w kwestię, jednak na drugim spotkaniu przedstawili kwotę za opiekę  

nad dziećmi. Jak stwierdził, osobiście liczył na dobrą wolę nauczycieli, lecz  

nie spotkał się ze zrozumieniem, bo w taki sposób nauczyciele W – F w tej szkole 

podeszli do sprawy. Bez opieki nauczyciela boisko nie może zostać udostępnione. Przy 

Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych boisko będzie otwarte.    

4.  F. Marcola – Starosta wyjaśnił, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

nie jest podległy Staroście, ale znajduje się tylko w strukturach organizacyjnych 

Starostwa. Merytorycznie PINB podlega pod Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenia, czy budynek zagraża 

bezpieczeństwu i wówczas wydaje decyzję dla właściciela. PINB może po kilku 

wezwaniach właściciela ukarać drobnym mandatem, ale w pierwszej kolejności musi 

wiedzieć, że obiekt zagraża bezpieczeństwu albo jest postawiony bez pozwolenia  

na budowę. Sprawa obiektu, o którym wspomniał radny toczy się przez wiele lat. 

Poprzedni i obecny wójt zabiegał, ale zdaniem PINB budynek nie grozi zawaleniem, stąd 

nie podejmuje drastycznych działań. Zobowiązał się wystąpić do PINB.  

W kwestii sprawdzenia stanu obiektów drogowych Starosta powiedział, że zwróci się 

z pismem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Przypomniał, iż każdy radny 

może wystąpić z pismem do ZDW, przekazując pismo do wiadomości Starosty.  

Po raz ostatni zostaną wystosowane pisma do instytucji i radni niech nie zdziwią się,  
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jak Starostwo w przyszłości nie będzie reagowało na interpelacje zgłoszone  

przez radnych.  

Starosta odniósł się również do szkół niepublicznych stwierdzając, iż szkół niech 

będzie jak najwięcej, ale głównie chodzi o szkoły nierzetelne, gdzie dochodzi  

do marnotrawienia pieniądza publicznego. Ciekawe będzie jak zaczną powstawać szkoły 

podstawowe i gimnazja to czy wójt, burmistrz i prezydent tak chętnie będą pozwalali 

swoim dyrektorom podnajmować pomieszzcenia. Starostwo piętnuje zachowania, które  

są niemoralne. Nie jest to wymysł Starostwa, ale to są przypadki z całej Polski.  

Z puli przeznaczonej na oświatę, część środków finansowych nie do końca wykorzystuje 

się na konkretny cel. W szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski młodzież nie tylko że uczy się i powiat przekazuje 

na to środki, to w szkołach niepublicznych czy uczeń uczęszcza na zajęcia czy nie, to 

pieniądze idą na ucznia. Osobiście jest za szkołami niepublicznymi.  

Następnie Starosta odniósł się do kanalizacji stwierdzając, iż powiat nie ma nic  

wspólnego z kanalizacją. Pojawiła się koncepcja przyłączenia. Każda gmina próbuje 

pozyskać jak największą ilość środków na ten cel. Racibórz zrobił kanalizację, a inne 

gminy mają kłopot. Nie potrafi określić, czy właściwe było ciągnięcie kanalizacji  

do Raciborza, a może tańsze są dla mieszkańców rozwiązania lokalne, bo głównie chodzi 

o koszty eksploatacji. Zaproponował, aby Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska omówił temat na swojej Komisji (po wakacjach), gdzie zostaną zaproszeni 

przedstawiciele gmin i przedstawią jak sprawa kanalizacji została rozwiązana na ich 

terenie. W związku z powyższym zmodyfikował wniosek i zasugerował, aby Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajęła się tematem.  

Radny F. Marcol przychylił się do wniosku Starosty.   

Starosta przedstawił opinię nt. szkół. Przypomniał, iż krytykowano Zespół Szkół 

Zawodowych, była mowa o likwidacji i połączeniu ZSZ z ZSB, ale ruszyły nabory  

w ZSZ. Mówiono przykre rzeczy nt. ZSE, ale na dzień dzisiejszy sytuacja w szkole uległa 

poprawie.  

Radna T. Frencel stwierdziła, iż należy wybudować boisko w ZSE. 

Starosta obiecał radnej wybudowanie boiska.       

5. L. Fiołki – Starosta stwierdził, iż Starostwo Powiatowe nie będzie zajmowało się 

spółkami wodnymi na terenie miasta Racibórz. Starostwo ma nadzór (co do złożenia 

sprawozdań), ale nie ma wpływu co robią, kiedy i jak robią, bo o tym decydują 

członkowie spółki wodnej. Nadzór Starostwa polega na: sprawdzeniu zgodności  
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z prawem, czy w określonym terminie złożyli sprawozdania, czy władze spółki zostały 

wybrane, ale nie na wpływu na merytoryczną część ich zajęć, gdyż mają tylko wpływ 

członkowie spółki wodnej, którzy ustalają harmonogram zadań. Osobiście nie jest  

w stanie podjąć inicjatywy, którą zgłosił radny, gdyż nie jest to zadanie powiatu. 

Zasugerował radnemu, aby temat rozwiązał poprzez Prezydenta Miasta Racibórz, który 

ma też pewien wpływ na tę sprawę.           

 

Ad31. 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 po modyfikacji 

wniosek radnego W. Gumieniaka następującej treści:  

„Wystąpić do Komendy Wojewódzkiej Policji o przywrócenie Komisariatu Policji w Kuźni 

Raciborskiej, celem poprawy bezpieczeństwa jej mieszkańców, z zachowaniem istniejących 

posterunków policji w pozostałych gminach naszego powiatu”. W/w wniosek został 

przedstawiony na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

 Radni poprosili o ponowne odczytanie wniosku.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis odczytał wniosek.  

 Radny W. Gumieniak poprosił, aby wrócić do Komisariatu, który wypełniał 

dotychczas swoje zadanie i rolę. Komisariat został zlikwidowany. Zdaniem radnego 

przywrócenie jest lepiej odebrane w Komendzie Wojewódzkiej Policji, aniżeli tworzenie 

czegoś nowego, bo stworzenie czegoś nowego w tej chwili jest bardzo trudne.  

 Radny Norbert Mika zaproponował zastąpienie wyrazu „przywrócenie” słowem 

„reaktywowanie”.  

 Radny W. Gumieniak zgodził się z zaproponowaną sugestią.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie wniosku, z użyciem słowa 

„reaktywowanie”.  

 Wniosek został przyjęty 18 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi. Jeden z radnych 

opuścił obrady sesji.  
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Ad32. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

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

głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: A. Plura i Przewodniczący rady A. Wajda. 

 Radny A. Plura stwierdził, iż jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji zaproponował plan pracy Komisji, w którym zamieścił temat dotyczący 

niepublicznych placówek oświatowych oraz działalności kontrolnej powiatu w w/w zakresie. 

Jeśli kontrola przeprowadzona jest w sposób niewłaściwy, to najlepszym momentem  

jest poruszenie tegoż tematu na Komisji, bo na sesji nie doprowadzi to do merytorycznego 

wyjaśnienia, stąd też zaprosił radnego na Komisję. Część argumentów przedstawionych  

przez radnego F. Marcola radny przyjął, ale na część ma kontrargumenty.  

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu dotyczące finansowego wsparcia remontu Krytej Pływalni w szkole. 

Powyższe pismo stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu i znajduje się do wglądu  

w Biurze Rady.  

 Starosta  stwierdził, iż w dniu dzisiejszym na Zarządzie Powiatu Raciborskiego temat 

był omawiany i Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu remontu Krytej Pływalni kwotą  

do 100 000 zł.      

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się  

30 sierpnia 2011r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2011 r. tematem sesji będzie „Ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego”. 

Ponadto przekazał, iż wszystkie odpowiedzi na interpelacje zostały przesłane adresatom.  
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Ad33. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 17:21.  

Życzył wszystkim wypoczynku i przyjemnych wakacji oraz 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  

28 czerwca 2011 r.  

4. Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 28.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.06.2011 r. trzech projektów uchwał.  

5. Uchwała Nr IX / 91 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku  

z wygaśnięciem mandatu.     

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (01.06.2011 - 

16.06.2011). 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 17.06.2011 -  

28.06.2011 – uzupełnienie do informacji za okres (01.06.2011 – 16.06.2011). 

8. Uchwała Nr 4100/III/86/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. 

9. Uchwała Nr 4100 / III / 119 / 2011 z dnia 21 czerwca 2001 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowaniu wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Nr IX / 92 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

11. Uchwała Nr IX / 93 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok. 

12. Uchwała Nr IX / 94 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

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

13. Uchwała Nr IX / 95 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

14. Uchwała Nr IX / 96 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

15. Uchwała Nr IX / 97 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 
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16. Uchwała Nr IX / 98 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

17. Uchwała Nr IX / 99 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.   

18. Uchwała Nr IX / 100 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji.   

19. Uchwała Nr IX / 101 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie sprostowania treści uzasadnienia do Uchwały Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Starosty Raciborskiego. 

20. Uchwała Nr IX / 102 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

21. Uchwała Nr IX / 103 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom 

zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich 

dziecka.   

22. Uchwała Nr IX / 104 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 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.   

23. Uchwała Nr IX / 105 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.   

24. Uchwała Nr IX / 106 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

 w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie 

pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego. 
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25. Uchwała Nr IX / 107 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor - Dmytrek i Bogusława Dmytrek 

na czynności dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  

Henryka Hildebranda. 

26. Uchwała Nr IX / 108 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.   

27. Uchwałę Nr IX / 109 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

28. Uchwała Nr IX / 110 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.   

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

pana Sławomira Janowskiego. 

29. Uchwała Nr IX / 111 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.    

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie 

przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 

30. Interpelacja radnego Rafała Lazara dotycząca otwarcia obiektów sportowych dla dzieci  

i młodzieży (w tym nowo oddanego boiska sportowego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu) – szczególnie w okresie wakacyjnym. 

31. Interpelacja radnego Franciszka Marcola w sprawie zaangażowania Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wyegzekwowania od właściciela poprawy 

stanu najsłynniejszej ruiny w Górkach Śląskich przy drodze powiatowej. 

32. Interpelacja radnego Franciszka Marcola dotycząca sprawdzenia stanu obiektów 

drogowych w ciągu DW 421: mostu na rzece Sumina w Nędzy, wiaduktu kolejowego  

w Nędzy oraz mostu na cieku wodnym  Łęgoń w Ciechowicach.    

33. Interpelacja radnego Franciszka Marcola w sprawie ponownego ustawienia lustra  

na skrzyżowaniu drogi ul. Czarnieckiego w Kuźni Raciborskiej z DW 922  

(ul. Kozielska). 

34. Interpelacja radnego Franciszka Marcola dotycząca uzupełnienia na drodze 

wojewódzkiej przechodzącej przez miejscowość Rudy Kozielskiej pasów na jezdni  

na odcinku ok. 300 metrów (chodzi o okolice wyremontowanego w ubiegłym roku 

mostu). 

35. Interpelacja radnego Franciszka Marcola dotycząca szkół niepublicznych 

funkcjonujących na terenie Raciborza.  

36. Interpelacja radnego Franciszka Marcola w sprawie rozważenia możliwości powołania 

organu doradczego w sprawie kanalizacji na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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37. Interpelacja radnego Leona Fiołki w sprawie naruszenia statutu Miejskiej Spółki Wodnej 

w Raciborzu. 

38. Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu o finansowe wsparcie 

remontu Krytej Pływalni w PWSZ. 

 


