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BR. 0002.3.7.2011 

PROTOKÓŁ  NR  X / 2011 

z  X sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 sierpnia 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. X / 112 / 2011 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

2. X / 113 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

3. X / 114 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

4. X / 115 / 2011 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

5. X / 116 / 2011 – w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

6. X / 117 / 2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 - 2010. 

7. X / 118 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu.   

8. X / 119 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Kozielskiego na działania 

Starosty Raciborskiego. 

9. X / 120 / 2011 – w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. "Remont 

odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S". 

 

 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

3. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

4. Radca Prawny        Barbara Kowalska  
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5. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego             Krzysztof Szydłowski   

6. Podinspektor ds. współpracy z mediami                Karolina Kunicka 

 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IX 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. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Powiatu Raciborskiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.  

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

na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków  

i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 - 2010. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu.   

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
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16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

19. Zakończenie sesji. 

 
Streszczenie przebiegu obrad: 

 
Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 21 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał radnych, zaproszonych gości:  

Pana Jana Krolika – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu, Pana Mirosława Marca – Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry  

w Raciborzu, przedstawicieli mediów oraz  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 30 sierpnia 2011 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu z IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za.  
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.7.2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2011r. 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 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 21 głosami za 

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

nr OR.II.0022.3.7.2011 z dnia 18.08.2011 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.  

3. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania 

pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S" – projekt uchwały został 

wprowadzony 21 głosami za, 

4. wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, 

warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, 

rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, przekazanego pismem nr OR. II. 0022.3.7.2011 z dnia 18.08.2011 r. –  

w/w projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji 21 głosami za. 

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

22.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w dniu 30.08.2011 r. projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Kozielskiego na Starostę 

Raciborskiego, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.   

W/w projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie zaktualizowanego 

programu sesji. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.   
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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 udziału w pracach Komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

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

Komisja wskazała radnego M. Kurpisa na stanowisko przewodniczącego komisji.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w 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 29.06.2011 do 18.08.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, 

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

Powyższa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał, iż 25.08.2011 r. uczestniczył w sesji Rady Gminy Krzyżanowice, 

którego głównym tematem było rolnictwo. Na sesji osobiście zabrał głos w temacie rolnictwo 

w Powiecie Raciborskim i to co Powiat Raciborski organizuje dla rolników np. szkolenia, 

wyjazdy. W ramach dyskusji i odpowiedzi pojawiło się wiele pytań nt. dróg powiatowych.  

W dniu jutrzejszym planowany jest wyjazd do Gminy Krzyżanowice, w celu zobaczenia jakie 

zadania w Gminie Krzyżanowice w roku 2011 można byłoby wykonać w ramach bieżących 

robót.  

Ponadto Starosta przypomniał, iż uroczystości 10 – lecia partnerstwa pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Märkischer Kreis odbędą się 01.10.2011 r. w godzinach 

popołudniowych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 Starosta powiedział, że ruszył Punkt Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu i jest jednym z 67 punktów informacji turystycznej na Śląsku. Wyposażenie 

punktu otrzymane ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Starosta zachęcił radnych  

do zwiedzenia w/w punktu. Punkt przejmie rolę informacji turystycznej dla całego powiatu.  
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Na początku wakacji odbyło się spotkanie nt. stworzenia organizacji turystycznej na terenie 

powiatu i zaproszono przedstawicieli środowisk i gmin. Konkluzja była taka, iż Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu robi to nawet dobrze, dlatego też wystąpiono do gmin z zapytaniem, czy byłyby 

w stanie wspólnie z powiatem sfinansować jeden etat. Nie otrzymano jeszcze odpowiedzi  

ze wszystkich gmin i zostanie ponowione pismo do tych gmin od których nie otrzymano 

odpowiedzi.  

 Następnie Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami  

od 19.08.2011 do 30.08.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.06.2011  

do 18.08.2011), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W trakcie omawiania 

informacji przekazał, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora ZSM  

w Raciborzu wybrano Pana Sławomira Janowskiego, który od 01.09.br. obejmie stanowisko 

dyrektora na kolejne 5 lat.   

 Starosta przekazał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia trybu postępowania likwidacyjnego pojazdów przejętych przez Powiat Raciborski 

na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. Ustawodawca na powiaty zrzucił problem 

związany z usuwaniem pojazdów, z garażowaniem i całą procedurą ewentualnego uzyskania 

kosztów od właścicieli. W przypadku „dobrego” samochodu, to zostanie on odebrany bardzo 

szybko, ale jeśli będzie to samochód niewiele warty, to pojawia się wówczas problem  

z odebraniem, całą procedurą sądową, procedurą sprzedaży przetargowej i nikt nie zgłosi się, 

stąd też trzeba będzie samochód załadować na lawetę i zawieźć do złomowania. Szacuje się, 

iż może to być kilkadziesiąt tysięcy w skali roku i będzie to dodatkowy wydatek powiatu.  

Na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zrobiono parking, stąd też konieczne 

będzie zmodyfikowanie zadania PZD.  

 Następnie Starosta podniósł kwestię niepublicznych szkół i nieprawidłowości jakie 

występują w tych szkołach. W/w rzecz zgłaszano Kuratorium Oświaty, które przeprowadziło 

kontrolę. Kuratorium Oświaty wystąpił do Starosty z wnioskiem o cofnięcie uprawnień 

szkoły publicznej prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Raciborzu   

przy ul. Elżbiety. Na wniosek Kuratorium, Starosta podjął decyzję o cofnięciu uprawnień  

w/w szkole. Placówkę prowadziły trzy osoby z Grodkowa. Starosta uważa, że zrobił pierwszy 

krok do ucywilizowania tego typu szkół tak żeby nie były tylko one maszyną do robienia 

pieniędzy.  

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

w Biurze Rady.  
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Ad6. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Powiatu Raciborskiego.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Zastępcę Komendanta PPSP w Raciborzu  

J. Krolika o kilka słów nt. sprawozdania, a w przypadku pytań, komendant udzieli 

niezbędnych wyjaśnień.  

 Zastępca Komendanta KPPSP w Raciborzu J. Krolik przypomniał, iż KPPSP na ręce 

radnych złożyła informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na chwilę obecną 

odnotowano 526 miejscowych zagrożeń. W 2011 r. pojawiło się 304 pożary i zanotowano  

30 fałszywych wyjazdów. Wzrost interwencji zwiększył się. Są to interwencje związane  

przede wszystkim z owadami błonkoskrzydłymi i wiąże się to z podniesieniem temperatury 

na zewnątrz. W ostatnich tygodniach pojawiło się więcej tych zdarzeń. W tym  

nie odnotowano poważnych zagrożeń związanych z opadami deszczu i podtopieniami, 

pojawiły się jedynie małe ilości lokalnych podtopień.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji?  

 Zgłosił się radny Leon Fiołka pytając, kiedy będzie funkcjonował w Powiecie 

Raciborskim i w naszym okręgu numer alarmowy 112, gdyż powinno to zostać już dawno 

wprowadzone, ale do dnia dzisiejszego numer ten nie funkcjonuje. W/w pytanie podniósł 

także na Komisji Budżetu i Finansów. Ponadto ze statystyki dowiedział się, że za I półrocze 

2011 r. ilość pożarów wzrosła ze 175 (od 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.)  

do 272 (od 01.01 2011 r. – 30.06.2011r.). Najgorsze jest to, iż 96 stwierdzono, że  

są to podpalenia, a 150 to pożary nieustalone. Obawy o bezpieczeństwo na terenie powiatu  

są nie najlepsze na podstawie przedstawionych danych ze statystyki, w szczególności  

do poprzedniego półrocza 2010 r.     

 Zastępca Komendanta J. Krolik wyjaśnił, iż miejscowe zagrożenia, a szczególnie 

pożary nieustalone, to jest w przypadku palącej się trawy na sypie kolejowym czy palących 

się śmieci w śmietniku. Jeżeli mieszkańcy nie zgłoszą osoby, która dokonała podpalenia,  

nie ustalą sprawcy i nie powiadomią policję ani straż pożarną, to nie można powiedzieć, że 

określono przyczynę zdarzenia. Podpalenia – w momencie, kiedy strażacy przybywają  

na miejsce, nie ma sieci frakcyjnej, elektrycznej, nikogo w pobliżu, jest zapalona łąka,  

nie było wyładowań atmosferycznych, to jest to niewielkie podpalenie, ale nie ma ustalonego 

sprawcy. W tym momencie to się dubluje, bo jest i podpalenie, ale nie ma ustalonego 

sprawcy. Mieszkańcy i rolnicy wiedzą, że w przypadku, gdyby zostali na miejscu przyłapani 

na gorącym uczynku, tracą dopłaty z funduszy unijnych.  
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 Numer 112 w Powiecie Raciborskim nie działa tyko w jednym miejscu, a sygnały 

dochodzą w dwa miejsca: do straży pożarnej i policji. Z telefonów stacjonarnych numer 112 

jest kierowany do PSP, a z telefonów komórkowych do policji. Te telefony są przyjmowane 

w dwóch stanowiskach kierowania i tam wymieniane są informacje. To, że nie funkcjonuje to 

w jednym miejscu, to jest to odgórnie. 

 Z uwagi na pojawiające się liczne pytania mieszkańców Starosta zapytał, czy  

są przepisy, które określają odległość składowania słomy od zabudowań?   

 Zastępca Komendanta J. Krolik odpowiedział, że jest to określone w przepisach  

o ochronie przeciwpożarowej, gdzie są zaznaczone odległości od budynków, od frakcji 

elektrycznych i od urządzeń przemysłowych.      

Starosta zapytał, kto to egzekwuje?  

Zastępca Komendanta J. Krolik wyjaśnił, że w przypadku wpłynięcia informacji  

do Komendy Powiatowej Policji, wtedy Oddział Prewencji udaje się na miejsce i to 

egzekwuje. W zeszłym roku w powiecie było powiadomione, że za blisko została 

dobudowana sterta i rolnik po interwencji straży pożarnej przewiózł stertę w bezpieczne 

miejsce.  

Radna T. Frencel zapytała, gdzie przeciętny obywatel może zgłosić się o pomoc  

w usunięciu gniazd szerszeni, uli os?    

Zastępca Komendanta J. Krolik stwierdził, iż jeżeli jest to zagrożenie, to mieszkaniec 

uzyska pomoc w PSP, zgłaszając ta rzecz w celu skontrolowania. Straż pożarna  

nie jest stworzona do sprzątania strych i usuwania gniazd w miejscach, które nie zagrażają  

życiu i zdrowiu. Jeżeli osoba zgłaszająca stwierdza, iż jest to zagrożenie, a straż przyjeżdża  

i to potwierdza, to straż realizuje te zadanie. Straż zwraca się z prośbą do mieszkańców  

o zakup odpowiednich środków, pianek w celu zabezpieczenia gniazd, w których szerszenie  

czy osy znajdują się. Z założenia nie likwiduje się pszczół i w tym przypadku strażacy 

korzystają z pomocy pszczelarzy, którzy przyjeżdżają, zabierają te gniazda i likwidują. 

Problemem są szerszenie i osy, gdyż straż musi je usuwać. Nie tylko PSP ale straże  

krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego ochotniczych straży, które funkcjonują  

na terenie powiatu są wyposażenie w specjalne kombinezony. W/w interwencje zgłaszane  

są do PSP, za pośrednictwem ochotniczej straży pożarnej albo bezpośrednio mieszkańcy 

informują o zdarzeniu PSP. Zawsze proszono mieszkańców, aby byli cierpliwi na zgłoszoną 

interwencję, bo o godz. 12:00 – 13:00 najbardziej aktywne są owady i straż nie chciałby 

narażać siebie ani sąsiadów na niebezpieczeństwo.  
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Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówcy za udzielenie odpowiedzi 

na pytania radnych i poprosił Pana Mirosława Marca Kierownika Zarządu Zlewni Górnej 

Odry w Raciborzu o zabranie głosu.  

Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu M. Marzec przedstawił 

działania, potrzeby i zadania, które udało się wykonać dla ochrony powodziowej Powiatu 

Raciborskiego. Potrzeby te zostały określone po powodzi w 2010 r., kiedy ujawniono szereg 

potrzeb i zadań, które należałoby wykonać w celu doprowadzenia systemu do poprzedniej 

sprawności albo zmodyfikować go po części na miarę możliwości pozyskiwania środków  

i realizacji tych zadań. W ubiegłym roku wykonano szereg zadań, jednak postanowił  

skupić się wyłącznie na temacie ochrony bezpośredniej ochrony powodziowej czy systemu 

bezpośredniej ochrony powodziowej. W ramach tegoż systemu należałoby powiedzieć  

o polderach, obwałowaniach. Generalnie jako RZGW głównym elementem tego systemu to 

jest Polder Buków i dwa odcinki obwałowań rzeki Odry w Chałupkach: jeden na długości 

około 1,5 km (w Chałupkach), a drugi jest to Odra miejska w Raciborzu w rejonie siedziby 

RZGW i ZSOMS. Reszta obwałowań (gro) znajduje się w gestii ŚZMiUW czyli obwałowania 

Kanału Ulgi w Raciborzu, rzeki Odry miejskiej itp. Na Polderze Buków zostało ujawnionych 

szereg szkód, które w miarę możliwości są usuwane. Są to zadania typu: doszczelnienie 

zapory prawostronnej, gdzie w 2010 r. wykonano szereg prac, które są nadal kontynuowane. 

Został opracowany projekt przesłony przeciwwilgacyjnej na Polderze zapory prawostronnej 

Polderu Buków na długości 700 m. Temat ten będzie zrealizowany najprawdopodobniej  

w 2011 r. Wykonano naprawę budowli kalibrującej – budowli spiętrzającej wodę na Polderze. 

W realizacji w tej chwili jest duże zadanie poniżej Polderu w miejscowości  

Ligota Tworkowska Kurowiec – jest to obszar nie Powiatu Raciborskiego, bo jest to Powiat 

Wodzisławski ale jest to element ochrony, który pośrednio wpływa na bezpieczeństwo terenu 

w obszarze Powiatu Raciborskiego. W ubiegłym roku udało się wykonać I etap odbudowy 

prawostronnego filara ochronnego rzeki Odry i udało się to wykonać systemem 

gospodarczym, natomiast kolejny etap II i III zabudowy na wartość około 2 mln zł będzie 

realizowany w najbliższych dniach. Wykonawca został wybrany i temat zostanie zamknięty 

jeszcze w bieżącym roku (do 20.12.2011 r.). W celu zabezpieczenia terenów z Powiatu 

Wodzisławskiego, również tereny, urządzenia i infrastrukturę komunikacyjną w obszarze 

Gminy Racibórz, która po powodzi w ubiegłym roku uległa zniszczeniu, podjęto kroki  

i udało się uzyskać pieniądze z różnych źródeł. Zadania są realizowane z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, są środki 

budżetowe i z Funduszu Solidarności. Wszystkie te środki w miarę możliwości  
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są pozyskiwane. Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu jako jeden z kilku zarządów  

w obszarze działania RZGW pozyskał znaczną ilość środków na 2011 i 2012 r. Są zadania  

do realizacji na kwotę 20 mln zł i jest to kwota znacząca. Część tylko z tych zadań  

jest w obszarze Powiatu Raciborskiego, lecz wybierane są zadania, które są niezbędne  

i powodują, że stan bezpieczeństwa powodziowego wzrasta znacząco.  

W systemie ochrony pośredniej (stan drożności koryt, cieków) – w obszarze Zarządu 

Zlewni jest około 330 km rzek, w tym Polder Buków. Jest to szeroki obszar działania  

i potrzeb jest bardzo wiele, natomiast wiele jest robionych odcinków na zasadzie udrażniania 

koryt rzek, punktowej zabudowy wyrw i naprawy zabudowy regulacyjnych koryt.  

Obecnie jest realizowane zadanie na wartość 1 mln zł. W dwóch odcinkach zadanie  

to jest w obszarze Gminy Krzyżanowice na brzegu lewym rzeki Odry w miejscowości 

Krzyżanowice i Zabełków. Są to zabudowy wyrw brzegowych powyżej wejścia rzeki  

w obszar Polderu Buków i są to bardzo ważne odcinki z uwagi na bezpieczeństwo 

infrastruktury drogowej, kolejowej w tym rejonie oraz samych obwałowań Polderu Buków. 

W ubiegłym roku wykonano oczyszczenie Kanału Ulgi rzeki Odry w Raciborzu, zaś  

w 2011 r. (na przełomie roku 2010/2011) wycięto odrosty wiklinowe i pozostał niewielki 

fragment na prawym brzegu na wysokości powyżej ul. Rybnickiej (powyżej mostu 

drogowego prowadzącego do Nieboczów). W/w prace planowane są już do wykonania  

po okresie lęgowym i wegetacyjnym. Na terenie Kuźni Raciborskiej wykonywane są pewne 

prace na Kanale Ulga rzeki Rudy. Na miarę możliwości, Zarząd stara się na bieżąco zadania 

statutowe wykonywać. Wielkość wszystkich zaangażowanych środków, które pośrednio  

lub bezpośrednio powodują, że bezpieczeństwo powodziowe w obszarze powiatu wzrasta,  

stanowi kwotę w wysokości 3,6 mln zł i są to stosunkowo duże pieniądze.  

Zarząd jest jednostką budżetową, podległą Ministerstwu Środowiska i posiada również środki 

budżetowe. Często jest problem z pozyskiwaniem środków. Zarząd działa w cyklu rocznym,  

a tylko co niektóre zadania przechodzą na kolejny rok. Jest remont regulacji zabudowy 

regulacyjnej rzeki Odry, ale jest to w obszarze województwa opolskiego w miejscowości 

Dziergowice. Jest to na około 17 mln zł na rok 2011 i 2012 i zadanie to musi zostać 

zakończone.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zgłaszanie pytań?  

W pierwszej kolejności zgłosił się radny Leonard Malcharczyk pytając Pana  

M. Marca, jak widzi realne użeglowienie Odry, gdyż przedmówca wspomniał na sesji  

o województwie opolskim, o Dziergowicach. W związku z tym zapytał, czy można to 
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realizować wspólnymi siłami albo jest to tak wirtualnego, tak jak w przypadku Kanału  

Odra - Dunaj. 

Kierownik M. Marzec odpowiedział, że Kanał Odra – Dunaj to jest perspektywa 

niewiadoma i daleka, natomiast rzeka Odra jest rzeką żeglowną, tak się przyjmuje  

od Raciborza do Kędzierzyna - Koźla. Odra od Kędzierzyna do Raciborza jest żeglowna tylko 

z nazwy, ponieważ nie ma zainteresowania żeglugą i nie ma takiej możliwości na dzień 

dzisiejszy. Na dość znacznym odcinku od Kędzierzyna w górę – na długości około 20 km,  

w tej chwili trwają prace związane z pogłębieniem toru żeglugowego. Działają trzy firmy 

prywatne, które przy okazji eksploatują kruszywo i zagospodarowują nadmiary kruszywa, 

natomiast jest ten szlak żeglugowy pogłębiany autentycznie, z tym że nie ma potrzeb w tym 

kierunku, aby można było barkami przewozić. Żegluga może odbywać się na zasadzie 

rekreacji, natomiast nie ma to nic wspólnego z przewozami materiałów. Takie przewozy 

odbywają się po Kanale Gliwickim. Jest tam program przyjęty modernizacji śluz 

nadodrzańskich. Są tam dosyć znaczne środki zaangażowane z Programu Odra 2006  

lub z innych źródeł. Na dzień dzisiejszy są to kwoty około 100 mln zł. Powstaje specjalny 

zespół wydzielony do tego typu celów, który ma spowodować, że śluzy istniejące będą 

zmodernizowane, usprawnione. Na razie w perspektywie bliżej nieokreślonej można mówić  

o Kanale Odra – Dunaj, natomiast to co w tej chwili jest do wykorzystania,  

nie ma zainteresowania, potrzeb na Kanał.  

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż jest duże zainteresowanie po stronie 

województwa opolskiego, stąd też zapytał, z jakiej strony jest parcie: ze strony jednostek, 

które widzą – ewentualnie – możliwość rozwoju gospodarczego czy parcie ze strony tych, 

którzy po Odrze mogliby przewozić swoje produkty?   

Kierownik M. Marzec odpowiedział, że chodzi o jednostki, podmioty, które byłyby 

zainteresowane żeglugą przewozu towarów. Odra do Raciborza jest określona jako rzeka 

żeglowna, natomiast w zasadzie na większości odcinka od Raciborza w dół na długości  

20 – 30 km nie ma w chwili obecnej żadnej możliwości do prowadzenia żeglugi  

do zastosowania zestawów pchaczy z barkami. W pewnym okresie czasu, transport poszedł 

na drogi. W regionie Kędzierzyna jest większe zainteresowanie, bo można tam śluzowanie 

robić i kanał wykorzystywać, natomiast Odra na dzień dzisiejszy nie nadaje się do tego celu. 

W przypadku nawet uzyskania środków (są programy, które zmierzają do tego, aby odcinek 

przystosować do żeglugi), to nie ma zainteresowania, które pozwalałoby sądzić, że stanie się 

to atrakcyjną drogą przewozu materiałów.  
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W związku z pojawianiem się bardzo różnych sprzecznych informacji dotyczących 

terminu budowy Zbiornika „Racibórz Dolny”, radna T. Frencel zapytała, czy budowa ruszy 

już na jesień, tak jak przekazano radnym na Komisji czy prace te będą terminowe? 

Kierownik M. Marzec stwierdził, iż nie jest to pytanie skierowane do niego, ale udzieli 

odpowiedzi. Osobiście zarządza Zarządem Zlewni Górnej Odry, natomiast jednostką 

wydzieloną do tego typu tematu i prowadzenia sprawy jest Biuro Wdrażania Projektów i o ile 

taka informacja została przekazana, to z pewnością przez Dyrektora Rafała Łagosza, byłego 

kierownika Biura. Jest przekazywana przez wszystkie osoby kompetentne na wszystkich 

szczeblach informacja o powstaniu Zbiornika do 2015 r. Osobiście nie będzie wypowiadał się 

czy jest to termin realny czy nierealny. Uzyskano decyzję środowiskową negatywną, która 

obliguje do powtórzenia procesu obserwacyjnego, badawczego. Podczas wizyty Ministra  

w Raciborzu, dyrektor RZGW wypowiedział się, że będą pewne opóźnienia z tego tytułu, ale 

ukazało się sprostowanie, że jednak termin został niedotrzymany, ponieważ wykorzystane te 

materiały, które do tej pory zostały zgromadzone, to jedynie pozwoli na przeprowadzenie  

tej procedury w ciągu 3 miesięcy, po czym będzie podstawa do wystąpienia do Wojewody  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę i realizacja ma nastąpić w latach od 2012 i zakończona 

w 2015. Nie będzie wypowiadał się co do realności, ponieważ nie wie na dzień dzisiejszy  

czy można będzie uzyskać zmianę decyzji środowiskowej, która jest negatywna.  

Minister potwierdził, że w przypadku spłynięcia w/w wniosku (wszystko idzie w kierunku, 

żeby w ciągu 3 miesięcy ponownie złożyć wniosek i uzyskać szybką decyzję), to będzie 

dotrzymany proces składania wniosku o decyzję, pozwolenia na budowę, itd., natomiast te 

kwalifikacje nie zostały zakończone jeśli chodzi o wybór wstępny tych firm, które będą 

ubiegać się o zamówienie. Następnie jest proces wyłonienia wykonawcy.     

Radny Leonard Fulneczek stwierdził, iż na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

termin 2015 r. jest nierealny. Odnośnie informacji zawartych w materiale dotyczących 

Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu powiedział, że brak informacji dotyczącej 

Krzyżanowic i Łapacza. Na dzień dzisiejszy system nie jest doskonały. Przypomniał moment, 

kiedy Łapacz był zalewany nie od Odry. Zdaniem jego wymaga to jakiegoś rozwiązania.  

Nie należy zapomnieć, aby w projekcie budowy Zbiornika „Racibórz Dolny” rozwiązania 

docelowe też uwzględniały pewne zabezpieczenie tej części Krzyżanowic od strony Odry  

i od drugiej strony.  

Kierownik M. Marzec stwierdził, iż temat jest znany. Przyznał rację przedmówcy jeśli 

chodzi o wał Łapacz. Wał ten spełnia swoją funkcję, natomiast nie jest on przystosowany  

na przepływy jakie zaistniały w ubiegłym roku, gdzie wystąpiły wysokie stany wód.  
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Przy stanie wody jaki zaistniał w ubiegłym roku dochodziło miejscami do przelewania  

przez koronę obwałowania, natomiast wał ten został zaprojektowany na wodę stuletnią.  

W przypadku wystąpienia większych przewyższonych stanów wód, należy liczyć się  

z możliwością przesiąków czy wręcz przelania wału. W ubiegłym roku doszło do takiej 

sytuacji, ale wał wytrzymał i woda nie przelała się dzięki zabezpieczeniom  

(podczas wezbrania były układane worki, itd.). Widząc problem, Zarząd Zlewni Górnej Odry 

zamierzał wrzucić temat w działalność czy w modernizację obwałowania w bieżącą 

działalność. Zadanie modernizacji adaptacji wałów do potrzeb Zbiornika zostało wpisane  

w zadanie główne. Zawarto porozumienie wewnątrz jednostki i uzgodniono pewne założenia, 

że temat ten przejmie PWP i będzie wraz z konsultantem na etapie dostosowywania projektu, 

gdyż projekt budowlany w chwili obecnej jest aktualizowany, z uwagi na szereg 

mankamentów, które posiadał i jego aktualizacje, a decyzje straciły ważność. Jednym  

z elementów jest dostosowanie, rozbudowa paramentów obwałowania i całego systemu 

odwodnienia zadania do całości tego zadania, jeśli chodzi o Zbiornik „Racibórz Dolny”.  

Po trasie tej pójdzie lewostronne obwałowanie przyszłego Zbiornika. Wał ten zostanie tylko 

zmodernizowany w sensie podwyższenia korony rozbudowania korpusu, itd., usprawnienia 

urządzeń odprowadzających, odcinających wodę bądź ich likwidacji, natomiast w to miejsce 

powinna powstać przepompownia, ale jak dowiedział się, to nie będzie to przepompownia 

tylko system sprowadzający wodę w dolny obszar poniżej Łapacza, w rejon funkcjonujących 

wyrobisk pożwirowych i tam grawitacyjnie w tym miejscu czy poniżej będzie odprowadzony 

do rzeki Odry. W/w zadanie jest uwzględnione w rozwiązaniach obejmujących  

czy dotyczących Zbiornika „Racibórz Dolny”.  

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

przedmówcy za udział w sesji i udzieleniu odpowiedzi radnym Stwierdził, iż na sesję został 

zaproszony również Kierownik ŚZMiUW w Katowicach Inspektorat w Raciborzu  

Waldemar Niemiec, który nie przybył w dniu dzisiejszym z przyczyn nieznanych.    

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.  

 

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

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

przed głosowaniem poinformował, iż na sali obecnych jest 22 radnych – przybył radny  

Rafał Lazar. Następnie poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

na 2011 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis stwierdził, iż Komisja 

Budżetu i Finansów zajmowała się już nową wersją projektu uchwały i jednogłośnie, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała 

także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata2011 – 2021. 

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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały. 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 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.  

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

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że na skrzynki radnych została wysłana już 

nowa wersja porządku obrad sesji.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 

Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 - 2010. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu.   

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Kozielskiego  

na działania Starosty Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania  

pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S". 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o konieczności wprowadzenia 

nowego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.  

Starosta wyjaśnił, iż w Gminie Rudnik jest odcinek tzw. kanalizacji sanitarnej.  

W ramach tej inwestycji 1/3 dwóch dróg powiatowych będzie na nowo tworzona. Wspólnie  

z wójtem podjęto inicjatywę, żeby pozostałe 2/3 również wyremontować. Gmina Rudnik 

udzieliła Powiatowi Raciborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 150 000,00 zł. oraz wyraziła wolę 

zrealizowania tego zadania. W związku z tym Powiat Raciborski powierza wykonanie tego 

zadania Gminie Rudnik oraz udziela dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł na realizację 

zadania. Gmina Rudnik będzie jak gdyby inwestorem remontu drogi powiatowej na terenie 

miejscowości Rudnik. 
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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 uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad16. 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: L. Malcharczyk, K. Ciszek i M. Kurpis.  

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrał radny L. Malcharczyk. Przypomniał, iż na ostatniej 

sesji złożył interpelację odnośnie drogi wojewódzkiej 916. Sprawa dotyczyła nadmiernej 

prędkości przez miejscowość Samborowice i brak na pewnym odcinku drogi wojewódzkiej 

chodnika. W efekcie interpelacji miała miejsce wizja lokalna w miejscowości Samborowice, 

w której uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich. W czasie spotkania 

rozmawiano także o stworzeniu systemu uzmysłowienia kierowcom faktu poruszania się  

z nadmierną prędkością, szczególnie na odcinku przejścia przez zebrę dla dzieci  

tj. przy wjeździe do Samborowic. Obecny na spotkaniu Pan D. Zabrowarny zaproponował 

złożenie ponownej interpelacji ale do Wydziału Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, celem zaproponowania zabudowania przed przejściem  

dla pieszych aktywnej tablicy informacyjnej o prędkości od strony Pietraszyna przy wjeździe 

do Samborowic. W związku z powyższym radny zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z w/w prośbą. 

Następnie radny podniósł temat ul. Wiejskiej w Ocicach, która jest drogą powiatową. 

Stan drogi jest fatalny, a kierowcy unikają tej drogi bo można tu zerwać zawieszenie.  

W związku z powyższym radny zapytał, jaka jest szansa, aby w porozumieniu z Gminą 

Racibórz wyremontować dziury, odkorkować Racibórz i ułatwić transport i komunikację, 

żeby droga ta była jedną z wiodących dróg w kierunku na Pietrowice Wielkie.  

Radny Krzysztof Ciszek przypomniał, iż przed wakacjami przyjęto uchwałę  

w sprawie utworzenia przez Powiat Raciborski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

pod nazwą „PORAMED” z siedzibą w Raciborzu. Jak dowiedział się, to aktualnie  
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nie znalazł się parter do spółki, stąd też zapytał o dalsze możliwe losy spółki i Bloku 

Operacyjnego oraz czy są szanse na zaopatrzenie Bloku, wyposażenie i prowadzenie 

działalności?  

W związku z wnioskiem mieszkańców Płoni radny M. Kurpis zapytał, czy jest szansa 

na remont balustrady na moście przy ul. Piaskowej w Raciborzu? Ponadto zwrócił się  

z prośbą o wyremontowanie dziur znajdujących się przy przejściu dla pieszych na wysokości 

skrzyżowania ul. Sudecka – Szkolna – Piaskowa (przejście od strony ZEW –u). Dodał, że  

w przyszłym roku znajdą się w projekcie budżetu miasta środki na ścieżkę rowerową wzdłuż 

ZEW – u na ul. Piaskowej, dlatego też poprosił o wsparcie organizacyjne  

ze strony Starostwa Powiatowego w Raciborzu w realizowaniu tej ścieżki, gdyż jak stwierdził 

wsparcie finansowe będzie zabezpieczone.       

 

Ad17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

zgłoszonych przez radnych. 

Starosta obiecał wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich i poprosił o podanie 

dokładnych danych nt. Wydziału Inżynierii Ruchu. Ponadto przekazał, iż odbędzie się 

spotkanie z firmą produkującą takie urządzenia, gdyż osobiście zastanawiał się  

nad zamontowaniem tych urządzeń na niektórych drogach powiatowych.  

  Odnośnie ul. Wiejskiej w Ocicach Starosta stwierdził, iż jest to droga powiatowa  

i w przypadku spełniania parametrów, to powinien być każdy ruch na drodze tej dopuszczony. 

Parę lat temu drogę tę utwardzono, gdyż była to droga polna bez przejazdu, licząc, że będzie 

to służyło mieszkańcom głównie miejscowości Ocice. Droga ta jest dewastowana przez sprzęt 

rolniczy i czasami zdarza się, że jakiś przeładowany tir skraca sobie drogę. Młodzi pijani 

kierowcy również jeżdżą tą drogą. Prezydent Miasta Racibórz chce przejąć od powiatu tę 

drogę i w ogóle wyłączyć ją z ruchu, gdyż chce z niej zrobić drogę polną, dlatego też  

nie można liczyć na pomoc ze strony miasta. Mieszkańcy Ocic protestują w kwestii drogi. 

Może powiat przekaże drogę wiejską miastu w zamian za inną drogę i prezydent zdecyduje  

co z nią robić. Każdy nakład na drogę powoduje, że będzie większy ruch, co jest szkodą  

dla mieszkańców. W najbliższym czasie nie będzie robiony poważny remont tej drogi chyba, 

że pojawią się bardzo głębokie dziury. Zostanie postawiony znak informujący o ograniczeniu 

prędkości do 20 km/h. 
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Radny L. Malcharczyk stwierdził, iż można postawić znak do 3,5 t i jest to pewna 

forma obciążenia, a nie iść w kierunku przywrócenia stanu drogi. Starosta dodał, że  

jest wniosek Prezydenta o przejęciu tej drogi. Droga wojewódzka na Pietrowice Wielkie  

ma niewielkie obciążenie, nie ma korków, jedynie jest korek przy nerce. Przedstawił, stan 

faktyczny drogi: Prezydent drogę może przejąć, zostanie przygotowany stosowny projekt 

uchwały o zamianie dróg. Droga przez Ocice nie jest dostosowana do takich ruchów.  

W chwili obecnej robi się tranzyt, który do końca jest nielegalny.       

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zachowanie spokoju.  

Następnie Starosta odniósł się do spółki z o.o. „PORAMED” informując, iż  

nie zgłosił się żaden podmiot, który chciałby z powiatem doposażyć finansowo tę spółkę, stąd 

też po konsultacjach i naradach z dyrektorem szpitala (Dyrekcja Szpitala pomaga powiatowi 

w uruchomieniu spółki), zostanie przygotowany przetarg na wyposażenie. Powiat liczy, że 

miasto Racibórz częściowo będzie umarzało duże podatki, które płaci szpital. W chwili 

obecnej prowadzone są rozmowy z władzami miasta, jak również powiat musiałby  

przez najbliższe 3 lata rocznie włożyć w spółkę jakąś kwotą, bo innego wyjścia nie ma. 

Powiat zastanawia się, czy będzie możliwość sprzedaży części majątku szpitala na bieżącą 

działalność w celu przekazania środków na uruchomienie spółki „PORAMED”. 

Uruchomienie Bloku Operacyjnego to jest jedna rzecz oraz przekazanie innej działalności 

medycznej spółce „PORAMED”, która nie jest prowadzona przez szpital, żeby można było 

odpłatnie świadczyć usługi. Prościej byłoby ogłoszenie przetargu na wydzierżawienie całego 

szpitala, który prowadziłby tą samą działalność, gdyż firm byłoby bardzo dużo, a wówczas 

można byłoby uzyskać przychody nie ponosząc żadnych kosztów. Są firmy chętne  

na wydzierżawienie, przejęcie całego szpitala i prowadzenie wszystkich usług, które  

znajdują się w szpitalu. Prywatny podmiot nie jest zobowiązany robić przetargów na:  

sprzęt medyczny, dostawę leków, innych rzeczy, a kupując bez przetargu kupuje taniej, 

dostosowuje wielkość personelu do rzeczywistych potrzeb. Przetargi powodują, że ceny  

są wyższe. Prywatny podmiot prowadzi oprócz tego część odpłatnych usług. Ustawa  

o zamówieniach publicznych powoduje, że kupuje się drożej i gorzej. 

Na zakończenie Starosta odniósł się do ul. Piaskowej w Raciborzu stwierdzając, iż  

w ostatnich latach ścieżek przybywa. Na pochwałę zasługują ścieżki na wałach oraz to co robi 

Gmina Krzyżanowice. Jest szansa, że będzie szlak ścieżek wzdłuż Odry aż do Kędzierzyna. 

Będzie można rowerem jeździć od Chałupek aż do Kędzierzyna.  

Ponadto Starosta poinformował, iż w dniu 06.09.2011 r. w Gminie Krzyżanowice 

odbędzie się kolejne spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu dla Odry 2006, 
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którego tematem będzie Zbiornik „Racibórz Dolny”. Informacje, które są przekazywane 

(łącznie z Pełnomocnikiem) nie sprawdzają się. Wszystkie informacje, które zostaną 

przedstawione na spotkaniu osobiście zanotuje i przekaże radnym drogą elektroniczną, które 

będą jak gdyby uzupełnieniem tych materiałów, które zostały przedstawione w dniu 

dzisiejszym na sesji. Powyższe informacje zostaną przekazane do Biura Rady.  

Druga kwestia podniesiona przez Starostę dotyczyła Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu. W kaplicy Zamku znajdowały się ławki. Były organy i ołtarz. Od końca  

lat 70 – tych, gdzie wyprowadzono ludzi, zrobiono remont, ławki te były demontowane, 

przerzucane, itd. Są ławki, które nie są całym wyposażeniem, gdyż powiat tego nie przejął, 

tylko przyjął nieruchomość (grunty, budynki), a wyposażenie jest własnością konserwatora. 

Wspólnie z Panią konserwator podejmowane są rozmowy co z ławkami zrobić, ponieważ  

nie przewiduje się, że kaplica kiedyś będzie pełniła funkcję religijną. Mogą od czasu do czasu 

być odprawione msze, ale generalnie powinny się tu odbywać koncerty, itd., dlatego te ławki 

są zbędne i szkoda żeby dalej niszczały. Zainteresowane ławkami są Rudy i za zgodą  

Pani konserwator zostaną one przekazane do opactwa w Rudach. Ławek szkoda, ale powiat 

nie ma gdzie ich zagospodarować. Ksiądz Jan Rosiek chce je odnowić i wykorzystać, nawet 

oglądał ławki. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek propozycji co  

do zagospodarowania ławek, to poprosił w dniu dzisiejszym albo w najbliższym czasie o ich 

przedstawienie, gdyż zostanie wystosowane pismo do Pani konserwator w kwestii 

przekazania ławek do Rud. Nie ma problemu, aby w kaplicy Zamku odbyła się msza, z tym że 

na stałe nie będzie to kaplica z ołtarzem i z całym wyposażeniem, ale będzie to obiekt, 

służący poważnym imprezom, np. koncert. Koszty renowacji ławek byłyby bardzo wysokie. 

W celu udostępniania kaplicy, konieczne jest wyprowadzenie ławek z kaplicy.    

 

Ad18. 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 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad19. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 
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Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad sesji?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż 

wszystkie odpowiedzi na interpelacje radnych zostały złożone w Biurze Rady i przesłane 

zainteresowanym. W Biurze Rady dostępne są materiały z prac w Sejmie Posła  

Henryka Siedlaczka – interpelacje i zapytania złożone na ręce Marszałka Sejmu  

wraz z odpowiedziami, stanowiące załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

Następnie poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 27 września 2011 r. o godz. 15:00. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2011 r. tematem sesji 

będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 r.” 

 

Ad20. Zakończenie sesji. 

 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:27  

oraz podziękował za udział w sesji.                                                                                                                                

 
 
Protokołowała:        Przewodniczący Rady 
Jolanta Długosz               Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności.  

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 sierpnia 2011 r. 

4. Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 22.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia do porządku 

obrad sesji w dniu 30.08.2011 r. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Tomasza Kozielskiego na Starostę Raciborskiego. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.06.2011  

do 18.08.2011. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 19.08.2011  

do 30.08.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.06.2011 do 18.08.2011). 

7. Uchwała Nr X / 112 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Nr X / 113 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

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

9. Uchwała Nr X / 114 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2021. 

10. Uchwała Nr X / 115 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim 

a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

11. Uchwała Nr X / 116 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr X / 117 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2009 – 2010 Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 - 2010. 

13. Uchwała Nr X / 118 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu.   
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14. Uchwała Nr X / 119 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Kozielskiego na działania Starosty 

Raciborskiego. 

15. Uchwała Nr X / 120 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. "Remont odcinków dróg 

powiatowych nr 3514S i nr 3523S". 

16. Materiały z prac w Sejmie Posła Henryka Siedlaczka – interpelacje i zapytania złożone  

na ręce Marszałka Sejmu wraz z odpowiedziami.  


