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BR. 0002.3.1.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XV / 2012 

z  XV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 stycznia 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XV / 164 / 2012 - w sprawie uchylenia uchwał dotyczących sposobu podziału środków  

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

2. XV / 165 / 2012 - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyŜszenia wysokości 

kwoty pomocy pienięŜnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania kaŜdego umieszczonego w nich dziecka. 

3. XV / 166 / 2012 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

4. XV / 167 / 2012 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

5. XV / 168 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

 

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  

5. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego          Krzysztof Szydłowski  

6. Podinspektor ds. współpracy z mediami            Karolina Kunicka   

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących sposobu podziału środków  

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyŜszenia wysokości 

kwoty pomocy pienięŜnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania kaŜdego umieszczonego w nich dziecka. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

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

i podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał radnych, zaproszonych gości,  

przedstawicieli mediów i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.      

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zaś lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) 
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 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XIV 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 20 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego 

Nr OR.II.0022.3.1.2012 z dnia 24.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2012  r. projektu  uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. Poprosił 

Starostę o kilka słów wprowadzenia nowego projektu uchwały do porządku obrad najbliŜszej 

sesji.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iŜ na wczorajszej Komisji BudŜetu  

i Finansów mówił, Ŝe nie będą wprowadzone Ŝadne nowe projekty uchwał do porządku obrad 

najbliŜszej sesji Rady. Jednak z uwagi na pojawienie się szansy na pozyskanie środków 

unijnych, powiat zamierza złoŜyć wniosek na remont drogi biegnącej przez Miedonię aŜ  

do miejscowości Brzeźnica, stąd teŜ pojawiła się konieczność dokonania poprawki  

w Wieloletnim Planie Finansowym,. Droga ta będzie dłuŜsza niŜ pierwotnie planowano 

dlatego, Ŝe minimalny koszt projektu nie moŜe być niŜszy niŜ 15 mln zł, stąd teŜ droga ta  

jest wydłuŜana aŜ do Brzeźnicy. W jednym roku jest niemoŜliwe wykonanie tej drogi, jak 

równieŜ gminy, które będą wspierać te przedsięwzięcie. Gmina Racibórz i Gmina Rudnik 

zwróciły się z prośbą, aby ich kwoty partycypacji w realizacji inwestycji rozłoŜyć na 2 lata, 

dlatego teŜ zachodzi konieczność wpisania tej inwestycji w WPF jako inwestycji 2 - letniej. 

Do końca miesiąca trzeba złoŜyć wniosek dlatego musi to być zgodne z WPF, stąd teŜ  

w/w projekt uchwały zostaje wprowadzony w trybie pilnym do porządku obrad najbliŜszej 
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sesji. Do WPF zostaje przyjęte zadanie: „Remont drogi powiatowej 3500S łączącej DK45  

z DW421”. Jest to zadanie 2 – letnie na lata 2012 – 2013. W przypadku uzyskania akceptacji 

wniosku, wówczas w 2 latach droga ta zostanie wyremontowana. W związku z tym zwrócił 

się z prośbą do rady o przyjęcie powyŜszej zmiany pod obrady najbliŜszej sesji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie propozycji zmiany 

porządku obrad dotyczącej wprowadzenia na sesję w dniu 24 stycznia 2012  r. projektu  

uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022.  

 W/w zmiana została przyjęta jednogłośnie.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości 

proponowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował tradycyjnie do składu Komisji Uchwał  

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

Zapytał kaŜdego z radnych, czy wyraŜają zgodę udziału w pracach komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór ze swojego grona przewodniczącego.  

 Radna T. Frencel wybrała radnego A. Wierzbickiego na przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków.   

Przewodniczącym Komisji został wybrany radny A. Wierzbicki, który przyjął objęcie  

w/w stanowiska.   

  Na salę obrad wszedł radny R. Lazar. W chwili obecnej skład rady liczy 21 radnych.  

 

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.  
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Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami  

od 21.12.2011 do 12.01.2012, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. PowyŜsza 

informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

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

sesjami od 13.01.2012 do 24.01.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.12.2011  

do 12.01.2012, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 Odnośnie wspólnego konwentu starostów województw opolskiego, śląskiego  

i dolnośląskiego, które odbyło się 16.01.2012 r. Starosta powiedział, Ŝe tylko 1 firma 

wystartowała w przetargach – PZU, które oferuje bardzo wysokie koszty ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szpitali 

niepublicznych. Cztery szpitale, które prowadzone są przez jeden podmiot na terenie 

Opolszczyzny, które do tej pory przez kilka lat skorzystały z w/w ubezpieczenia w kwocie 

około 50 tys. zł., musiałyby płacić jakby rozstrzygnęły konkurs na tych warunkach, które 

PZU zaproponował po 300 tys. zł – 400 tys. zł na jeden szpital, czyli około 1 mln 300 tys. zł 

rocznie, a przez 3 lata skorzystałyby około 80 tys. zł. Szpital Rejonowy w Raciborzu równieŜ 

ogłosił konkurs i oferta, która wpłynęła jest 2 – krotnie większa od poprzedniej. Z tego 

powodu odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczył 

Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc. Zdziwiony był on, iŜ wysokie kwoty ofert  

są przedkładane i obiecał, Ŝe Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z PZU odnośnie 

niŜszych ofert. Około 300 tys. zł, które szpital płaci do tej pory będzie musiał płacić 

przynajmniej 2 – krotną wartość albo więcej.  

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

znajduje się w Biurze Rady.   

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał radnym o aktualizacji nowego porządku 

obrad sesji.   

    

Ad6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2012 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, Ŝe sprawozdania jak i plany pracy  

z wszystkich komisji na 2012 r. zostały szczegółowo omówione i przedstawione  

na komisjach. Zostały równieŜ przedłoŜone w Biurze Rady i przesłane w wersji elektronicznej 

do wszystkich radnych, zgodnie z wymogami Statutu Powiatu Raciborskiego  
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i zapisów ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z tym zapytał, czy radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad komisji?  

 Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte przez aklamację i stanowią 

załączniki do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2011 – załącznik nr 6.  

2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2012 – załącznik nr 7.  

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2011 – załącznik nr 8.    

4. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2012 – załącznik nr 9. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2011 – 

załącznik nr 10.    

6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 r. – załącznik nr 11.    

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2011 – 

załącznik nr 12.    

8. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2012 – załącznik nr 13.  

9. Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2011 – załącznik nr 14.  

10. Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2012 

przyjęty na posiedzeniu w dniu 23.01.2012 – załącznik nr 15. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2011 – załącznik nr 16.  

 

 Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących sposobu podziału środków  

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez 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.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyŜszenia wysokości 

kwoty pomocy pienięŜnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania kaŜdego umieszczonego w nich dziecka. 

 

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, 0 głosami przeciw, 4 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

 

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 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji pragnie 

zabrać głos?   

Zgłosił się Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis. Przekazał, iŜ 

Komisja BudŜetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z jedną zmianą 

wniesioną przez radnego Leona Fiołkę, aby za 1 m2 powierzchni reklamy nie pobierać opłaty 

w wysokości 2,50 zł za 1 m2  natomiast 3,00 zł za 1 m2.  
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Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iŜ zmiana będzie w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2  

i jest to wniosek Komisji BudŜetu i Finansów. W związku z brakiem innych uwag, 

przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w poprawki zgłoszonej  

na Komisji BudŜetu i Finansów. 

Zmiana została przyjęta 23 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości projektu 

uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

 

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 21 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: K. Ciszek i W. Gumieniak.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 W pierwszej kolejności głos zabrał radny Krzysztof Ciszek. Przypomniał, iŜ  

na ostatniej sesji rozmawiano nt. Festiwalu Kultury Japońskiej, a w dniu dzisiejszym pragnie 

wspomnieć o technologii japońskiej dotyczącej walki z powodzią. Doraźnie buduje się wały 

ochronne, ale najlepszą metodą jest usypywanie wałów z worków z piaskiem. Są cięŜkie 

urządzenia mechaniczne w postaci karuzeli, które umoŜliwiają przetransportowanie  

w odpowiednie miejsce, w razie złej pogody. Poza tym jest teŜ urządzenie japońskie  

za pomocą którego jedna osoba w ciągu 40 sekund moŜe napełnić 4 worki z piaskiem. 

Urządzenie te jest równieŜ produkowane w Polsce. Radny zna te urządzenie i osobom 

zainteresowanym jest w stanie je udostępnić, jeśli np. słuŜby straŜy poŜarnej chciałyby 
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poćwiczyć na takim urządzeniu. Radni otrzymali w wersji elektronicznej film prezentujący 

w/w urządzenie i mogą się z nim zapoznać. Waga urządzenia wynosi 4 kg.  

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak poruszył 

istotną sprawę dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska, dotyczącą budowy obwałowań 

prawostronnej rzeki Odry. Sprawa ciągnie się od 1997 r. Początkowo była wielka niemoc  

ze strony ŚZMiUW, ze względu na pojawienie się problemów związanych z pozyskaniem 

terenów pod budowę wałów. Jeden rolnik nie zgadzał się i przez kilkanaście lat ŚZMiUW  

z problemem tym nie uporał się. W dniu 08.07.2010 r. pojawiła się specustawa, która zezwala 

Wojewodzie na podjęcie decyzji z urzędu i rolnik ma za teren zapłacone, natomiast sprawy 

sądowe mogą ciągnąć się dalej, ale decyzję podejmuje Wojewoda. Na dzień dzisiejszy wałów 

nie ma. Było wiele zapewnień, nawet zapewnienie pisemne, iŜ budowa rozpocznie się,  

a ciągle była ona przesuwana na róŜne terminy. Osobiście nawet składał kilkakrotnie 

interpelację w tej sprawie. Radny spotyka się z mieszkańcami miejscowości: Ruda, Turze  

i Budziska, ale są to trudne spotkania ze względu na brak wiarygodności.  Na podstawie 

zapewnień ze strony ŚZMiUW takie informacje osobiście składał na zebraniach  

z tymi mieszkańcami. Tereny te są kaŜdorazowo zalewane, jeśli pojawi się powódź.  

W tej chwili mieszkańcy w/w terenów czują się zagroŜeni w większym stopniu, gdyŜ lewa 

strona na terenie Gminy Rudnik została obwałowana. W związku z tym zwrócił się  

do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Katowicach z następującymi 

zapytaniami:  

1) Czy został złoŜony wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji pozwolenia  

na realizację inwestycji pt. „Budowa prawostronnego obwałowania Odry”? 

2) W jakim ostatecznym terminie rozpocznie się realizacja budowy w/w wałów?  

Kolejna sprawa podniesiona przez radnego dotyczyła nieodpłatnych badań  

prowadzonych dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego. W chwili obecnej badania nie będą 

prowadzone dla mieszkańców, ze względu na brak środków finansowych. BudŜet powiatu  

na rok 2012 został uchwalony, ale nie jest to budŜet stały i pewne zmiany dokonywane  

są prawie na kaŜdej sesji. Radny ubolewał nad badaniami dla młodych cięŜarnych kobiet, 

które nie będą juŜ finansowane. W związku z tym zwrócił się z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o rozwaŜenie moŜliwości przywrócenia badań dla mieszkanek 

Powiatu Raciborskiego – młodych kobiet cięŜarnych. DuŜo badań zostało przeprowadzonych. 

W wielu przypadkach sytuacja materialna młodych rodzin jest coraz trudniejsza, w związku  

z tym konieczne byłoby ich przywrócenie.  
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Ad13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych. 

 Starosta odniósł się do interpelacji radnych:  

1. K. Ciszka – Starosta nie odniósł się do wypowiedzi radnego K. Ciszka, gdyŜ była to tylko 

informacja. Obiecał przesłać do gmin, straŜy poŜarnych film prezentujący te urządzenie.  

2. W. Gumieniaka – odnośnie obwałowań Starosta powiedział, Ŝe zostają wystosowane 

zapytania radnego do ŚZMiUW. Ustawa otworzyła inwestorom moŜliwość załatwiania 

tematów, które kiedyś były bardzo trudne jak pozyskanie gruntów, pozwolenia  

na budowę, itp., tylko inwestor musi spręŜyć się, aby skompletować wszystkie załączniki 

do wniosku. Na Komisji czy na sesji mówił radnym jak sprawa wygląda ze Zbiornikiem 

Racibórz i pamięta spotkanie Wojewody w roku 2010, jak ustawa weszła w Ŝycie.  

Jest juŜ rok 2012 i nie ma jeszcze w tym temacie wniosku na biurku Wojewody. Starosta 

obiecał zwrócić się z pismem do ŚZMiUW. 

W kwestii badań Starosta przypomniał, iŜ na Komisji BudŜetu i Finansów bardzo 

szczegółowo omawiano budŜet, mówiono na jakie zadania nie znajdą się środki 

finansowe. Przewodniczący Komisji wielokrotnie pytał radnych, czy są uwagi do projektu 

budŜetu. Radni mogą składać propozycje do budŜetu. Temat, który podniósł radny  

jest tematem bolesnym. To nie jest tak, Ŝe jeden radny chce mieć badania, a inni ich  

nie chcą. Starostwo podchodzi zawsze do spraw ludzkich bardzo powaŜnie. Nie jest tak, 

Ŝe w budŜecie powiatu nie znalazłoby się 50 tys. zł. Jest początek roku, ustawa weszła  

w Ŝycie i nikt nie wie, jakie będą konsekwencje w połowie roku. NaleŜy poczekać parę 

miesięcy  i moŜe Minister Zdrowia złagodzi te rygory. Przy omawianiu budŜetu  

w grudniu mówiono, iŜ nie jest tak, Ŝe nie ma w ogóle badań, gdyŜ pewne badania 

finansowane są przez Fundację Szpitala. Szpital zabiega, jak są programy badań 

bezpłatnych, które płaci NFZ. Badania takie prowadzi równieŜ „Centrum Zdrowia”  

Sp. z o.o. i dotyczy to badania wzroku. Radny M. Klimanek mówił o autobusie, w którym 

moŜna wykonać badania mammograficzne.  

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak uwaŜał, iŜ Starosta nie moŜe go posądzać  

o brak odpowiedzialności, gdyŜ zabiera głos jako radny, tym bardziej, Ŝe nie jest radnym 

po raz pierwszy i nie zaleŜy mu na poklasku. Wniosek podtrzymał i poprosił o jego 

przegłosowanie. Nie powiedział, Ŝe trzeba wprowadzić, ale rozwaŜyć moŜliwość 
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prowadzenia badań. To co Starosta powiedział, Ŝe moŜe będzie to za miesiąc,  

2 czy 6 miesięcy i te badania mogą być wykonywane, jeŜeli pojawi się taka sytuacja.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis zaznaczył, Ŝe na Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, głównie na Komisji BudŜetu i Finansów 

podejmowano w/w temat i Starosta zobowiązał się do informowania społeczeństwa Ziemi 

Raciborskiej odnośnie moŜliwości zrobienia równieŜ tego typu badań poza terenem 

Powiatu Raciborskiego. Dał pod rozwagę wypowiedzieć Starosty, czy jest potrzeba 

głosowania wniosku, skoro wszyscy radni przyjmują wniosek. Powiedział, Ŝe  

jest Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Resortowa i z pewnością do tematu wróci.  

Na komisji podejmowano temat nie tylko toksoplazmozy, ale równieŜ innych badań. 

Jednym z interpelatorów wniosków był równieŜ radny L. Fiołka.   Wszystkim leŜy  

na sercu wykonywanie badań, ale proponował, Ŝeby podejść do tego z doświadczeniem, 

które w grudniu przyjęto – z budŜetem na 2012 r.       

  

Ad14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 W związku z zapewnieniem Starosty jak i Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów M. Kurpisa, wiceprzewodniczący Rady W. Gumieniak zgodził się na wycofanie 

wniosku pod warunkiem powrócenia do tematu w najbliŜszym czasie. Ponownie 

przypomniał, iŜ złoŜył wniosek odnośnie rozwaŜenia moŜliwości wykonania badań.

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki stwierdził, iŜ nie zostały 

złoŜone Ŝadne wnioski.    

 

Ad15. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Przewodniczący rady otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta i przewodniczący rady A. Wajda.  

 Starosta przypomniał, iŜ radni otrzymali zaproszenie na Galę IV Kultury – Mieszko 

AD 2011, która odbędzie się 29.01.2012 r. W związku z licznym zainteresowaniem udziału  

w Gali, poprosił radnych o potwierdzenie udziału do dnia dzisiejszego albo jutrzejszego,  

ze względu na zarezerwowanie miejsca. Zaprosił radnych na IV Galę Kultury.  

Zaprosił takŜe radnych do Raciborskiego Centrum Kultury na Koncert Noworoczny  
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pt. "Muzyka wczoraj i dziś", który odbędzie się 29.01.2012 r. Starostwo Powiatowe  

jest jednym ze współorganizatorów, zaś organizatorem jest radny L. Malcharczyk.  

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ wszystkie odpowiedzi  

na interpelacje zostały złoŜone w Biurze Rady i przesłane zainteresowanym. Poinformował, iŜ 

kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 28 lutego 2012 r. o godz. 15:00. 

Tematem sesji będą: „Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury  

i budownictwa, w tym planowane zmiany ustawy – Prawo Budowlane”.  

 

Ad 16. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 15:45. Podziękował 

radnym i gościom 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  

24 stycznia 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 21.12.2011  

do 12.01.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 13.01.2012  

do 24.01.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.12.2011 do 12.01.2012. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2011.  

7. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2012.  

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2011.    

9. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2012. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2011.    

11. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 r.    

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2011.    

13. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2012.  

14. Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2011.  

15. Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2012 

przyjęty na posiedzeniu w dniu 23.01.2012. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2011.  

17. Uchwała Nr XV / 164 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.   

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących sposobu podziału środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Raciborski. 
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18. Uchwała Nr XV / 165 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyŜszenia wysokości kwoty pomocy 

pienięŜnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania kaŜdego umieszczonego w nich dziecka. 

19. Uchwała Nr XV / 166 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.   

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok. 

20. Uchwała Nr XV / 167 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.  

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

21. Uchwała Nr XV / 168 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

 

 

 


