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BR. 0002.3.9.2011 

PROTOKÓŁ  NR  XII / 2011 

z  XII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 października 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. XII / 134 / 2011 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

2. XII / 135 / 2011 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

3. XII / 136 / 2011 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

4. XII / 137 / 2011 - w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

5. XII / 138 / 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. 

6. XII / 139 / 2011 - w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Rostka 

w Raciborzu. 

 
 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

4. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

      Wodnej i Rolnictwa                                                                    Krzysztof Sporny   
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XI 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. Raport z badań przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia klientów z usług 

świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przez studentów Państwowej 

WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Instytutu Studiów 

Społecznych PWSZ w Raciborzu. 

7. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie 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 zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

15. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 22 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przywitał radnych, Dyrektora PWSZ  
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w Raciborzu Teresę Jemczura, 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 25 października 2011 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XI 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.  

 Protokół został przyjęty 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.9.2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2011r. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2011r. – w/w projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za,  

0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przedstawił kolejną zmianę dotyczącą 

wprowadzenia do porządku obrad sesji nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu 

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

oraz dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2011 – 2021. 
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie konieczności 

wprowadzenia w/w zmian do porządku obrad sesji.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iŜ oprócz zmian, które omawiane były 

na Komisjach, w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął 3 zmiany  

do budŜetu. W bieŜącym roku trzeba jeszcze wydatkować 100 tys. zł na pomoc dla PWSZ  

tj. na remont basenu. W budŜecie jest 15.000 zł i przesuwa się kwotę 85.000 zł  

z oszczędności, które pozostały po remontach dwóch dróg powiatowych (ul. Brzeskiej i drogi 

Pawłów – Gamów). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000 zł. będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, Kultury i sportu, z przeznaczeniem na remont pływalni. Kwota 85.000 zł – 

to są pieniądze przeznaczone na zakup ultrasonografu dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

MoŜliwości takie pojawiły się po oszczędnościach, stąd teŜ zostanie zakupiony ultrasonograf 

na Oddział Ginekologii i PołoŜnictwa. Pieniądze w wysokości 170.000 zł pochodzą  

z oszczędności, które pojawiły się na drogach powiatowych. Identyczne zmiany zostają 

wprowadzone do WPF. Planuje się w bieŜącym roku złoŜyć wniosek o środki unijne w celu 

zrealizowania średniowiecznej osady – grunt dla Drengów Znad Górnej Odry, którzy działają 

na terenie Raciborszczyzny. Ponadto konieczne jest przyjęcie w budŜecie na rok 2012  

15 % udziału własnego. Koszt całego przedsięwzięcia to jest około 1,5 mln zł. 15 %  

to jest około 230 tys. zł + wydatki na dokumentację, w sumie kwota 264.660 zł zostałaby 

przyjęta do WPF.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie:  

1. nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  w budŜecie Powiatu 

Raciborskiego – projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za, 2 głosami 

wstrzymującymi i 0 głosami przeciw,    

2. projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego – projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad sesji  

21 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się i 0 głosami przeciw, 

3. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu – w/w projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad sesji  

23 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda w imieniu Prezydium Rady przedstawił 

projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu  

Administracyjnego w Warszawie, stanowiący załącznik nr  4 do niniejszego protokołu.  

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji 23 głosami za.  
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Na salę obrad wszedł radny Rafał Lazar. Aktualnie na sali obecnych jest 23 radnych  

i skład rady liczył 23 radnych.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku obrad 

sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 23 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.  

Komisja wskazała radnego M. Kurpisa na 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 23 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 28.09.2011 do 13.10.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, 

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

PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta odniósł się do informacji o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 14.10.2011 do 25.10.2011 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 28.09.2011 do 13.10.2011), stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Starosta przypomniał, iŜ na konwencie starostów województwa śląskiego, który  

odbył się 17.10.2011 r. poruszono dwa tematy:  

1) sprawę kontraktowania usług medycznych przez NFZ, 

2) kwestię ustawy o pieczy zastępczej.  
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Na w/w spotkaniu obecny był wiceprezes jak równieŜ jeden z dyrektorów NFZ.  

Ustawa o pieczy zastępczej powoduje ogromne wydatki z budŜetu powiatu, o czym 

wielokrotnie rozmawiano juŜ na komisjach. Przedstawiciele rządu róŜnych szczebli 

przekazują informację, iŜ samorządy dysponują środkami na w/w cel, co jest nieprawdą. 

Minister Finansów zwiększył udziały samorządów w podatku od osób fizycznych, ale 

wszyscy mają świadomość, Ŝe plany te są nigdy niewykonywalne. 2,5 mln zł to kwota, którą 

powiat musi wydać w związku z wejściem w Ŝycie w/w ustawy. Konwent starostów będzie 

wystosowywał w tym temacie specjalny apel i pisma do odpowiednich władz. W dniu 

wczorajszym w Raciborzu obecny był doradca Prezydenta ds. społecznych. Temat ustawy  

o pieczy zastępczej został podniesiony przez Starostę na spotkaniu z Prezydentem  

ds. społecznych, który zasugerował wystosowanie pisma do Pani Dyrektor Wójcickiej, aby 

temat rozpoznać, szczególnie pod kątem skutków finansowych, poniewaŜ Prezydent otrzymał 

informację, iŜ nie rodzi to dodatkowych skutków finansowych dla samorządów, a to co rodzi 

to pokryje ten zwiększony udział podatku od osób fizycznych, co jest nieprawdą. W/w rzecz 

będzie równieŜ dotyczyła gminy, które będą na kaŜde dziecko, które zostanie skierowane  

do rodziny zastępczej, ośrodka płaciły: w I roku – 10 %, w II roku – 30 %, a następnie –  

50 %. W chwili obecnej Szpital Rejonowy w Raciborzu ma ponad 4 mln zł nadwykonań.  

Co roku NFZ będzie proponował ugody za 20 % wartości. Finansowanie słuŜby zdrowia  

w Polsce jest po stronie NFZ. To są sprawy, które rozkładają budŜety powiatu.    

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

znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad6. Raport z badań przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia klientów z usług 

świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przez studentów Państwowej WyŜszej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych 

PWSZ w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych 

PWSZ w Raciborzu T. Jemczura o zabranie głosu.  

 Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu Teresa Jemczura 

przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą raportu z badań przeprowadzonych  

na temat poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przez studentów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 

stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Jak stwierdziła, badanie przeprowadzone 
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przez studentów zostało zmodyfikowane w porównaniu z rokiem ubiegłym o jedno pytanie 

dotyczące etyki pracowników.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wnoszą uwagi, zapytania  

do przedstawionej analizy, zapytania poszerzające?  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – minutową 

przerwę techniczną oraz poprosił radnych o odbiór nowej wersji porządku obrad sesji.    

Po przerwie technicznej przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji  

oraz przystąpił do realizacji następnego punktu porządku obrad sesji.   

 

Ad7. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska R. Winiarskiego o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ryszard Winiarski 

przekazał, iŜ materiał dotyczący stanu środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu 

Raciborskiego został szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. Na Komisji wiele rozmawiano na temat ochrony środowiska, skanalizowaniu 

powiatu. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele gmin, stąd teŜ Komisja 

miała dosyć większą wiedzę nt. kanalizacji. Na sesji w dniu 28.06.2011 r. radny Franciszek 

Marcol złoŜył interpelację odnośnie rozwaŜenia moŜliwości powołania organu doradczego w 

sprawie kanalizacji na terenie Powiatu Raciborskiego oraz o informację (moŜe mapkę 

powiatu), na której byłyby zaznaczone tereny juŜ skanalizowane i być moŜe najbliŜsze 

inwestycje w tej dziedzinie, ale tylko te, które mają juŜ zapewnione źródła finansowania.  

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań do stanu środowiska i rolnictwa na sesji 

obecny jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

tut. Starostwa, który udzieli niezbędnych wyjaśnień. Podziękował całemu Referatowi 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa oraz Kierownikowi Referatu  

za przygotowanie materiałów.  

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

w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?    

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

o przegłosowanie informacji. 

 Informacja o stanie środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Ad8. 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. 

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

BudŜetu i Finansów zajmowała się drugą wersją zmian i zaopiniowała je jednogłośnie. 

Komisja jednogłośnie przyjęła równieŜ zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.   

 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 A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.     

 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2021. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

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

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

protokołu. Na sali nieobecni byli radni: N. Mika oraz L. Malcharczyk.  

W chwili obecnej na salę wszedł radny N. Mika i jest 22 radnych.   

    

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego 

Zarządu Dróg. 

 

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 A. Wajda przystąpił do głosowania.  

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

protokołu.     
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

 

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 A. Wajda przystąpił do głosowania.  

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

przeciw i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.     

 

Ad12. 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 odczytał Uchwałę Nr 2/II/2011 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 października 

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 roku 2011, stanowiącą 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

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

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

protokołu.     

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

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 A. Wajda przystąpił do głosowania.  

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

przeciw i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.     
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Ad14. 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: T. Frencel i M. Klimanek.  

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

W imieniu uŜytkowników ścieŜki rowerowej radna T. Frencel złoŜyła interpelację  

w sprawie dróg 919 (droga wojewódzka wylotowa w kierunku Gliwic) i 935 (droga wylotowa  

w kierunku Rybnika). W/w drogi są bardzo ruchliwe i przecinają ścieŜkę rowerową.  

W związku z powyŜszym radna zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o podjęcie stosownych działań, gwarantujących bezpieczne przejście uŜytkowników  

przez te drogi. UŜytkownikami ścieŜek rowerowych są dzieci, całe rodziny, osoby starsze,  

a przebieganie przez jezdnię stanowi zagroŜenie dla bezpieczeństwa. Radna poprosiła  

o potraktowanie sprawy w sposób priorytetowy i podjęcie stosownych działań, 

gwarantujących bezpieczne przejście przez drogę.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ radny Marceli Klimanek zrezygnował  

z głosu.       

 

Ad15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnej T. Frencel przekazując, iŜ są to drogi 

wojewódzkie i interpelacja mogłaby zostać złoŜona na ręce Marszałka. W tym temacie powiat 

nie jest w stanie niczego zrobić. Trzeba byłoby podjąć inne działania, ale głównym 

inicjatorem musi być miasto Racibórz. Miasto Racibórz buduje znaczną ilość ścieŜek.  

W tym miejscu, o którym wspomniała radna, znajduje się oznakowanie, jeśli chodzi o ścieŜki. 

ŚcieŜki obecnie tworzą logiczną całość i mają prowadzić od Gminy KrzyŜanowice 

(Chałupek) aŜ do Szczecina wzdłuŜ Odry, co jest to robione. ŚcieŜki wychodzą w kierunku 

Obory na kąpielisko i są one oznakowane.  

Radna T. Frencel powiedziała Staroście, iŜ chodzi o miejsce gdzie droga przecina  

w/w ścieŜki rowerowe (tj. przed mostem markowickiem, mostem na Oborze).   

Starosta odpowiedział radnej, iŜ nie ma innej moŜliwości i naleŜy zejść z roweru  

i przejść przez drogę.  
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Radna T. Frencel poprosiła Starostę o zainteresowanie się powyŜszym tematem. 

Zapytała, jaka jest moŜliwość przeprowadzenia roweru w miejscu, gdzie nie ma pasów  

czy oznakowania świetlnego? 

Starosta powiedział radnej, Ŝe przed mostem jak wyjeŜdŜa się z Raciborza znajduje się 

przejście, są ustawione znaki. Na dzień dzisiejszy przejście znajduje się. Przed mostem 

markowickiem znajduje się wcześniej przejście. Nie wszędzie moŜna przeprowadzić typową 

ścieŜkę rowerową. Chodnikiem nie jeździ się i zgodnie z przepisami przez ten odcinek naleŜy 

przeprowadzić rower.  

Radna T. Frencel stwierdziła, iŜ głównie chodzi o przejście z jednego krańca jezdni  

na drugi. 

Starosta odpowiedział, Ŝe jest wyznaczone przejęcie, jest oznakowanie „Uwaga 

rowerzyści”. 

Ponadto Starosta przekazał, iŜ bardzo wiele interpelacji radni zgłaszają do niego 

osobiście, toteŜ wspomniał o waŜniejszych, które dotyczą m.in.:  

1. nieruchomości na ul. Sudeckiej w Raciborzu – grunt jest własnością gminy, a budynek 

stanowi własność Skarbu Państwa, 

2. drogi powiatowej wychodzącej z Ocic w kierunku śerdzin – część mieszkańców chce 

remontu drogi, a część z nich jest przeciwna. Mieszkańcy śerdzin chcą mieć tę drogę.   

3. budowy wałów w Gminie Rudnik,  

4. mostku w Rudach przez rzekę Rudę, 

5. działki o stanie nieuregulowanym w Pawłowie, 

6. prac prowadzonych przy budowie Zamku od strony alejki parkowej w stronę Odry.   

Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta stwierdził, iŜ radni pracują cały miesiąc,  

a nie tylko zgłaszają interpelacje na sesji. Podziękował radnym, którzy szybciej zgłaszają 

problemy, które rozwiązywane są od ręki i nie czekają do sesji.   

 

Ad16. 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 

złoŜone Ŝadne wnioski.  
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Ad17. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ wszystkie odpowiedzi  

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

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym przewodniczący rady A. Wajda przedstawił:  

1. informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złoŜonych przewodniczącemu radzie 

powiatu przez radnych na początek kadencji 2010 – 2014 (załącznik nr 16), 

2. informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych Przewodniczącemu 

Radzie Powiatu przez radnych za rok 2010 (załącznik nr 17), 

3. informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez pracowników  

za 2010 r. (załącznik nr 18). 

 

Ad18. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

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

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

29 listopada 2011 r. o godz. 15:00. Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2011 r. tematem sesji będzie:  „Informacja o wykorzystaniu środków 

unijnych z budŜetu 2007 – 2013 w Powiecie Raciborskim”. Podziękował radnym 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  

25 października 2011 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu  

Administracyjnego w Warszawie. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 28.09.2011  

do 13.10.2011. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 14.10.2011  

do 25.10.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 28.09.2011 do 13.10.2011). 

7. Raport z badań z przeprowadzonych na temat poziomu zadowolenia klientów z usług 

świadczonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

8. Informacja o stanie środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Nr XII / 134 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  2011 r. 

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

10. Uchwała Nr XII / 135 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  2011 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2021. 

11. Uchwała Nr XII / 136 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg. 

12. Uchwała Nr XII / 137 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  2011 r. 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie. 

13. Uchwała Nr 2/II/2011 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 20 października 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 roku 2011. 

14. Uchwała Nr XII / 138 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  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. 



 14 

15. Uchwała Nr XII / 139 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października  2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złoŜonych Przewodniczącemu Radzie 

Powiatu przez radnych na początek kadencji 2010 – 2014.  

17. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych Przewodniczącemu 

Radzie Powiatu przez radnych za rok 2010.  

18. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez pracowników  

za 2010 r.  


