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BR. 0002.3.11.2011 

PROTOKÓŁ  NR  XIV / 2011 

z  XIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 20 grudnia 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XIV / 151 / 2011 - w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

2. XIV / 152 / 2011 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 - 2022. 

3. XIV / 153 / 2011 - w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

4. XIV / 154 / 2011 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

5. XIV / 155 / 2011 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

6. XIV / 156 / 2011 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

7. XIV / 157 / 2011 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

8. XIV / 158 / 2011 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2012 rok. 

9. XIV / 159 / 2011 - 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. 

10. XIV / 160 / 2011 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

11. XIV / 161 / 2011 - w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego 

pogłębiania koryta rzeki Odry. 

12. XIV / 162 / 2011 - w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet 

radnym Powiatu Raciborskiego. 

13. XIV / 163 / 2011 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 



 2 

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  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIII 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. BudŜet Powiatu Raciborskiego na 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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 – 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2012 rok. 

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 XIV 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. Przywitał radnych, przedstawicieli mediów,  

mieszkańców Powiatu Raciborskiego oraz zaproszonych gości, w szczególności przywitał 

Posła na Sejm RP  H. Siedlaczka.      

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 20 grudnia 2011 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XIII 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.  

 Na sesję przybył Wicestarosta A. Chroboczek.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma Starosty Raciborskiego:  

1. Nr OR.II.0022.3.11.2011 z dnia 08.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2011 r. m.in. projektu  uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 
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będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski – w/w projekt uchwały został 

przyjęty 22 głosami za, 

2. Nr OR.II.0022.3.11.2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego następujących projektów uchwał:  

� w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu – projekt uchwały 

został przyjęty 22 głosami za. 

Starosta Raciborski A. Hajduk wyjaśnił konieczność wprowadzenia  

w/w projektu uchwały do porządku obrad najbliŜszej sesji oraz przypomniał   

o podjętej uchwale o pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, w związku  

z przejęciem budowy kompleksu boisk zadaszonych przy ZSOMS. Deklaracja 

pomocy w 2012 r. była w wysokości 1 mln 500 tys. zł. Okazało się, Ŝe powiat  

nie jest w stanie takiej duŜej kwoty przekazać w przyszłym roku, dlatego teŜ w WPF 

na rok 2012  przyjęta jest kwota 500 tys. zł, a na rok 2013 – 1 mln zł. W związku  

z powyŜszym konieczne jest przygotowanie projektu uchwały. Marszałek 

przygotowując materiały do złoŜenia wniosku przewidział, iŜ będzie to udział własny 

w wysokości 1 mln 200 tys. zł, pozostałe środki mają być w roku przyszłym  

i ze swojego budŜetu zabezpieczy kwotę 700 tys. zł. W dniu wczorajszym ze Starostą 

kontaktowała się telefonicznie Pani Dyrektor Baran. Jak dowiedziała się, powiat 

przygotowuje w tym temacie stosowny projekt uchwały i po sesji przekaŜe taką 

informację Marszałkowi.     

 

� w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa 

Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego 

pogłębiania koryta rzeki Odry. 

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

w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji?  

Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za. 

   

� w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowego projektu 

uchwały. 

Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za.  
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� nowa wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Raciborskiego 

na 2012 rok wraz z autopoprawką. 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o wprowadzenie zmian  

do w/w projektu uchwały. 

Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za.   

 

� nowa wersja projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022 wraz z autopoprawką. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie autopoprawki. 

Projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za.   

 

� nowa wersja projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie autopoprawki  

do porządku obrad sesji. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.   

Na salę przybył radny L. Malcharczyk i w chwili obecnej na sali obecnych  

było 23 radnych.  

 

� nowa wersja projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w projektu 

uchwały.  

Projekt uchwały został przyjęty 23 głosami za.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego, który 

został wniesiony przez grupę radnych, minimum 5 osób spełniający wymóg § 41 Statutu 

Powiatu  Raciborskiego (załącznik nr 4).  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w projektu uchwały. 

Projekt uchwały został przyjęty 23 głosami za.   
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości proponowanego 

porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 23 głosami za.   

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, Ŝe wszystkie zmiany zostaną przesłane 

radnym drogą elektroniczną.   

  

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował tradycyjnie 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.  

Przewodniczącym Komisji został wybrany radny M. Kurpis, który przyjął objęcie  

w/w stanowiska.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji 

Uchwał i Wniosków wraz z przewodniczącym.  

 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 przypomniał, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 30.11.2011 do 08.12.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, dlatego teŜ  

odniósł się do waŜniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym okresie. PowyŜsza 

informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta odniósł się takŜe do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 09.12.2011 do 20.12.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.11.2011  

do 08.12.2011), stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 12.12.2011 r. w Rydułtowach nt. stanu 

przygotowań do drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna oraz tzw. drogi południowej Starosta 

przypomniał, iŜ na spotkaniu w ubiegłym roku Marszałek powiedział, Ŝe w/w drogi będą 

priorytetem dla władz marszałkowskich. Samorządy teŜ chcą się to włączać, monitorować i to 
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co było po stronie samorządów ewentualnie przygotowywać. Gminy mają zastanowić się czy 

przebieg i zakres prac jest niezbędny, poniewaŜ koszty wykonania według opracowanej 

koncepcji są porównywalne z budową Zbiornika „Racibórz Dolny” tj. ponad 1 mld zł, stąd teŜ 

gminy mają przemyśleć w/w kwestię. W styczniu odbędzie się kolejne spotkanie  

w Kornowacu na którym zostanie wypracowana koncepcja, która wypłynie z samorządów  

do Marszałka i znajdzie się w strategicznych planach województwa, jeśli chodzi  

o finansowanie z nowego budŜetu unijnego. W koncepcji tej jest wiele obiektów 

inŜynierskich, bezkolizyjne skrzyŜowania, droga 4 – pasmowa. O podjętych ustaleniach 

osobiście będzie informował radnym na kolejnych sesjach.  

Na spotkaniu, które odbyło się 19.12.2011 r. z udziałem posłów Województwa 

Śląskiego, m.in. Posła H. Siedlaczka i Senatora A. Ździebło przedstawiono problemy,  

z jakimi aktualnie borykają się samorządy, z uwagi na wprowadzone rozwiązania legislacyjne 

m.in. ustawa o pieczy zastępczej, zwrot za kartę pojazdu (obciąŜa to powiaty ziemskie  

i grodzkie), koszty, które ponoszą gminy i powiaty w sprawie oświaty, sprawa transportu  

na danym terenie. W/w problemy zostały przedstawione posłom i ustalono, iŜ z tymi 

tematami samorządy będą występowały do nich i raz na 6 miesięcy będą odbywały się 

spotkania na których te tematy zostałyby podsumowane i samorządy byłyby informowane  

jak te tematy dalej będą realizowane.  

Ponadto Starosta odczytał pismo Prezesa PKS w Raciborzu otrzymane od Redakcji 

Magazynu Przedsiębiorców Europejska Firma odnośnie pogratulowania PKS sukcesów  

w biznesie. Starosta nie jest w stanie powiedzieć, czy jest drugi PKS w Polsce, który  

w ostatnich latach wypracował dodatni wynik. Powiat Raciborski zrobił dobry interes 

przejmując firmę od Ministra.                                                                                                                                                                               

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

znajduje się w Biurze Rady.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Posła na Sejm RP H. Siedlaczka o zabranie 

głosu.  

Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek podziękował za zaproszenie na sesję  

oraz na ręce przewodniczącego rady A. Wajda podziękował Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego jak i radnym, którzy z nim współpracują. Od wyborów upłynęło trochę czasu. 

Radni obserwują co dzieje się na arenie politycznej. Poseł od 3 lat pracuje w Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i pracuje do dnia dzisiejszego  

oraz na zasadzie próby został powołany do Komisji Rolnictwa. Jego biuro poselskie  

znajduje się przy ul. Długiej w Raciborzu, gdzie spotyka się z większością osób. Pozostałe 
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biura poselskie mieszczą się w Kuźni Raciborskiej, w Rudach, w Rybniku, w Wodzisławiu 

Śl., w Marklowicach i pod koniec ubiegłej kadencji zostało otwarte wspólnie z Europosłem  

B. Marcinkiewiczem nowe Biuro w Czerwionce – Leszczynach. Biur Poselskich jest siedem. 

W perspektywie I kwartału są juŜ uzgodnienia ze Starostą co do zorganizowania spotkań, 

które odbędą się na terenie Powiatu Raciborskiego. Starosta na bieŜąco będzie informował 

radnych o spotkaniach, łącznie z tematyką spotkania i z problemami, które zostaną poruszone.  

Z radnymi na pewno będą takie spotkania organizowane. Poseł stara się uczestniczyć  

we wszystkich spotkaniach, które odbywają się nie tylko na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Za pośrednictwem Rady Powiatu Raciborskiego podziękował wszystkim mieszkańcom 

Powiatu Raciborskiego za oddane głosy – po raz trzeci w dniu 09.10.2011 r., co jest waŜnym  

i istotnym wydarzeniem. Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku 

złoŜył Ŝyczenia świąteczne. Powiatowi Raciborskiemu Ŝyczył, aby wspólnie z gminami, 

rozwój powiatu przebiegał w miarę proporcjonalnie do oczekiwań, woli i chęci wszystkich 

jego mieszkańców. Pogratulował osiągnięć Powiatowi Raciborskiemu i wszystkim gminom 

złoŜył Ŝyczenia świąteczne z okazji nachodzących Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Posłowi za zabranie głosu i złoŜenie 

Ŝyczeń.  

 

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu, celem 

wprowadzenia do w/w punktu.   

 Starosta stwierdził, iŜ jedną z najwaŜniejszych sesji w roku jest przyjęcie budŜetu,  

a drugą z sesji jest wykonanie budŜetu za rok poprzedni i udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu, które jest przyjmowane na sesji w miesiącu czerwcu. W ubiegłym tygodniu 

omówiono budŜet bardzo szczegółowo na połączonych komisjach, stąd teŜ odniesie się 

ogólnie do pewnych kwestii.  

 Dochody budŜetu powiatu na rok 2012 planuje się w wysokości 101.880.953 zł,  

z czego dochody bieŜące to 94.216.691 zł, a dochody majątkowe 7.664.262 zł. Wydatki 

planuje się w wysokości 104.115.408 zł. RóŜnica między dochodami a wydatkami stanowi 

planowany deficyt budŜetu w wysokości 2.234.455 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z:  

1) zaciąganego kredytu 1.500.000 zł,  

2) wolnych środków z roku 2011 w wysokości 734.455 zł.  
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Największą pozycją, jeśli chodzi o dochody budŜetu jest subwencja w wysokości 

ponad 47.062.417 zł na którą składa się subwencja oświatowa – 42.342.905 zł, subwencja 

wyrównawcza – 3.932.642 zł i subwencja równowaŜąca – 786.870 zł.  

Drugą pozycją jest udział powiatu w podatkach zarówno w podatkach od osób 

fizycznych i prawnych i jest to kwota 15.861.465 zł. 

Po stronie wydatków dwiema największymi pozycjami są oświata i wychowanie  

oraz edukacyjna opieka wychowawcza, które stanowią łączną kwotę w wysokości ponad  

45 mln 700 tys. zł. Drugą pozycją jest pomoc społeczna w wysokości 8 mln 200 tys. zł. 

Łącznie na oświatę i pomoc społeczną wydawana jest z budŜetu powiatu kwota  

ponad 64 mln zł, co stanowi 62 % budŜetu. Powiat realizuje takŜe zadania na zlecenie 

państwa (np. PSP). BudŜet na rok 2012 jest niŜszy o 20 mln zł jak budŜety w latach 

poprzednich, nie mniej jest szansa, iŜ budŜet w roku przyszłym będzie porównywalny do roku 

2010, 2011 z uwagi na to, iŜ planuje się kilka zwiększeń, około 2 mln zł – powiat  

ma podpisane porozumienie z Marszałkiem na prowadzenie dróg wojewódzkich, jest tylko 

przyjęte do budŜetu 600 tys. zł.  

W dniu wczorajszym pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu ze środków 

unijnych na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych, które łączą waŜne drogi krajowe  

i wojewódzkie. Termin jest bardzo krótki, ale jest opracowana dokumentacja na drogę 

powiatową S3500. Droga ta prowadzi z Raciborza do Łubowic w kierunku Grzegorzowic. 

Wniosek na drogę do Miedoni, który jest poza ścisłą czołówką i nie otrzyma dofinansowania  

z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, powiat zamierza wniosek złoŜyć i poszerzyć  

o odcinek drogi do Brzeźnicy. Minimalny koszt, który będzie zgłaszany nie moŜe być 

mniejszy jak 15 mln zł, dlatego teŜ konieczne jest zwiększenie zakresu robót. Planowane  

jest złoŜenie wniosku na remont drogi od skrzyŜowania z drogą krajową w Miedoni  

aŜ do miejscowości Brzeźnica. Będzie to koszt powyŜej 15 mln zł. Podejmowane są rozmowy 

z Miastem Racibórz jak i z Gminą Rudnik, Ŝeby połowę wkładu własnego z tych dwóch gmin 

otrzymać. Zarówno Prezydent jak i Wójt A. Pieruszka dopuszczają taką moŜliwość i zostaną 

wystosowane stosowne pisma. Jak będzie potwierdzenie pisemne, to do końca stycznia, gdyŜ 

taki jest termin, zostanie złoŜony wniosek. BudŜet powiatu wzrósłby o kolejne 15 mln zł. 

BudŜet mógłby kształtować się w przyszłym roku o około 123 mln zł czy 125 mln zł.  

Pomimo trudnego roku jest przewidziana znaczna ilość środków na zadanie inwestycyjne. 

Kontynuowane są prace związane z remontem Zamku – przybliŜona jest spora kwota  

(są to zarówno środki unijne w wysokości prawie 1 mln zł jak równieŜ środki własne 

przeznaczone zarówno na wykonanie kaplicy zamkowej w wysokości ponad 311 tys. zł  
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jak równieŜ na wykonanie niezbędnych prac tj. drogę dojazdową na Zamek, pewne prace przy 

baszcie i jest to równieŜ 330  tys. zł i środków własnych jak równieŜ jest 800 tys. zł środków 

własnych na główne zadanie, które jest finansowane ze środków unijnych. W przyszłym roku 

prawie jeszcze 1,5 mln zł z budŜetu powiatu przeznacza się na remont Zamku. Planuje się 

równieŜ 500 tys. zł na pomoc dla Marszałka na budowę kompleksu boisk pod dachem.  

Jest 200 tys. zł na remont pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu, o które wstępnie 

rozmawiano na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji jak równieŜ na połączonych 

komisjach. W razie konieczności i w przyszłości połączenia ZSZ i ZSBiRR w jedną szkołę,  

a nauczanie odbywałoby się w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych, wówczas 

powiat zamierza w tym budynku zorganizować internat, aby przyciągać uczniów spoza 

Powiatu Raciborskiego. Jest I transza na rozpoczęcie remontu elewacji ZSE od strony 

wewnętrznej, która jest w gorszym stanie, a następnie w roku 2013 by zrobiono od strony  

ul. Chopina. Jest 300 tys. zł na budowę wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni  

w ZSE, zgodnie z sugestiami komisji. Jest kwota na budowę boiska o sztucznej nawierzchni 

w ZSS. Jest 500 tys. zł na remonty nawierzchni, remonty chodników przy drogach 

powiatowych i powiat liczy na kolejne 500 tys. zł ze strony gmin. Będzie dofinansowanie  

do remontu drogi powiatowej w Rudniku i jest to zadanie, które przechodzi z roku bieŜącego. 

Jest zabezpieczona w budŜecie kwota 100 tys. zł na kontynuowanie pomysłu budowy 

Średniowiecznej Osady nad Odrą. W związku z tym powiat liczy na podobne wsparcie  

ze strony budŜetu miasta W przypadku wyboru właściwego terenu dla tych celów, to  

w 2012 r. planuje się zrealizowanie I etapu.  Jest to coś, co ma promować turystycznie Ziemię 

Raciborską i Racibórz. Kontynuowane są prace na terenie Starostwa przy Placu Okrzei. 

Pojawiły się głosy ze strony klientów, iŜ parking jest niefunkcjonalny np. był problem  

z wyjazdem, dlatego teŜ parking będzie teraz zlokalizowany po obu stronach drogi 

przejazdowej i nie będzie problemu z wjazdem i wyjazdem. Z pewnością to spowoduje, Ŝe 

samochody nie będą „cisnęły się” wjeździe, co jest bardzo niebezpieczne. Prace te  

są planowane do zakończenia w roku przyszłym. Trwają równieŜ prace MOW – 

kompleksowa termomodernizacja budynków. W dniu wczorajszym wspólnie z Wicestarostą  

i Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji być w MOW  

na tradycyjnym opłatku i wizytowano te obiekty, które są na wysokim standardzie, co wpływa 

na proces wychowania tej młodzieŜy. Powiat stara się zrobić wszystko, Ŝeby w placówce były 

właściwe warunki i kadra równieŜ stoi na wysokości zadania i to co robi powoduje, Ŝe proces 

wychowawczy przebiega właściwie. Subwencja przyznana placówce jest dosyć wysoka, która 

pozwala na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki.  
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Reasumując stwierdzić naleŜy, iŜ warunki jakie stworzono samorządom  

do budowania budŜetów były trudne – szczególnie dotyczy to powiatów. Ustawa o pieczy 

zastępczej rzuca Powiatowi Raciborskiemu od 01.01.br. kwotę w granicach 2,5 mln zł.  

W dokumentach rządowych na pomoc samorządom jest kwota 71 mln zł, ale są to na takie 

zadania, które najprawdopodobniej skorzysta Marszałek, a samorządy powiatowe i gminne  

w minimalnym zakresie, dlatego teŜ trzeba będzie pokryć z budŜetu powiatu koszty, które 

wynikły z nowej ustawy. Ustawa o pieczy zastępczej jest bardzo dobra, bo porządkuje cały 

proces, ustala proporcje między gminami, powiatami, natomiast prowadzenie  

od 01.01.2012 r. w takim zakresie i kształcie spowoduje, Ŝe te największe wydatki  

będą po stronie powiatu, które będą najbardziej pokrzywdzone. W ustawie są nowe zmiany 

np. zatrudnienie pracowników, którzy mają pomagać rodzinom. Główną pozycją  

są świadczenia bezpośrednie na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i jest to 

największe obciąŜenie w budŜecie powiatu, które szacuje się na ponad 760 tys. zł. W sumie 

daje to kwotę 2,5 mln zł. W przypadku niewystąpienia nieprzewidzianych wypadków, to 

budŜet ten będzie moŜna zrealizować. Kwota ponad 10 mln zł przeznaczona  

jest na inwestycje i remonty i stanowi to 10 % budŜetu.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówcy oraz poprosił 

Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów o przedstawienie opinii. 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis poinformował, iŜ w dniu 

14.12.2011 r. odbyło się połączone posiedzenie Komisji na którym szczegółowo omawiano 

dochody jak i wydatki budŜetu powiatu na rok 2012, odnosząc się do kaŜdego działu  

i rozdziału. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt budŜetu na rok 2012.    

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał: 

1. Uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały budŜetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 7), 

2. Uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu w kwocie 

1.987.745 zł przedstawionego w projekcie uchwały budŜetowej na rok 2012  

(załącznik nr 8), 

3. Uchwałę III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022 

(załącznik nr 9).  
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Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji  

oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji? 

Zgłosił się radny Leon Fiołka. W imieniu radnych „opozycyjnych” przedstawił 

negatywną opinię co do projektu budŜetu powiatu na 2012 r., stanowiącą załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnego L. Fiołki stwierdzając, iŜ mija juŜ 

rok obecnej kadencji i na kaŜdej komisji oraz sesji rozmawia się wiele na temat budŜetu, stąd 

teŜ radni mieli juŜ okazję poznać budŜet. BudŜet kaŜdej jednostki samorządowej jest jedną  

z najwaŜniejszych rzeczy, bo jeŜeli ktoś nie zna budŜetu, to cięŜko wykonywać pracę 

radnego. Na kaŜdej komisji w miarę moŜliwości tłumaczy radnym bardzo szczegółowo 

budŜet i próbuje wytłumaczyć zrozumiale, a w razie wątpliwości moŜna zawsze zapytać. 

Przypomniał radnemu, iŜ wcześniej wspomniał o 20 mln zł, a w momencie jak one wpłyną  

i zostaną wprowadzone do budŜetu, to ulegnie on zwiększeniu. Mimo trudnego czasu, 

ograniczeń, budŜet powiatu będzie porównywalny z budŜetami z lat poprzednich. Wydatki  

na płace rosną, bo co roku ustawowo trzeba je podnosić w oświacie, które są w budŜecie  

i jest to niezaleŜne od powiatu.  

Nie zgodził się ze stwierdzeniem radnego, aby radykalnie obniŜyć wydatki 

majątkowe, bo jak stwierdził, są lata, gdzie są duŜe środki unijne i wykonuje się prace,  

 i są takie lata, gdzie tych pieniędzy unijnych nie ma i wykonuje się mniej inwestycji.  

Jak na wstępie swojej wypowiedzi powiedział, środków tych jest ponad 10 mln zł.  

Nie co roku otrzymuje się 20 mln zł na remont Zamku. Jeśli by porównać, ile powiat 

inwestuje w stosunku do innych samorządów i powiatów to jest to bardzo duŜo. Nawet media 

doceniają jak wiele Powiat Raciborski robił i nadal będzie robić, a wyciąganie wszystkich 

rzeczy nt. Zamku i grodu, to jest to „uderzenie poniŜej pasa”. Wszystkie opcje polityczne  

i ugrupowania wpisywały sobie zakończenie budowy szpitala i remont Zamku, ale jest to 

zasługą poprzedniej i obecnej rady. W dniu dzisiejszym wyciąganie tych wszystkich rzeczy 

jako powód głosowania przeciwko budŜetu na rok 2012 jest nie na miejscu. Średniowieczny 

gród ma słuŜyć promocji Ziemi Raciborskiej. Trzeba patrzeć w kategorii rozwijania się Ziemi 

Raciborskiej. Jednym z głównych celów Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

jest turystyka i stawianie na turystów, którzy przyjadą na Zamek czy na imprezę, jaka 

odbędzie się w grodzie. Szpital jest zasługą poprzedniej i obecnej rady, pozostał tylko  

do zakończenia Blok Operacyjny. W celu ratowania szpitala i by w przyszłości zapobiegnąć 

zabrania kontraktu na oddziały zabiegowe konieczne jest wyposaŜenie Bloku Operacyjnego. 
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Powiat robi szpital, Zamek, gdyŜ są to zadania samorządu, a nie robi je po to, aby  

w przyszłości nakłady na w/w inwestycje zwróciły się.  

Starosta odniósł się do zapytania radnego, iŜ kaplica zamkowa miała być gotowa  

do roku 2011. Jak stwierdził, nie jest ona gotowa. W opinii jego głosowanie przeciwko 

budŜetowi w tym temacie jest nie na miejscu. Zawsze jest przywilej „opozycyjnych radnych”, 

wnoszenie krytycznych uwag, itd, tylko jako Starosta zawsze apeluje, aby miało to racjonalne 

podstawy tym bardziej, Ŝe nie ma Ŝadnego problemu, Ŝeby kaŜdą informację dotyczącą 

budŜetu uzyskać na Komisji czy u Skarbnika Powiatu.      

Radny L. Fiołka stwierdził, iŜ nie mówił, czy Zamek naleŜało budować czy  

teŜ nie budować tylko, Ŝe nie ma przygotowanego odpowiednio biznes planu i czasowo – 

kosztowej realizacji zadania. Radny powiedział, Ŝe fundusz płac nauczycieli, którzy mają 

otrzymać podwyŜki to jest około 35 mln zł, a mówi się o budŜecie 53,5 mln zł.  

Starosta wyjaśnił, Ŝe płace zapisane w budŜecie powiatu to są płace nauczycieli, 

pracowników obsługi, pracowników PCPR, PUP, PZD, Starostwa, itd. To są wszystkie płace 

a nie tylko pracowników Starostwa. Pozycje płacowe w kaŜdym samorządzie, począwszy  

od samorządu gminnego poprzez powiaty, stanowią największą pozycję. KaŜdy  

ma manipulację przy płacach i jest to obciąŜenie budŜetu. Zachęcił wszystkich radnych  

do zapoznania się z budŜetem, który jest trudny ale bardzo ciekawy i trzeba mu duŜo czasu 

poświęcić, a wówczas wszystko to jest logiczne, proste i jasne. Jedynie moŜna spierać się co 

do kwot, ale nie do co istoty rzeczy, bo jest rzecz obiektywna i niezaleŜna od powiatu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 - 2022. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ opinie RIO w tej sprawie zostały 

odczytane, stąd teŜ poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów o opinię  

nt. Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przekazał, iŜ na połączonych 

posiedzeniach pięciu Komisji została przedstawiona przez Starostę i Skarbnika Powiatu 
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informacja nt. WPF na lata 2012 – 2022, która została zaopiniowana pozytywnie  

wraz z zaproponowanymi zmianami i przyjęta 14 głosami za, 0 wstrzymujących się  

i 2 głosami przeciw. Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą, aby radny L. Fiołka, który  

jest aktywnym radnym, równieŜ angaŜował się w prace Komisji BudŜetu i Finansów  

z tego względu, Ŝe 2/3 rzeczy przedstawione przez niego na sesji nie zostały przedstawione  

na Komisji BudŜetu i Finansów.  

Radny L. Fiołka stwierdził, iŜ zgodnie z Ustawą o finansach publicznych radni  

w październiku otrzymali projekt budŜetu na 2012 r., natomiast 12.12.br. radni otrzymali 

znaczną jego modyfikację. W związku z powyŜszym radnemu nie udało się do dnia 

posiedzenia połączonych Komisji tj. w ciągu 2 dni dokładnie przeanalizować budŜet  

wraz ze wszystkimi zmianami i porównać go z poprzednią wersją. 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

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

na 2011 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię w w/w sprawie. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przypomniał, iŜ połączone 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię w w/w sprawie. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przypomniał, iŜ połączone 

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2012 rok. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad14. 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. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ Starosta na wstępie dokonał juŜ 

wprowadzenia do projektu uchwały, stąd teŜ zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu 

systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania 

diet radnym Powiatu Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos? 

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

projektu uchwały.  

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

protokołu. 
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 

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

pragną zabrać głos? 

Zgłosił się radny Franciszek Marcol pytając, czy moŜna zmniejszyć wynagrodzenie 

Starosty zgodnie z Kodeksem Pracy? Radny przypomniał, iŜ kiedyś podjęto stosowne 

uchwały o zmniejszeniu wynagrodzenia, a które następnie zostały uchylone przez Nadzór 

Prawny, poniewaŜ nie było przeciwwskazań w tym temacie.  

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Barbara Kowalska 

odpowiedziała, Ŝe ustalenie wynagrodzenia dla Starosty leŜy w kompetencji rady i rada 

podejmuje uchwałę w tym zakresie.    

Przewodniczący rady A. Wajda przyznał rację radnemu, iŜ toczyły się w sądach 

administracyjnych takie uchwały. Jak pamięta, to sprawa dotyczyła zaskarŜenia  

przez któregoś z wójtów takiej uchwały, które dotyczyły jego sprawy. W przypadku projektu 

uchwały, który pojawił się w dniu dzisiejszym na sesji nie ma przeciwwskazań prawnych.     

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 3 głosami wstrzymujących, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: T. Frencel, A. Wierzbicki, K. Ciszek  

i N. Mika.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 W pierwszej kolejności głos zabrała radna T. Frencel składając pisemną interpelację  

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B. PowyŜsza interpelacja 

stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.    

 Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Artur Wierzbicki. Radny złoŜył pisemną 

interpelację w sprawie przeprowadzenia akcji uświadamiającej mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego o moŜliwości płacenia podatków przez osoby fizyczne na terenie gminy, którą 

zamieszkują. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  
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Radny Krzysztof Ciszek poinformował, iŜ pod koniec września 2012 r. w Raciborzu 

odbędzie się wielka impreza o skali europejskiej – Festiwal Kultury Japońskiej. Na imprezę 

przyjadą mistrzowie sztuk walki z Polski jak równieŜ z całego świata (Stany Zjednoczone, 

Japonii), przybędzie takŜe członek rodziny cesarskiej. W związku z powyŜszym radny 

zaproponował, aby powiat włączył się organizacyjnie w imprezę, jak równieŜ udzielił 

wsparcia finansowego. W związku z Festiwalem Kultury Japońskiej moŜna byłoby 

zorganizować wystawę na Zamku Piastowskim czy teŜ np. zorganizować pokazy 

średniowieczne sztuk walki. KaŜdy wkład własny i pomysł będzie ciekawy. Radny słuŜył 

dalszymi informacjami. Jak dowiedział się, to w imprezę włącza się Gmina Racibórz, 

Konsulat Niemiecki, stąd teŜ nie moŜe zabraknąć Starostwa Powiatowego.  

Radny obiecał pozostawić po sesji materiały dotyczące imprezy.         

Radny Norbert Mika przypomniał, iŜ na połączonych komisjach usłyszał niepokojącą 

informację odnośnie moŜliwości tworzenia archiwum dla Powiatowego Urzędu Budowlanego 

na miejscu dawnego Archiwum Państwowego w Raciborzu. Jest to teren zalewowy i miejsce, 

gdzie archiwum juŜ raz zostało poddane niebezpiecznej próbie. Radny nie usłyszał 

odpowiedzi na Komisji, czy rozwaŜania w w/w temacie są finalizowane, a jeŜeli są to 

naleŜałoby odstąpić od takich planów z uwagi na fakt, iŜ jest to zasób archiwalny 

Powiatowego Urzędu Budowlanego, który jest zasobem, którego akta sięgają XIX w.,  

a po dziś dzień są uŜywane do geodezji, do tworzenia dawnych stosunków jakie miały tam 

miejsce.  

 

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych: 

1. T. Frencel – Starosta stwierdził, iŜ radna podniosła bardzo waŜny problem, który był 

zawsze, ale którego nie dostrzegano. Przypomniał, iŜ w latach 90 – tych, kiedy tworzono 

Ośrodek przy ul. Rzeźniczej, to trzeba było tłumaczyć radnym po co zostaje  

ona utworzona, bo ludzie nie mieli świadomości, ile osób o róŜnym stopniu 

niepełnosprawności przebywa w domach i są zdani na pomoc swoich najbliŜszych.  

Część osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieŜy mogą przyjść do w/w placówki  

i moŜe być wśród innych dzieci i młodzieŜy. W Polsce został stworzony system 

finansowania tego typu ośrodków i pomocy dla w/w osób. Niektórzy próbują w tym 

trudnym okresie pomagać osobom niepełnosprawnym. Osoby te zwracają się o pomoc  

do powiatu. Pieniędzy z PFRON nie ma, bo cały czas są wnioski o zwiększeniu ilości 
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miejsc w Ośrodku przy ul. Rzeźniczej i stworzeniu podobnej placówki w Kuźni 

Raciborskiej. Osobiście popiera inicjatywę stworzenia Komisji, ale powinna to być 

inicjatywa rady a nie Zarządu Powiatu chyba, Ŝe radna uzna, Ŝeby Starosta powołał takie 

gremium, przynajmniej zbadał wszystkie moŜliwości czy okoliczności. Starosta  

obawiał się, iŜ jak powstanie Komisja to zostanie ona zarzucona róŜnego rodzaju 

rzeczywistymi problemami, które będzie bardzo trudno rozwiązać, poniewaŜ wszystko 

opiera się o środki finansowe. Wymogi przy tworzeniu tego typu placówek są straszne,  

a wolontariuszy do pracy w placówce jest niewiele. JeŜeli radna uzna, iŜ wystarczająca 

jest sama inicjatywa Starosty i nie jest konieczna wola rady, to Zarząd Powiatu  

zapozna się z problemem, zobaczy jaka jest skala problemu i poszukać róŜnych 

moŜliwości, bo licząc na budŜet powiatu jest to raczej niemoŜliwe. Radna będzie mogła 

uczestniczyć w pracach Komisji, jeśli wyrazi taką wolę. Na Komisję zostaną równieŜ 

poproszone osoby, które temat znają.  

2. A. Wierzbickiego – Starosta powiedział, Ŝe ma zniknąć cały obowiązek meldunkowy. 

Obiecał wystąpić do gmin Powiatu Raciborskiego, aby wspólnie przeprowadzono akcję 

uświadamiającą dla osób, które mają rodzinę na danym terenie, studiują, pracują, 

dorabiają i płacą podatki w innym miejscu, by płacili podatki na swoim terenie.  

Nie jest to tak wielka kwota, ale te 15 mln zł w budŜecie powiatu to jest to duŜo, a jakby 

dodatkowo było jeszcze 0,5 mln zł czy 1 mln zł to są to duŜe pieniądze.  

Tematjest bardzo waŜny.   

3. K. Ciszka – Starosta nie słyszał o Festiwalu Kultury Japońskiej. MoŜna cokolwiek w tym 

temacie zrobić na Zamku, ale w dniu dzisiejszym nie udzieli odpowiedzi. Zarząd Powiatu 

zapozna się z w/w tematem.   

4. N. Miki – Starosta powiedział, Ŝe przepisy wymagają archiwizowania dokumentacji, która 

składana jest np. w Referacie Architektury i Budownictwa czy w Wydziale Komunikacji  

i Transportu. Obecne archiwa Starostwa są juŜ pełne. Jest koncepcja budowy archiwum  

w miejscu rozbudowy obecnego Biura Obsługi Klienta, tylko jest to niewielki teren. 

Pojawiła się informacja nt. sprzedaŜy nieruchomości, która znajduje się za Starostwem  

i skontaktowano się z właścicielem nieruchomości, aby zobaczyć nieruchomość w środku. 

Stan techniczny nieruchomości jest dobry. Starostwo jest skłonne kupić nieruchomość, 

gdyŜ jest ona duŜa i w dobrym stanie. Samo I piętro ma większą powierzchnię jak to co 

moŜna w Starostwie zmieścić. Woda na parterze była na wysokości 30 centymetrów. 

Zgodził się z radnym N. Miką, iŜ trzeba zabezpieczyć dokumenty przed ewentualnym 

zalaniem i w/w rzecz Starostwo ma na uwadze. Powierzchnia tej nieruchomości  
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jest 4 – krotnie większa niŜ miała być w Starostwie. Powierzchnia składowa 

nieruchomości będzie 6 – krotnie większa od tej, którą moŜna w Starostwie zlokalizować. 

W przypadku przystępnej ceny kupna nieruchomości, która będzie w granicach budowy 

tego co miało zostać zrobione w Starostwie, to Starostwo byłoby skłonne kupić tę 

nieruchomość, stąd teŜ Zarząd Powiatu będzie chciał zaproponować radzie kupno 

nieruchomości. Odległość jest nieduŜa, a w momencie powstania Zbiornika „Racibórz 

Dolny” zagroŜenie powodziowe zostanie zminimalizowane do zera i wówczas moŜna 

wykorzystać dolną część parteru jak i całe piwnice, które są suche i znajdują się w bardzo 

dobrym stanie na tego typu obiekt. W przypadku przystępnej ceny, Koszty adaptacji  

w większości zostaną poniesione ze środków obcych np. dach, elewacja, wymiana stolarki 

okiennej – to środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Roboty wyburzeniowe to nie jest 

taki duŜy koszt, a w CKU są uczniowie, którzy szkolą się w zawodzie murarza i malarza  

i będą mogli wymalować w środku. Niewielkimi środkami własnymi, Starostwo byłoby  

w stanie przygotować na wiele lat bardzo duŜą powierzchnię archiwalną dla potrzeb 

Starostwa. Cały czas Starostwo ma na uwadze nie narazić tych cennych archiwaliów  

na zniszczenia, gdychodzi o powódź.  

Radny N. Mika był usatysfakcjonowany wypowiedzią przedmówcy.         

 

Ad21. 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.   

 

Ad22. 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 zostały złoŜone w Biurze Rady i przesłane zainteresowanym.  

 Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku 2012 Starosta 

złoŜył Ŝyczenia świąteczne, a Nowy Rok niech przyniesie wiele dobrego, zaś złe prognozy, 

Ŝeby nie sprawdziły się, śyczył radnym powodzenia w Ŝyciu osobistym i Ŝeby stanęli  

na wysokości zadania i sprostali oczekiwaniom mieszkańców Powiatu. 
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Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu 

Raciborskiego ze względu na ferie zimowe odbędzie się 24 stycznia 2012 r. o godz. 15:00. 

Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

oraz plany pracy na 2012 r.”. ZłoŜył równieŜ Ŝyczenia świąteczne. Stwierdził, aby święta były 

chwilą wytchnienia w gronie rodzinnym, nadania sił do społecznej pracy, a Nowy Rok  

był lepszy od obecnego.    

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

 W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:45. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.     

  

  

Protokołowała:       Przewodniczący Rady:  

Jolanta Długosz                Adam Wajda   
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Załączniki: (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  

20 grudnia 2011 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet 

radnym Powiatu Raciborskiego.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 30.11.2011  

do 08.12.2011. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 09.12.2011  

do 20.12.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.11.2011 do 08.12.2011). 

7. Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały budŜetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem. 

8. Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu w kwocie 

1.987.745 zł przedstawionego w projekcie uchwały budŜetowej na rok 2012. 

9. Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

6 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2022.  

10. Negatywna opinia radnych „opozycyjnych” co do projektu budŜetu powiatu na 2012 r.  

11. Uchwała Nr XIV / 151 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.    

w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

12. Uchwała Nr XIV / 152 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.     

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022. 

13. Uchwała Nr XIV / 153 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.     

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

14. Uchwała Nr XIV / 154 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2022. 

15. Uchwała Nr XIV / 155 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2012. 
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16. Uchwała Nr XIV / 156 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr XIV / 157 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

18. Uchwała Nr XIV / 158 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

19. Uchwała Nr XIV / 159 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.       

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. 

20. Uchwała Nr XIV / 160 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.       

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu. 

21. Uchwała Nr XIV / 161 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.       

w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady 

Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta 

rzeki Odry. 

22. Uchwała Nr XIV / 162 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.      

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego. 

23. Uchwała Nr XIV / 163 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.       

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

24. Interpelacja radnej Teresy Frencel w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy Typu B. 

25. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego w sprawie przeprowadzenia akcji 

uświadamiającej mieszkańców Powiatu Raciborskiego o moŜliwości płacenia podatków 

przez osoby fizyczne na terenie gminy, którą zamieszkują.     

 

 
 
  


