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BR. 0002.3.8.2011 

PROTOKÓŁ  NR  XI / 2011 

z  XI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 września 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. XI / 121 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

2. XI / 122 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

3. XI / 123 / 2011 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

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

4. XI / 124 / 2011 – w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

pt. „Specjalna szansa na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

5. XI / 125 / 2011 – w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy partnerskiej 

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego  

pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

6. XI / 126 / 2011 – w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia 

dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei 

Wąskotorowej w Rudach”. 
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7. XI / 127 / 2011 – w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego "Mieszko AD..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury. 

8. XI / 128 / 2011 – w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego. 

9. XI / 129 / 2011 – w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

10. XI / 130 / 2011 – w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej  

na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. XI / 131 / 2011 – w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

12. XI / 132 / 2011 – w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu 

inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Szkolną  

w Raciborzu”. 

13. XI / 133 / 2011 – w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu 

inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja drogi nr 688016S”. 

 
 
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        ElŜbieta Topór  

5. Podinspektor ds. współpracy z mediami                    Karolina Kunicka 

 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z X 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. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 r. 

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

na 2011 rok. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

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

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

pt. „Specjalna szansa na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy partnerskiej 

z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego  

pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia 

dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei 

Wąskotorowej w Rudach”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego "Mieszko AD..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

18. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 
Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

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

obrady XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iŜ  

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

i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał radnych, zaproszonych gości  

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 27 września 2011 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 
Ad2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
 

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

z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego, który był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu z ostatniej sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za.  

 
Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.8.2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 września 2011r. następujących projektów uchwał: 

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

w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok – w/w projekt uchwały został przyjęty  

21 głosami za,  
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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 przyjęty 21 głosami za 

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

nr OR.II.0022.3.8.2011 z dnia 15.09.2011 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. nowej wersji projektu uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury – projekt uchwały został wprowadzony  

21 głosami za. 

Poinformował takŜe, iŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą  

o wprowadzenie na sesję 4 nowych projektów uchwał:   

1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

Przewodniczący Rady A. Wajda poprosił Starostę o konieczności wprowadzenia  

w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk przypomniał, iŜ Powiat Raciborski poniósł nakłady  

na przygotowanie inwestycji pn.: „BliŜej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego  

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”. Kwestia 

dotyczy przykrycia boiska dachem w ZSOMS. Z uwagi na to, iŜ Powiat Raciborski nie moŜe 

być beneficjentem środków unijnych inwestycję będzie prowadził Marszałek i trzeba będzie 

wszystkie te nakłady, które poniesiono do tej pory przekazać Marszałkowi w postaci pomocy 

rzeczowej. ZSOMS nie jest własnością powiatu dlatego teŜ wszystkie te nakłady przekazane 

zostaną Marszałkowi. 

Przewodniczący Rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji? 

Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad sesji.  

2. w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego 

pn. „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”.  

Starosta przypomniał, iŜ przez ostatnie 3 lata funkcjonował Program Odbudowy Dróg 

Lokalnych, w ramach którego państwo dofinansowało w wysokości 50 % wszystkie prace  

na drogach, które pozytywnie zostały zweryfikowane. W przyszłym roku równieŜ ma być 

kontynuowany ten Program, ale dofinansowanie z budŜetu państwa będzie trochę mniejsze  



 6 

tj. w wysokości 30 % i miasto Racibórz zamierza złoŜyć wniosek na remont ul. Fabrycznej. 

Powiat Raciborski występuje jako ich partner i dofinansowuje to kwotą 50.000 zł, z tym Ŝe te 

50.000 zł otrzymuje z budŜetu miasta w innej formie. 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, to z radnych jest za wprowadzeniem  

w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji?  

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 21 głosami za.    

3. w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego  

pn.: ”Modernizacja drogi nr 688016S”. 

Starosta przekazał, Ŝe Gmina Rudnik zamierza złoŜyć wniosek o dofinansowanie 

remontu drogi. Powiat Raciborski wystąpi jako partner dla Gminy Rudnik, dofinansowując 

kwotą 15.000 zł. Jest to wstępna deklaracja, poniewaŜ środki będą przekazywane.  

W przypadku akceptacji wniosku ze strony jednej i drugiej gminy przez instytucje 

weryfikujące wnioski.  

Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały  

do porządku obrad sesji?   

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za.   

4. w sprawie wyraŜenia zgody/nie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności prawnej  

mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Starosta wyjaśnił, iŜ zmieniły się przepisy i to co dyrektor szpitala mógł robić 

samodzielnie, w tej chwili wymaga to zgody organu załoŜycielskiego – w tym przypadku 

Rady Powiatu Raciborskiego. Poprosił dyrektora szpitala, aby wypowiedział się  

w powyŜszym temacie.   

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik 

powiedział, Ŝe weszła w Ŝycie nowa ustawa o działalności leczniczej, która zmieniła pewne 

przepisy i obecnie przeniesienie wierzytelności wymaga zgody organu załoŜycielskiego. 

Regulowanie zobowiązań kosztowało szpital jak najtaniej. W przypadku zagroŜenia płynności 

finansowej, szpital posiłkował się albo kredytem obrotowym albo korzystano z firm 

finansowych, które oferują znacznie korzystniejsze warunki obsługi zobowiązań. W trakcie 

roku korzystano z takiej pomocy. W dniu dzisiejszym, Ŝeby moŜliwe było podpisanie takiej 

umowy konieczna jest zgoda organu załoŜycielskiego. Na dzień dzisiejszy szpital ma około  

3 mln 800 tys. świadczeń udzielonych ponad limit. Konieczne było wydatkowanie pewnych 

środków na leczenie pacjentów, natomiast nie zostało zapłacone to przez NFZ. W związku  

z tym, iŜ jest to dość powaŜna kwota, szpital widzi pewne zagroŜenia zachwiania płynności 
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finansowej placówki pod koniec roku i zamierza część zobowiązań rozłoŜyć w płatnościach 

na raty. W drodze oferty publicznej szpital wyszukuje firmy finansowe, których jest kilka 

duŜych działających na rynku medycznym i obsługują wierzytelności szpitala, przejmują  

jego zobowiązania, dostawcom płacą zobowiązania, natomiast szpital ma ustalone rozłoŜenie 

płatności na raty. Wówczas nie ma zachwianej równowagi finansowej szpitala. Na dzień 

dzisiejszy odsetki ustawowe wynoszą 13 %, kredyt obrotowy w banku około 20 %, natomiast 

szpital moŜe uzyskać warunki finansowe od tych firm. Korzyści dla szpitala są takie, Ŝe 

szpital wstrzymuje bieg przeterminowanych zobowiązań (czyli szpital nie płaci odsetek  

od nieterminowych płatności). W związku z tym dyrektor zwrócił się z prośbą do radnych  

o wyraŜenie zgody, gdyŜ pod koniec roku szpital przewiduje pewne trudności płatnicze z tego 

względu, Ŝe korzysta z poŜyczki w wysokości 2 mln zł, którą udzieliła mu rada, a którą trzeba 

byłoby na koniec roku oddać do budŜetu Starostwa. Rozliczenia końcowe z NFZ będą 

dopiero pod koniec miesiąca lutego, gdyŜ umowy są roczne; do końca roku jest rozliczenie, 

natomiast 40 dni wynosi okres rozliczeniowy, który szpital ma z NFZ. Pierwsze pieniądze  

z tytułu nadwykonań NFZ będzie płacił dopiero w miesiącu marcu przyszłego roku.  

W związku brakiem jakichkolwiek uwag, przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto 

z radnych jest za wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji?  

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

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

19.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji w dniu 27.09.2011 r. projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego, stanowiące załącznik nr 4  

do niniejszego protokołu. Zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem w/w projektu 

uchwały do porządku obrad sesji?   

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

W imieniu Prezydium Rady, przewodniczący rady A. Wajda wniósł do porządku 

obrad sesji projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. Jest to skarga na działalność Rady i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.    

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji?  

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za. 
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Przewodniczący rady poprosił radnych o przegłosowanie zaktualizowanego programu 

sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.   

 
Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 

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

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

Zapytał kaŜdego z radnych, czy wyraŜają 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, który 

przyjął objęcie w/w stanowiska.   

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, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu między sesjami od 31.08.2011 do 15.09.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, 

dlatego teŜ odniósł się do najwaŜniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym okresie. 

PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 Starosta przypomniał, iŜ na spotkaniu, które odbyło się 06.09.2011 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy KrzyŜanowice, pełnomocnik rządu ds. budowy zbiornika Racibórz Dolny 

stwierdził, Ŝe nie ma Ŝadnych problemów finansowych jeśli chodzi o budowę zbiornika, ale 

mogą być jedynie pewne przesunięcia, iŜ nie będzie to płacone z Funduszy Spójności tylko  

z poŜyczki Banku Światowego. Na spotkaniu pełnomocnik powiedział, Ŝe termin wykonania 

moŜe być nawet w 2014 r., dlatego teŜ Starosta poprosił, aby zaczekać parę miesięcy, czy 

rzeczywiście ta decyzja Wojewody będzie wydana, która zastępuje jednocześnie dokument 

wywłaszczeniowy jak i pozwoli na budowę zbiornika. W celu wydania decyzji Wojewody,  

w pierwszej kolejności musi zostać złoŜony wniosek przez inwestora, który do tej pory  



 9 

nie został złoŜony. Jak stwierdził Starosta, trzeba optymistycznie myśleć, iŜ zbiornik  

do 2015 r. zostanie wybudowany.       

 Następnie Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami  

od 16.09.2011 do 27.09.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 31.08.2011  

do 15.09.2011), stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 Odnośnie imprezy pn.: „Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja”  

Starosta powiedział, Ŝe jest to impreza, która promuje współdziałanie, wspólne zabawy osób 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Samorządy coraz więcej robią dla osób 

niepełnosprawnych. Gmina KrzyŜanowice została wyróŜniona wśród wszystkich gmin 

polskich, gdyŜ ma wszystkie lokale wyborcze dostosowane dla osób niepełnosprawnych.    

Pan Wójt G. Utracki nawet uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP B. Komorowskim.  

  Starosta przekazał, iŜ na sesji wszyscy radni otrzymali ksiąŜkę pt.: „Zapomniana 

historia śydów na Raciborszczyźnie”, który przekazało Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Raciborskiej.  

 Następnie Starosta zaprosił radnych, media w dniu 01.10.2011 r. (sobota)  

na Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie o godz. 16:30 odbędą się uroczystości 10 – lecia 

podpisania współpracy z Powiatem Märkischer, który jest pierwszym i najwaŜniejszym 

partnerem dla Powiatu Raciborskiego. W uroczystościach będą uczestniczyli takŜe inni 

partnerzy powiatu m.in. z Hrabstwa Wrexham czy z Powiatu Elbe – Elster. Goście, którzy 

przybędą na uroczystości zostaną zakwaterowani w Zespole Klasztorno – Pałacowym  

w Rudach. Uroczystości rozpoczną się od występu: MaŜoretek pod przewodnictwem Aldony 

Krupy, Stowarzyszenia Orkiestry Plania, zaś oficjalne uroczystości odbędą się na sali 

konferencyjnej, który uświetni koncert chóru męskiego z Powiatu Märkischer. Następnie 

przewidziane jest otwarcie w domu ksiąŜęcym dwóch wystaw:  

1. "Time-Zeit-Czas-Amser" - artystyczne interpretacje czasu, który był w: Wrexham, 

Märkischer, Elbe – Elster, Powiecie Raciborskim, a następnie będzie w Powiecie 

Nakielskim, który jest partnerem dla Powiatu Elbe – Elster, 

2. "Spotkania" - wystawa fotograficzna wybranych fotografii autorstwa polskich  

i niemieckich fotografów, którzy wykonywali zdjęcia „bohaterom” albumu  

pt. "Spotkania". Wydawnictwo powstało z okazji jubileuszu 10-lecia partnerstwa 

pomiędzy Powiatem Raciborskim i Powiatem Märkischer.  

 Na zakończenie Starosta poinformował, iŜ informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.   
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Ad6. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 r. 
 
  
 Przewodniczący rady  A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przypomniał, iŜ w miesiącu wrześniu omawiana jest sytuacja budŜetu powiatu 

za I półrocze 2011 r. W momencie uchwalania budŜetu powiatu na rok 2011 osobiście mówił, 

iŜ będzie to trudny rok. Pomimo wszystkich problemów, budŜet realizuje się bardzo dobrze. 

Planowane dochody i przychody na kwotę ponad 125.202.583 zł wykonano w 50 %, z tym Ŝe 

dochody wykonano w 49 %, przychody w 62 %. Większą cześć dochodów stanowią środki  

na inwestycje, a inwestycje realizuje się w miesiącach wiosennych i letnich, dlatego teŜ środki 

na ten cel, które wpływają do powiatu powykonawczo jak i wydatki następują na początku  

II półrocza, tj. w miesiącach lipiec – sierpień – wrzesień. Kwestia dotyczy prac na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu – kwota blisko 3,5 mln zł, modernizacji dróg powiatowych –  

w bieŜącym roku realizowane są dwie drogi w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 

tj. droga Pawłów – Gamów na kwotę 2.247.600,00 zł oraz modernizacja ul. Brzeskiej  

w Raciborzu na kwotę blisko 900 tys. zł., kompleksowej termomodernizacji budynków 

MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” – kwota blisko 2 mln zł i duŜy 

program scalania gruntów na terenie Gminy Pietrowice Wielkie – kwota blisko  

1 mln 300 tys. zł. Jak stwierdził Starosta nie ma Ŝadnych zagroŜeń, jeśli chodzi o realizację 

budŜetu.  

Plan wydatków i rozchodów planowany na 125.202.583 zł został wykonany w 40 %, 

wydatki w 39 % i rozchody w 49 %. Głównym powodem niskiego wykonania  

jest realizowanie wydatków głównie w II półroczu. Osobiście nie widzi Ŝadnego zagroŜenia, 

jeśli chodzi o wydatki i rozchody, gdyŜ zostaną one zrealizowane w 100 %.  

Następnie Starosta odniósł się do dochodów, gdzie planowany jest wpływ  

w wysokości 4 mln zł ze sprzedaŜy szpitala. Wpływ ten ma być w II półroczu i planuje się, Ŝe 

kwota ta w terminie planowanym wpłynie do budŜetu. Pomimo trudnego roku, budŜet  

rozwija się bardzo dobrze i osobiście nie widzi zagroŜenia dla realizacji budŜetu w roku 

bieŜącym.  

Przewodniczący Rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię nt. wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 r.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przekazał, Ŝe Komisja 

BudŜetu i Finansów w dniu wczorajszym zajmowała się sprawą wykonania budŜetu  

za I półrocze 2011 r., jak równieŜ wieloletnią prognozą finansową i wykonaniem planu 

finansowego szpitala. Na Komisji BudŜetu i Finansów zadano pytania dotyczące spraw 
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związanych z realizacją środków unijnych jak i z realizacją dochodów tj. udziałem w podatku 

dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Komisja szczegółowo analizowała dochody  

i wydatki w kontekście kaŜdego działu. Zarówno Skarbnik Powiatu jak i Starosta Raciborski 

udzielali na komisji informacji dotyczących równieŜ przychodów i rozchodów.  

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu powiatu za I półrocze 

2011 r.   

Przewodniczący Rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz pozostali 

radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Wersja elektroniczna uchwały Nr 35/178/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 

23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2011 roku, uchwały Nr 35/179/2011 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 2021 w I półroczu 

2011 r. oraz uchwały Nr 35/180/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 sierpnia  

2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r. stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący Rady A. Wajda przekazał radnym, iŜ dostępny jest aktualny porządek 

obrad sesji i poprosił o jego zaktualizowanie.   

 

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

 na 2011 rok. 

 
  
 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów M. Kurpisa o opinię w kwestii zmian do budŜetu i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przekazał, iŜ Komisja 

BudŜetu i Finansów zajmowała się nową wersją projektu uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budŜecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i zaopiniowała je pozytywnie.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać 

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.     

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ opinia w kwestii projektu uchwały 

została juŜ przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów i jest ona 

pozytywna. W związku z tym zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać 

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

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

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił Uchwałę nr 1/2011 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 września 2011 r. 

w sprawie wyraŜenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r., przedstawiającą 

pozytywną opinię o podziale środków PFRON. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji 

projektu pt. „Specjalna szansa na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

 oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy 

partnerskiej z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego 

pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia 

dachowego budynku magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej 

w Rudach”. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  
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 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego "Mieszko AD..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  

i upowszechniania kultury. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta stwierdził, iŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego uwzględniając wnioski  

z BudŜetu i Finansów wniósł autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na:  

1. Zmianie § 4 pkt 6 w następujący sposób: „Kapituła Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 

kultury, na swoim posiedzeniu”,  

2. Zmianie § 8 pkt 7 w następujący sposób: „Kapituła moŜe nie zgłosić Ŝadnej kandydatury, 

jeśli uzna, Ŝe Ŝadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na Nagrodę. Okoliczności 

uzasadniające nie przyznanie Nagrody Kapituła opisuje w protokole przekazanym 

Staroście”.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     
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Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody/nie wyraŜenia zgody na dokonanie 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ na wstępie dyrektor szpitala i Starosta 

wyjaśniali problematykę konieczności podjęcia uchwały.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowania uchwały 

w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać 

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.     
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz  

do projektu inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyŜowaniem  

z ul. Szkolną w Raciborzu”. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać 

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     

 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Gmiąa Rudnik do projektu 

inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja drogi nr 688016S”.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać 

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

w w/w punkcie porządku obrad.  

 Do dyskusji zgłosili się radni: N. Mika, L. Malcharczyk, W. Gumieniak i Ł. Kocur.  

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrał radny Norbert Mika twierdząc, iŜ kaŜdy turysta 

odwiedzający miasto Racibórz, kierujący się znakami drogowymi pragnie dowiedzieć się  

o najwaŜniejszych obiektach na terenie miasta czy powiatu. Takie tablice informacyjne  

są widoczne. Znajdują się nawet konkretne drogowskazy. Osoba, która będzie chciała 

dojechać na Zamek Raciborski, napotka na znak informujący o Kaplicy Zamkowej, która  

nie została wyremontowana. Jest to wartościowy obiekt, natomiast jest obiektem  

nie do zwiedzania, w przeciwieństwie do Zamku Piastowskiego. Nie potrafi powiedzieć, czy 

turysta jest w stanie wejść do Kaplicy Zamkowej. W związku z tym zwrócił się z prośbą  
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do Starosty z zapytaniem, czy nie naleŜałoby rozwaŜyć zamieszczenia strzałki przy duŜym 

rondzie w Raciborzu (przed Odrą), informującej o Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iŜ w Pawłowie niedawno na oddaniu  

po remoncie była droga wojewódzka. Przed remontem pierwszeństwo przejazdu przez 

Pawłów odbywało się w ten sposób, Ŝe droga prowadziła przez Pawłów i przechodziła z drogi 

wojewódzkiej na drogę powiatową w kierunku na Maków. Na ostatnim zebraniu sołeckim 

dowiedział się, Ŝe Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza zmienić ruch na skrzyŜowaniu  

i droga główna będzie biegła w kierunku na Krowiarki. Zmiana organizacji ruchu stworzy 

pewne duŜe niebezpieczeństwo. Próby rozmów ze strony mieszkańców Pawłowa  

z przedstawicielami ZDW nie przyniosły rezultatu, poniewaŜ uwaŜają oni, Ŝe pierwszeństwo 

musi być tak jak biegnie droga wojewódzka w stosunku do drogi powiatowej. W związku  

z tym radny zwrócił się z prośbą do Starosty, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w sprawie ponownego rozpatrzenia przywrócenia starej regulacji organizacji ruchu 

pierwszeństwa przez Pawłów. Ponadto radny stwierdził, iŜ na przebudowanym odcinku 

obecnie brak jest chodnika, a dzieci z tego osiedla wokół ul. Spółdzielczej i ul. Nowej mają 

problemy z przedostaniem się do szkoły. W związku z tym radny zwrócił się z prośbą, aby  

na odcinku drogi powiatowej wykonać przejście dla pieszych na wysokości ul. Nowej,  

tj. na wysokości skrzyŜowania na Pietrowice Wielkie (ul. Pietrowicka), szczególnie  

pod kątem bezpieczeństwa dzieci. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zabrał głos 

w kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Ziemi Raciborskiej. 

LewobrzeŜne obwałowanie Odry w Gminie Rudnik według otrzymanych informacji zostanie 

zakończone w IV kwartale 2011 r. Konieczne jest wybudowanie wału odcinającego, 

zamykającego bocznego w miejscowości Miejsce Odrzańskie, aby mieszkańcy w pełni  

czuli się bezpiecznie. Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Opolu. W związku z tym radny wiceprzewodniczący rady wnioskował o wystąpienie  

do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z zapytaniem, na jakim 

etapie realizacji jest wał zamykający miejscowości Miejsce Odrzańskie?   

Ostatnią osobą, która zabrała głos był radny Łukasz Kocur pytając o Akcję Zima  

w Powiecie Raciborskim:  

� Czy zabezpieczono odpowiednią kwotę, zakupiono dodatkowe czy nowe płotki  

lub siatki, aby ustawić je w najbardziej zaśnieŜonych miejscach w powiecie? 

� Zapytał, czy został juŜ ogłoszony przetarg na odśnieŜanie dróg powiatowych, a jeŜeli tak, 

to jaki podmiot wygrał niniejszy przetarg, ile było złoŜonych ofert i jakie były to firmy? 
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� Czy podmiot, który wygrał przetarg to firma, która wcześniej juŜ wygrywała przetargi  

na odśnieŜanie, a jeŜeli tak, to ile razy i jakie to były lata? 

 

 Ponadto radny podniósł sprawę drogi powiatowej nr S3515 biegnącej  

przez miejscowość Bieńkowice. Przypomniał, iŜ przy remoncie mostu na drodze DK 45 droga 

ta była uŜywana jako objazd. Droga ta została wyremontowana przez Zarząd Dróg 

Krajowych, ale w chwili obecnej przy wyŜszych temperaturach mieszkańcy „kleją się”  

do asfaltu. W związku z tym zwrócił się z prośbą do Starosty   o wystąpienie do Zarządu Dróg 

Krajowych celem wyremontowania drogi powiatowej S3515 biegnącej przez miejscowość 

Bieńkowice.  

Ostatnia sprawa podniesiona przez radnego dotyczyła ul. Długiej w miejscowości 

Chałupki, a konkretnie alei lip, gdzie większość z nich jest zgnitych i stanowi zagroŜenie  

dla mieszkańców. Radny wielokrotnie w tym temacie drogą elektroniczną zwracał się  

do dyrektora PZD i nawet przekazywał zdjęcia. Radny zwrócił się z prośbą  

o zabezpieczenie odpowiedniej kwoty niezbędnej do usunięcia alei lip przy ul. Długiej  

w Chałupkach i zajęcia się tą kwestią w okresie jesienno – zimowym.  

 

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych: 

1. N. Miki – Starosta zgodził się z wypowiedzią radnego o braku oznakowania. Stwierdził, 

iŜ jest oznakowanie turystyczne, które przedstawia ciekawe zabytki turystyczne Ziemi 

Raciborskiej i tam ujęty jest Zamek Raciborski. Kaplica jest starym oznakowaniem  

sprzed wielu lat. Informacja o Zamku Piastowskim zostanie oznakowana, ale nie będzie to 

oznakowanie turystyczne tylko takie oznakowanie, które jest przy drodze. Oznakowanie 

ma charakter turystyczny, ale trochę w innej formie jak PSIAK. Starostwo planuje  

do końca roku zakończyć inwestycję i od nowego roku oznakowanie informujące  

o Zamku Piastowskim pojawi się na drodze wojewódzkiej.         

2. L. Malcharczyka – Starosta powiedział, Ŝe ZDW ma prawo, aby droga wojewódzka była  

z pierwszeństwem. Osobiście zgodził się, iŜ podporządkowanie zjazdu od Makowa w dół 

moŜe w okresie zimowym stwarzać niebezpieczeństwo. Starostwo Powiatowe podejmie  

w tym celu działania, interweniując do ZDW. 

Odnośnie przejścia dla pieszych Starosta powiedział, Ŝe przejście moŜna robić  

z chodnika na chodnik, ale w miejscu o którym wspomniał radny L. Malcharczyk brak 
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jest chodnika. Starostwo Powiatowe wspólnie z Gminą Pietrowice Wielkie podejmie 

stosowne działania i zastanowi się nad potrzebą stworzenia chodnika. W przypadku 

akceptacji ze strony Gminy Pietrowice Wielkie, to w przyszłym roku zostaną podjęte  

w tym temacie działania.  

3. W. Gumieniaka – Starosta obiecał wystosować pismo do WZMiUW w Opolu. 

4. Ł. Kocura – Starosta stwierdził, Ŝe jeśli 23 radnych na sesji będzie załatwiać swoje 

prywatne sprawy, to 5 budŜetów powiatu będzie za mało. Obiecał radnemu udzielić 

pisemnej odpowiedzi w kwestii Akcji Zima. W tym roku Akcja Zima w Powiecie 

Raciborskim została oceniona bardzo wysoko. Starosta bardzo zdziwiony był pytaniem 

zgłoszonym  

przez radnego Ł. Kocura.  

W kwestii drogi w Bieńkowicach stwierdził, iŜ temat jest znany. Problem pojawia się 

głównie latem i naleŜy wysypywać to piaskiem. Zobowiązał się zająć tematem i problem 

ten rozwiązać.  

Następnie Starosta przypomniał, iŜ temat lip był wielokrotnie zgłaszany. Przycinki 

drzew będą robione, jeśli zaistnieje taka potrzeba, gdyŜ są to wysokie koszty.  

Jako przykład podał przycinki drzew na drodze, która kosztowała powiat 200 tys. zł.  

Starosta stwierdził, iŜ jest plan robót i naleŜy starać się ograniczać oczekiwania  

i wymagania. Rok 2011 jest trudnym rokiem, a kolejne mogą być takŜe trudne.  

Poprosił, aby w przyszłości zastanawiać się, czy takie problemy trzeba podnosić  

na sesjach, gdyŜ moŜna je w inny sposób załatwić.      

 

Ad22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.   

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis powiedział, Ŝe nie zostały 

zgłoszone Ŝadne wnioski.  

 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyŜszym 

punkcie porządku obrad sesji?  
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Zgłosił się wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak, który przypomniał, iŜ odbyły się 

doŜynki w Gminie Kuźnia Raciborska w miejscowości Turze. Rada Sołecka, Sołtys Turza  

jak równieŜ wdzięczni rolnicy przygotowali stroiki doŜynkowe, które zostały wręczone wielu 

osobom, które słuŜyły pomocom mieszkańcom Turza w czasie powodzi w 2010 r. Stroiki 

otrzymali m.in. Wojewoda Śląski Z. Łukaszczyk jak równieŜ Caritas Polski, Śląski. Przekazał 

Staroście i jego słuŜbom stroik z podziękowaniami za pomoc okazaną w czasie powodzi  

w 2010 r., jak równieŜ po powodzi. Podziękowania naleŜą się takŜe dyrektorowi PZD  

J. Szydłowskiego za szybką odbudowę mostu zerwanego w czasie powodzi  

pomiędzy miejscowością Turze a Ruda. Wręczył stroik na ręce Starosty Raciborskiego.   

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ wszystkie odpowiedzi  

na interpelacje radnych zostały złoŜone w Biurze Rady i przesłane zainteresowanym. 

Następnie przekazał, iŜ kolejna sesja odbędzie się 25 października 2011 r. o godz. 15:00. 

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

będzie: „Stan środowiska i rolnictwa w Powiecie Raciborskim”. Ponadto poinformował, iŜ  

w Biurze Rady dostępne jest zaproszenie Przewodniczącego Unii Paneuropejskiej Silesia  

na odczyt historyczny. Szczegóły nt. odczytu historycznego znajdują się w Biurze Rady  

i radni mogą się z nim zapoznać.     

 

Ad24. Zakończenie sesji.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:08  

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  

27 września 2011 r. 

4. Pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia do porządku 

obrad sesji w dniu 27.09.2011 r. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani 

Ewy Wycik na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira 

Janowskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 31.08.2011  

do 15.09.2011. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 16.09.2011  

do 27.09.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 31.08.2011 do 15.09.2011). 

8. Wersja elektroniczna uchwały Nr 35/178/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia  

23 sierpnia 2011 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2011 roku, uchwały Nr 35/179/2011 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 2021 w I półroczu 2011 r. oraz uchwały Nr 35/180/2011 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 

2011 r.  

9. Uchwała Nr XI / 121 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.   

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

10. Uchwała Nr XI / 122 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2021. 

11. Uchwała nr 1/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyraŜenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2011 r. 
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12. Uchwała Nr XI / 123 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.   

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

13. Uchwała Nr XI / 124 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.   

 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Specjalna 

szansa na Sukces” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14. Uchwała Nr XI / 125 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do umowy partnerskiej z Samorządem 

Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego pn. „Mam zawód - mam 

pracę w regionie” w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach” Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

15. Uchwała Nr XI / 126 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego budynku 

magazynu ogólnego zastosowania zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

16. Uchwała Nr XI / 127 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

"Mieszko AD..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania 

kultury. 

17. Uchwała Nr XI / 128 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Wycik na dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu pana Sławomira Janowskiego. 

18. Uchwała Nr XI / 129 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

19. Uchwała Nr XI / 130 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.    

w sprawie wyraŜenia zgody  na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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20. Uchwała Nr XI / 131 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.     

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

21. Uchwała Nr XI / 132 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.     

w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego 

pn. „Remont ulicy Fabrycznej wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Szkolną w Raciborzu”. 

22. Uchwała Nr XI / 133 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.     

w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia z Gminą Rudnik do projektu inwestycyjnego  

pn.: ”Modernizacja drogi nr 688016S”. 


