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BR. 0002.3.2.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XVI / 2012 

z  XVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 lutego 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XVI / 169 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

2. XVI / 170 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

3. XVI / 171 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

4. XVI / 172 / 2012 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierŜawiania, uŜyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

5. XVI / 173 / 2012 – w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierŜawiania, uŜyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

6. XVI / 174 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy 

między Powiatem Raciborskim a Powiatem Elbe – Elster w Republice Federalnej 

Niemiec. 

7. XVI / 175 / 2012 – w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

8. XVI / 176 / 2012 – w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania  

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

9. XVI / 177 / 2012 – w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

BudŜetu i Finansów. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu               Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu               Ewa Tapper  

3. Kierownik Biura Rady              Ewa Mekeresz  

4. Radca Prawny                ElŜbieta Topór  

5. Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa                             Leszek Szymczak  

 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XV 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. Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury i budownictwa, w tym 

planowane zmiany ustawy – Prawo Budowlane.   

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

na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierŜawiania, uŜyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierŜawiania, uŜyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy 

między Powiatem Raciborskim a Powiatem Elbe – Elster w Republice Federalnej 

Niemiec. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

15. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierŜawiania 

lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie (sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2011 r.). 

20. Zakończenie sesji. 

 
 
Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

na sali obecnych było 19 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał. Na salę obrad przybył kolejny radny – skład rady 

zwiększył się do 20 radnych. Następnie przewodniczący rady A. Wajda 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.) 

 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku 
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obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XV 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.0022.3.2.2012 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 lutego 2012  r. projektu  uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Rudnik realizacji zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S  

i nr 3523S”. Poprosił Starostę o uzasadnienie konieczności wprowadzenia w/w projektu 

uchwały do porządku obrad najbliŜszej sesji. 

Starosta Raciborski Adam Hajduk przekazał, Ŝe Gmina Rudnik udzieliła Powiatowi 

Raciborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego 

zadania w kwocie 150 000,00 zł. oraz wyraziła wolę zrealizowania tego zadania. W związku  

z tym Powiat Raciborski powierza wykonanie tego zadania Gminie Rudnik oraz udziela 

dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł na realizację w/w zadania. Pozostały koszt remontu 

drogi zostanie sfinansowany w ramach kontraktu realizowanego przez Gminę Rudnik 

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Rudniku. Powierzenie zadania nastąpi na mocy 

stosownego porozumienia.  

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

w/w projektu uchwały do porządku obrad najbliŜszej sesji?  

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

 Zgodnie z wnioskami rady przewodniczący rady A. Wajda na wniosek Prezydium 

Rady wniósł do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie 
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powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. W/w projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. Poprosił radnych o przegłosowanie w/w projektu uchwały. 

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

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad sesji wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.  

 

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 członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Radna T. Frencel wybrała radnego M. Kurpisa na przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków.   

Radny M. Kurpis wyraził zgodę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 glosami 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 przekazał, iŜ w dniu dzisiejszym zakończyło się na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu spotkanie gmin, które są członkami Subregionu Zachodniego z Marszałkiem 

Województwa Śląskiego. Spotkanie było poświęcone realizacji drogi Racibórz – Pszczyna.  

O drodze Racibórz – Pszczyna zaczęto rozmawiać 11 lat temu i wówczas 10 lat temu 

postanowiono powołać Stowarzyszenie – Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego ze stolicą w Rybniku. Głównym celem było wykonywanie prac zmierzających 

do budowy drogi Racibórz – Pszczyna. Były teŜ zamierzenia, aby drogę tę przekształcić  

w drogę krajową, a szczególnie o to zabiegały powiaty grodzkie, jakim jest Rybnik i śory. 
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JeŜeli jest to droga wojewódzka to ta droga na terenie powiatów grodzkich jest drogą 

powiatową czyli drogą, którą musiałoby realizować zarówno miasto śory, jak i miasto 

Rybnik, stąd teŜ były zabiegi tych gmin, aby przekształcić je w drogę krajową, Ŝeby  

nie musiały one ponosić kosztów realizacji drogi. Trwało to przez 2 lata. W końcu drogi 

krajowe zrobiły wszystko, aby nie stać się właścicielem tej drogi. W momencie pojawienia się 

środków unijnych, pojawiła się nadzieja, iŜ droga ta moŜe zostać zrealizowana. Marszałek 

mając inne zadania, nie wpisał w/w drogi jako priorytet dla województwa. Przypomniał, iŜ 

duŜe zadania, które postawił samorząd dotyczyły: m.in. hali podium w Gliwicach (do dnia 

dzisiejszego nie jest zrealizowana), itp. W tym czasie powstała Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego. W Strategii tej dzięki zabiegom samorządom, które  

są w subregionie doszło do podpisania drogi Racibórz – Pszczyna jako jednej z waŜniejszych 

dróg dla województwa śląskiego jeśli chodzi o Strategię Rozwoju. Inicjatywa gmin 

wodzisławskich była taka, Ŝe wpisano drugą drogę tzw. drogę południową – a jest to droga 

Racibórz – Pszczyna na wysokości pomiędzy Gminą Kornowac a Gminą Rydułtowy.  

Droga ta przebiega przez Wodzisław Śl. i pozostałe gminy aŜ do miejscowości  

Jastrzębie – Zdrój. W chwili obecnej Subregion Zachodni pilotuje dwie drogi: drogę  

Racibórz – Pszczyna i drogę południową. Jako subregion podjęto działania. Pierwsze 

spotkanie dotyczące tych dróg miało na celu występowanie na jakim etapie są gminy zarówno 

przy drodze południowej i przy drodze Racibórz – Pszczyna. Okazało się, Ŝe gminy  

przy drodze południowej są krok dalej, poniewaŜ zawiązały porozumienie, wyznaczając  

na swojego lidera miasto Wodzisław i miasto Wodzisław, które ustalając z Marszałkiem 

pewną kolejność pracy, teŜ otrzymał środki co do wykonania oddziaływania na środowisko, 

które juŜ zostało wykonane. Odbyło się kilka spotkań, w ramach których udało się wyłonić 

Gminę Racibórz jako lidera, jeśli chodzi o realizację drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku 

od Gminy Rudnik aŜ do Gminy Rydułtowy. W sumie jest sześć gmin: Gmina Racibórz –  

jako lider, jako samorząd wspomagający – Gmina Rydułtowy; wchodzi równieŜ: Gmina 

Rudnik, Gmina Kornowac z Powiatu Raciborskiego oraz Gmina Lyski i Gmina Gaszowice  

z Powiatu Rybnickiego. Na dzisiejszym spotkaniu Marszałek ponownie potwierdził swoją 

wolę czyli decyzję co do chęci realizacji tych dróg jak równieŜ doszło do podpisania 

porozumienia. Starosta zwrócił się z propozycją, aby na komisję poprosić Gminę Racibórz 

jako przedstawiciela wiodącego w celu poinformowania o postępach prac, gdyŜ jest duŜe 

zainteresowanie tych tematem. W/w temat podniósł równieŜ na Komisji BudŜetu  

i Finansów radny L. Fiołka. Marszałek wspomniał o czterech drogach w województwie, które 

będzie chciał pilotować. Oprócz drogi Racibórz – Pszczyna i drogi południowej  
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jest równieŜ obwodnica Buczkowic jak teŜ kontynuacja wschodniej części Średnicówki.  

To są te cztery drogi, które wejdą do planów na lata 2014 – 2020, ale nie wiadomo, czy  

w całym zakresie. Wiadomo, Ŝe przy realizacji zadań starej perspektywy unijnej, VAT  

nie będzie kosztem kwalifikowalnym. W przypadku załoŜenia, Ŝe w dalszym ciągu pozostaje 

85 %, to udziału własnego trzeba mieć prawie 40 % (z 15 % na 40 %). Biorąc koszt drogi 

Racibórz – Pszczyna na odcinku od Rudnika do granic z Rybnikiem to jest to rząd kilkaset 

milionów złotych.  

Drugą trudną rzeczą, którą otrzymał Marszałek to jest budowa Stadionu Śląskiego. 

ZagroŜeniem moŜe być wkład własny. Nie moŜna liczyć, Ŝe gminy będą mogły  

w znaczący sposób to wspomóc.  

Następnie Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między 

sesjami od 25.01.2012 do 16.02.2012. PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

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

sesjami od 17.02.2012 do 28.02.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.02.2012 

do 16.02.2012), stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 17.02.2012 r. na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, a dotyczyło przyszłości kaplicy zamkowej Starosta poinformowa, iŜ w chwili 

obecnej planowane jest przystąpienie do odrestaurowania kaplicy, stąd teŜ odbyło się 

spotkanie z władzami kościelnymi. Kościół nie chce, aby na stałe był to obiekt sakralny, ale 

czasami chciałby z kaplicy korzystać, co zdaniem Starosty nie ma przeszkód. Ustalono, aby 

był jakiś element, który świadczyłby, iŜ była to kaplica – obiekt sakralny, dlatego teŜ  

planuje się odtworzenie ołtarza. Ołtarz jest na ścianie i nie będzie zabierał miejsca  

w przypadku organizowania innych imprez kulturalnych na wysokim poziomie, a które 

mogłyby odbywać się w takim obiekcie. Biskup promując Zamek chciałby pewne duŜe 

przedsięwzięcia typu szkolenia, narady organizować w Zamku. Bardzo chętnie Starostwo 

udostępni pomieszczenia Zamku. Przypomniał, iŜ Zamkiem władał KsiąŜę Raciborsko – 

Opolski, Opolsko – Raciborski. Jeśli będzie to niewielki koszt, to organy w kaplicy zostaną 

odrestaurowane. Ławki powoli będą odnowione, ale nie wrócą one do kaplicy, tylko zostaną 

wykorzystane na Zamku w róŜnych miejscach.  

W sprawie posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, które odbyło się 20.02.2012 r. Starosta 

przypomniał, iŜ jednym z waŜnych punktów było wybranie projektów kluczowych, które 

zamierzano zgłosić do bazy Partner 3. Urząd Marszałkowski zbiera hasła zadań, które 
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samorządy chciałyby realizować. W pierwszej kolejności wystąpił do samorządu, Ŝeby 

zgłosić te zadania, które mogłyby być zadaniami kluczowymi o zasięgu regionalnym a nawet 

ponadregionalnym. Wystąpiono do wszystkich członków subregionu, w celu zgłoszenia  

swoich zadań. Wiele samorządów zgłosiło zadania. Subregion Zachodni zgłosił do bazy 

Parter 3 trzy zadania:  

1. Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców Subregionu Zachodniego – pomoc  

dla przedsiębiorców. 

2. Kompleksowe rozwiązanie transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego  

w zakresie transportu drogowego, krajowego, lotniczego. 

Transport drogowy – na pierwszym miejscu droga Racibórz – Pszczyna i droga 

południowa, ale równieŜ modernizacja innych dróg waŜnych na terenie subregionu. 

Transport kolejowy –mówi się o zamknięciu linii Rybnik – Chałupki. Subregion chce, aby 

w/w zadanie zostało wpisane do bazy i zostały przeznaczone na ten cel środki unijne 

Transport lotniczy – został wpisany, gdyŜ miasto Rybnik chciało rozwinąć swoje lotnisko, 

aby małe samoloty mogły łączyć subregion np. z Warszawą, dlatego teŜ subregion 

chciałby popierać działania miasta Rybnik.  

3. Modernizacja kolejki wąskotorowej - chodzi o rozbudowę kolejki wąskotorowej  

od Raciborza przez Nędzą do Rud jak równieŜ od Rud do Rybnika i od Rud do Gliwic – 

Trynek, gdzie w latach 80 – tych jeździła kolej wąskotorowa. Gminy Gliwice, Rybnik, 

Racibórz i Nędza zainteresowane są rozbudowaniem kolei. Zainteresowanie kolejkami 

wąskotorowymi szczególnie jest latem. RównieŜ samorządy mają moŜliwość zgłaszania 

duŜych projektów do tej duŜej bazy, stąd teŜ głoszono 3 zadania:  

1. Utworzenie małej retencji – chodzi o gminy, gdzie jest problem przy opadach, 

wezbraniach na wale. 

2. Modernizacja przeprawy promowej przez Odrę – przeprawa promowa  

w Grzegorzowicach - Ciechowicach.  

3. Szybka kolej, która by połączyła Racibórz z Rybnikiem. W planach jest kolej  

od Brzezia, Lubomii, Pszowa, Rydułtów i Rybnika. To są rozwaŜania, na które 

powinny znaleźć się środki finansowe.  

 

Ponadto Starosta poinformował, iŜ temat zadań dla Powiatu Raciborskiego będzie 

omawiany na wyjazdowym spotkaniu radnych na którym zostaną przedstawione zadania 

niezbędne do zrealizowania w Powiecie Raciborskim, juŜ z punktu widzenia nowej 

perspektywy 2014 - 2020. Mając na uwadze, iŜ będzie mniejsze dofinansowanie, trzeba 
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będzie zastanowić się co jest niezbędne dla Powiatu Raciborskiego i na jakie zadania znajdą 

się środki, gdyŜ w większości nie będzie stać nawet na wkład własny.  

Starosta przypomniał, iŜ na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu padł wniosek, aby podjąć rozmowy, zastanowić się, dokonać wyliczeń i analizy 

w kwestii dalszego rozwoju szpitala. Nie moŜna liczyć, iŜ w najbliŜszym czasie zmieni się 

finansowanie słuŜby zdrowia przez NFZ, stąd teŜ naleŜy zastanowić się co naleŜy dalej robić 

ze szpitalem tj. przekształcać w spółkę czy prywatyzować.  

Starosta poinformował takŜe, iŜ odbyło się spotkanie z Dyrektorem NFZ Oddział 

Katowice. NFZ pozostało do zapłacenia ponad 100 mln zł nadwykonań, jeśli chodzi  

o szpitale. Szpital w Raciborzu ma ponad 3 mln zł nadwykonań. Liczono nawet, Ŝe 60 % 

nadwykonań NFZ mógłby szpitalowi zapłacić, ale ze względu na trudną sytuację będzie 

trudno. 

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

znajduje się w Biurze Rady.   

        

Ad6. Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury i budownictwa, w tym 

planowane zmiany ustawy – Prawo Budowlane.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z radnych, przewodniczących 

komisji  pragnie zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad komisji? 

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

o przegłosowanie materiału?  

Materiał został przyjęty 22 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.    
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Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię w sprawie projektu uchwały. 

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

BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie dokonania zmian  

w budŜecie powiatu na 2012 r. jak równieŜ w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną  

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

  

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ Komisja BudŜetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała zmiany w WPF na lata 2012 – 2022. Zapytał, czy przewodniczący 

komisji, radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przekazał, iŜ w dniu dzisiejszym na Zarządzie Powiatu Raciborskiego 

analizowano wnioski z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczące statutu PCPR. 

Dotyczyły numeracji i zapisu § 13. Sugestie Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego  
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są takie, aby jak najmniej załączników było do uchwał. Załączniki to są rzeczy, które  

nie moŜna inaczej zamieścić i nie mogą znajdować się w treści uchwały. Wszystkie rzeczy, 

które powinny znaleźć się w uchwale, muszą zostać tam zamieszczone. Same zapisy statutu 

stanowią część zapisu uchwały, dlatego w § 1 pisze się o zatwierdzeniu, a w § 2 przechodzi 

się do samego zapisu. DłuŜsza dyskusja była nt. § 13, poniewaŜ cały czas obowiązuje zasada, 

która coraz częściej egzekwowana jest przez Nadzór Prawny Wojewody, Ŝeby nie powtarzać 

Ŝadnych rzeczy, które są w ustawie. W uchwale przytoczono ustawę o pomocy społecznej, 

dlatego Zarząd Powiatu Raciborskiego autopoprawką zamierza wycofać § 13. Z ustawy 

wynika, iŜ Dyrektor PCPR składa sprawozdanie jedno Zarządowi, jedno Radzie, dlatego teŜ 

najlepszym rozwiązaniem jest wykreślenie w/w paragrafu, gdyŜ jest to rutynowe powtórzenie 

zapisu ustawy. W związku z wykreśleniem § 13 kolejne paragrafy ulegną przenumerowaniu.      

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu Raciborskiego przedstawioną  

przez Starostę.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierŜawiania, uŜyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

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

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną  

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierŜawiania, uŜyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną  

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie porozumienia  

o współpracy między Powiatem Raciborskim a Powiatem Elbe – Elster w Republice 

Federalnej Niemiec. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  

Starosta stwierdził, iŜ Powiat Raciborski poszerza grono partnerów. Przypomniał, iŜ 

Powiat Raciborski ma pięciu partnerów, co w przeciwieństwie do innych samorządów  

jest  bardzo duŜo. Od wielu lat, praktycznie niedługo później jak podpisano umowę  

o partnerstwie z Märkischer Kreis (pierwszym partnerem), były teŜ kontakty z Powiatem  

Elbe – Elster (z Landu Brandenburgia). Od wielu lat Powiat Elbe – Elster jest powiatem 

partnerskim dla Powiatu Märkischer. Powiat Elbe – Elster organizując imprezy kulturalne 

zapraszał młodzieŜ, artystów z Powiatu Raciborskiego. Powiatu Raciborskiego nie stać  

na kolejnego partnera, stąd teŜ powiat nie podpisuje umowy o partnerstwie, tylko zamierza 

podpisać umowę o współpracy, na mocy której moŜna będzie formalnie artystów i młodzieŜ 

wysyłać do Powiatu Elbe – Elster. Powiat planuje podpisać porozumienie podczas pobytu  

w Powiecie Elbe – Elster, podczas kolejnej rocznicy współpracy Powiatu Elbe – Elster  

z Powiatem Märkischer. Treść porozumienia będzie przepisana z uzasadnienia.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 0 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad14. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierŜawiania lub 

wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

sprawozdania.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania  

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

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

BudŜetu i Finansów. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: L. Fiołka, L. Malcharczyk, A. Wierzbicki  

i F. Marcol.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności głos zabrał radny Leon Fiołka zgłaszając w formie pisemnej 

następujące interpelacje:  

1. dotyczące oceny wpływu silnych mrozów na mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

(załącznik nr 19), 

2. dotyczące raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Głównej Racibórz – Pszczyna 

(RDRP) (załącznik nr 20).  
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Radny Leonard Malcharczyk zapytał, czy sprawa internetu szerokopasmowego  

jest nadal aktualnym tematem, czy temat ten upadł, bo jak orientuje się, to są szanse  

na pozyskanie środków na w/w zadanie.  

Ponadto radny zwrócił się z prośbą o odtworzenie rowu na drodze powiatowej  

z Pawłowa (po lewej) w kierunku na Maków (przy roztopach jak równieŜ przy deszczu woda 

po całej drodze rozlewa się i stwarza wielkie niebezpieczeństwo).   

Radny Artur Wierzbicki stwierdził, iŜ powiat podpisuje umowy czy zawiera 

znajomości  z gminami, które są od niego bardzo daleko. W dniu dzisiejszym powiat podpisał 

porozumienie o współpracy z Powiatem Elbe – Elster, który jest 400 km od powiatu.  

Radny zapytał, czy jest w planach nawiązania partnerstwa z Czechami oraz czy któraś  

z raciborskich szkół ma większą zaŜyłość w tym temacie?  

Radny Franciszek Marcol ucieszył się, iŜ Starosta wspomniał nt. kolei wąskotorowej. 

Radny zaproponował zorganizowanie spotkania z Urzędem Miejskim z Bytomia, który  

jest głównym właścicielem Stowarzyszenia Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej. Nie potrafi 

powiedzieć, jaka jest obecna sytuacja dobrze prosperującej kolejki wąskotorowej, poniewaŜ  

w sezonie 2011 zostały odwołane wszystkie kursy, które odbywały się na zasadzie 

normalnego rozkładu jazdy. Osobiście podróŜował trasą i z kolei wąskotorowej korzystało 

wielu osób, wykorzystując to jako dojazd do pracy czy na zakupy. Trasa ta wiodła  

od Bytomia poprzez Tarnowskie Góry do miasteczka. Z powodu budowy autostrady A1 

zostało wstrzymane kursowanie, więc prawdopodobnie na etapie planowania zapomniano  

o trasie kolejki wąskotorowej i postawiono wiadukt w torowisku. Podobna sytuacja jest jeŜeli 

chodzi o teren powiatu. Ogromny problem pojawił się na terenie Ŝwirowni w Babicach, gdzie 

nie ma juŜ śladu po torowisku. Wycięto jeden element całej konstrukcji na moście na rzecze 

Sumina, natomiast cały most odsunął się od trasy przebiegu całego torowiska. Na wysokości 

tzw. „małej Nędzy” przy głównej drodze do Gliwic po lewej stronie został niedawno 

wykradziony ostatni rozjazd kolejowy. Ostatni pociąg przejechał 25 lat temu.  

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:  
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1. L. Fiołki –  poprosił radnego o zmodyfikowanie interpelacji i skierowanie jej do PCPR, 

poniewaŜ nie jest to ich zadanie. Na sesję w miesiącu maju zostanie przygotowana  

przez odpowiednie słuŜby stosowna informacja.  

Radny L. Fiołki zgodził się na zmodyfikowanie interpelacji.   

Starosta stwierdził, iŜ w/w informacja zostanie zmodyfikowana i na sesję  

w maju informacja zostanie przygotowana.  

Odnośnie drogi RDRP poinformował, iŜ w dniu dzisiejszym rozmawiał z Prezydentem 

Miasta Racibórz. Miasto Racibórz w planie ma wpisane dwa przebiegi drogi (róŜni się  to 

tylko na odcinku od Kanału Ulgi do granicy z Gminą Kornowac). Droga Racibórz – 

Pszczyna zaczyna się w Gminie Rudnik, następnie przechodzi Odrą, później idzie wzdłuŜ 

wałów Kanału Ulgi i wychodzi na skrzyŜowaniu ulicy Rybnickiej z ulicą Piaskową. Jeden 

przebieg idzie ulicą Rybnicką, rondem obok Auchan i wychodzi prosto na Kornowac, zaś 

drugi przebieg wychodzi z ulicy Rybnickiej, idzie dalej dwupasmówką ulicą Piaskową  

do zakrętu, gdzie ma być rondo i pojedzie się w lewo na most przez Ulgę; przechodząc 

przez Brzezie (od strony ulicy Brzeskej) pomiędzy domami przecina drogę 935 i wchodzi 

do drogi na terenie Gminy Kornowac. W celu pozyskania środków unijnych, muszą być 

trzy – cztery koncepcje przebiegu drogi. Miasto Racibórz w dniu dzisiejszym podpisało 

porozumienie i jest liderem, stąd teŜ Starosta zaproponował, aby co jakiś czas na jedną  

z komisji poproszono przedstawiciela, który przedstawi na jakim jest to etapie.  

Apel, o którym wspomniał radny w swoim wystąpieniu moŜna przesłać do Prezydenta. 

Poprosił radnego o wybór jednego z wariantów.  

Radny L. Fiołka wybrał dwa warianty: apel do Prezydenta jak równieŜ informowanie 

przedstawiciela Raciborza o etapach prac.  

Starosta zaproponował, aby zmodyfikowano wystąpienie radnego L. Fiołki nt. apelu.  

Radny L. Fiołka zaznaczył, Ŝe w przedstawionym przez niego piśmie została 

zaproponowana trzecia koncepcja przebiegu drogi. 

Starosta stwierdził, iŜ moŜna pismo radnego L. Fiołki z pismem przewodnim 

skierować do Prezydenta.  

Starosta powrócił do tematu przejścia przez Odrę. Układ jest taki, Ŝe  

w przypadku duŜych wezbrań wody powinno zamykać się śluzę na Odrze za Rafako, aby 

nie przepuszczać duŜych wód przez miasto Racibórz, gdyŜ główne duŜe wody mają iść 

Kanałem Ulgi. Myśląc o obwodnicy planowano, aby nie był most a śluza, która 

zamykałaby wody cefkowe. W przypadku śluzy zamykającej, wówczas moŜna byłoby 

podpiętrzać na okres letni wodę w Odrze Miejskiej. Koszt budowy śluzy lub mostu  
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jest porównywalny, ale byłaby to wielka rzecz dla samego Raciborza. Przy najbliŜszym 

spotkaniu osobiście podejmie w/w temat.  

2. L. Malcharczyka – odnośnie Internetu szerokopasmowego Starosta powiedział, Ŝe  

w nowym budŜecie unijnym duŜy nacisk będzie kładziony na społeczeństwo 

informacyjne. To się  tylko ładnie mówi, internet szerokopasmowy, ale jak wejdzie się  

w szczegóły to nie jest takie proste. Staroście, teŜ wydawało się, Ŝe finansowane przez UE 

programy umoŜliwiają pokrycie całego obszaru internetem w ten sposób, Ŝe zwykłemu 

mieszkańcowi wystarczy zakupić jakieś urządzenie i podłączyć je do laptopa, a będzie 

miał dostęp do sieci niezaleŜnie czy jest w polu, na łące czy w lesie. Tak niestety nie jest. 

To jest ten problem. Samorządy mają robić drugi krok, a ostatni krok naleŜy do firm 

komercyjnych. Nie moŜna mówić o bezpłatnym dostępie do internetu. Starosta liczył 

jednak, Ŝe w przyszłości będzie moŜna dać darmowy internet dla mieszkańców gmin.  

W kwestii odtworzenia rowu na drodze powiatowej z Pawłowa w kierunku na Maków 

Starosta stwierdził, Ŝe w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych rów 

zostanie odtworzony.    

3. A. Wierzbickiego – Starosta nie ukrywał, iŜ wiele samorządów chciałoby mieć powiat  

za partnera. Powiat Elbe – Elster bardzo zabiegało, Ŝeby Powiat Raciborski był dla nich 

partnerem. Nowym partnerem dla Powiatu Raciborskiego jest miasto Komsomolsk, które 

czerpie wzorce od powiatu. Powiat Raciborski nie stać na kolejnego partnera, jakim  

są Czechy. W II kadencji wspólnie z miastem Opawa realizowano dwa projekty pomimo 

tego, iŜ Opawa ma partnera w mieście Racibórz. Jeden z projektów polegał na opisaniu 

zadań, jakie naleŜałoby wykonać na drogach granicznych Takie opracowanie znajduje się 

w Starostwie. W drugim projekcie powiat był takŜe partnerem dla miasta Opawa. 

Wszystkie projekty były finansowane ze środków unijnych - transgranicznych. Szkoły 

powiatu mają swoich partnerów w Czechach. Niedawno obchodzono 20 – lecie 

współpracy ZSM w Raciborzu z Techniczną Szkołą w Opawie. Na uroczystość zaproszeni 

zostali byli i obecni dyrektorzy, którzy wtenczas podpisywali współpracę. Przypomniał, iŜ 

Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu ma partnera w Czechach, podobnie jak szkoły podstawowe. 

Gminy Powiatu Raciborskiego równieŜ współpracuja z Czechami np. Rudy, 

KrzyŜanowice, Krzanowice czy Kornowac.  

4. Franciszka Marcola – Starosta stwierdził, iŜ informacja przedstawiona przez radnego  

F. Marcola nt. kolejki wąskotorowej stanowi jedynie informację. Nie jest uregulowany 

stan prawny gruntów pod przebiegiem torów kolejki wąskotorowej. Najpierw PKP 

musiałoby przeprowadzić proces uwłaszczeniowy, następnie przekazać to gminom. Nie 
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planuje się, Ŝe na wszystkich odcinkach uda się odtworzyć torów. Jeśli chodzi o odcinek 

Stanica do Stodół (Jezioro Rybnickie) – Rybnik chce połoŜyć nowy tor. Gliwice planują 

odtwarzać stary przebieg (dojechać do Trynku). Gminy są tym zainteresowane, ze 

względu na duŜe zainteresowane osób, szczególnie latem. Starosta przypomniał, iŜ Gmina 

Racibórz od 5 lat zabiega o przejęcie dworca PKP w Raciborzu.   

 

Ponadto Starosta przypomniał, iŜ na wczorajszym posiedzeniu Komisji BudŜetu  

i Finansów radny M. Kurpis podniósł temat osób, które mają w rodzinach dzieci 

niepełnosprawne. Czasami osoby te nie wiedzą do jakich instytucji mogą zwrócić się  

o pomoc. W przyszłym tygodniu zostanie powołany zespół pod przewodnictwem M. Kurpisa, 

w skład którego akces zgłosił radny L. Fulneczek – wysyłając pracownika i radna T. Frencel.  

Celem zespołu byłoby przygotowanie informacji. Następnie zostanie zorganizowanie 

spotkanie z instytucjami, które mogłyby tę informację dystrybuować wśród osób, które mają 

dzieci niepełnosprawne. Na spotkanie zostaną zaproszone równieŜ media.    

 Starosta wspomniał takŜe o promie Grzegorzowice – Ciechowice. Próbował  

w róŜnych gremiach przedstawić pomysł na rozwiązanie problemu. Radny Artur Wierzbicki 

przyszedł do Starosty z propozycją zainteresowania w/w tematem studentów PWSZ.  

Biuro Projektowe z Bielska – Białej przysłało róŜne propozycje np. suchy grud. Są nawet 

chętni przygotować bezpłatne niedrogie opracowanie. MoŜe w niedługim czasie będzie 

okazja, aby to zobaczyć. Osobiście zamierza w/w tematem zainteresować RZGW  

oraz zwrócić się z zapytaniem, czy widzą moŜliwość przegrodzenia Odry, a jeŜeli tak to 

później trzeba będzie rozmawiać z właścicielem drogi – Marszałkiem, aby coś takiego podjąć. 

Przypomniał, iŜ zabiegano, aby powstał most, taki jaki był przed wojną. Jest to droga 

wojewódzka, dlatego teŜ most musiałby mieć standardy drogi wojewódzkiej. JeŜeli jest most 

przez który mogą przejeŜdŜać wszystkie pojazdy, to drogi dojazdowe do mostu muszą 

równieŜ odpowiadać tym standardom. W II kadencji pojawiła się nawet inicjatywa, Ŝeby 

drogi tej nie przejęły gminy.  

 

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis stwierdził, iŜ nie zostały 

złoŜone Ŝadne wnioski.    
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Ad21. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie (sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2011 r.). 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

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

 Radny L. Malcharczyk wspomniał o IV Gali Kultury, podczas której zostały wręczone 

coroczne nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury – Mieszko AD 2011.  

W imprezie uczestniczył były Starosta Märkischer Kreis, który był pod wielkim wraŜeniem, 

Ŝe doceniani są ludzie w poszczególnych obszarach. W związku z powyŜszym radny poddał 

pod rozwagę, aby przyszłą galę rozszerzyć o takie przemyślenia jak np. „Najlepszy uczeń”, 

„Najlepszy nauczyciel” czy „Firma roku”. Z tego co orientuje się, to uczniowie otrzymują  

swoje nagrody na rozpoczęciu roku szkolnego, ale czasami wyróŜnienie ich na powaŜnym 

forum jest znaczące, dlatego teŜ w/w pomysł poddał pod rozwagę. 

 Następnie radny stwierdził, iŜ Powiat Raciborski w obszarze turystyki ma duŜo  

do zaproponowania. Po ostatnim pobycie Europejskiego Wiceprzewodniczącego 

Wędrowników A. Steppuhna – byłego Starosty dojdzie w dniu 08.03.br. do podpisania 

umowy pomiędzy Śląską Organizacją Turystyczną a Związkiem Turystycznym Kraju Sary. 

Przedstawiciele tego regionu są przekonani, Ŝe jest potencjał, aby turystyka była równieŜ 

dochodową działalnością. Po ich analizie wychodzi, Ŝe w trzech obszarach tematycznych 

widzą duŜą moŜliwość tj.:  

1) turystyka typowo kulturalna i sakralna,  

2) turystyka aktywna – wędrowanie, rowery, 

3) turystyka postprzemysłowa – śladami starych kopalń,  zakładów.  

Jak stwierdził, z tego obszaru dla Powiatu Raciborskiego mogą być bardzo wymierne efekty.  

 Ostatnia informacja podniesiona przez radnego dotyczyła uŜeglownienia Odry. 

Stwierdził, iŜ działania w obszarze uŜeglownienia Odry zaczynają powoli przynosić pewne 

efekty. W dniu wczorajszym przeczytał, iŜ w polskim parlamencie powstała grupa posłów, 

która będzie działała na rzecz w/w zagadnienia.  

Starosta odniósł się do wypowiedzi przedmówcy odnośnie Gali Kultury stwierdzając, 

sposób przyznawania wyróŜnień dla osób nie powinien ulec zmianie.  

Następnie Starosta przypomniał, iŜ ostatnio w mediach pojawiła się informacja  

o tzw. janosikowym. Niektóre samorządy w Polsce mają dochody własne ponadnormowe  
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np. mała Gmina Marklowice, która wyodrębniła się z duŜej gminy kiedyś Wodzisław, miała 

trzy kopalnie. Kopalnię budowało państwo, ma duŜe dochody, więc musi oddać troszeczkę  

do kasy Warszawy. Są tez samorządy z dochodem poniŜej średniej i otrzymują  

tzw. subwencję wyrównawczą. Znaczenie subwencji wyrównawczej dla powiatu  

jest znaczące, gdyŜ jest to 4 mln zł. Niestety, gminy, które płacą janosikowe zaczynają 

przeciwko temu protestować. Zapowiedział, Ŝe powiat będzie bronił systemu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ 24.01.2012 r. do radnych wpłynęło 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2011 r., stanowiące załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Poprosił radnych, aby  

po zakończeniu sesji udali się do sali nr 4 w sprawie uzgodnień techniczno – organizacyjnych.  

Następnie poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 

27 marca 2012 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Bezpieczeństwo mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych słuŜb, inspekcji  

i straŜy”.  

 

Ad22. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:34. 

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  

28 lutego 2012 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji 

BudŜetu i Finansów. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 25.01.2012  

do 16.02.2012. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 17.02.2012  

do 28.02.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.02.2012do 16.02.2012). 

7. Materiał dotyczący zadań realizowanych przez powiat z zakresu architektury  

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

8. Uchwała Nr XVI / 169 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

9. Uchwała Nr XVI / 170 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

10. Uchwała Nr XVI / 171 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

11. Uchwała Nr XVI / 172 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierŜawiania, 

uŜyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

12. Uchwała Nr XVI / 173 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.   

w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierŜawiania, uŜyczania, wynajmowania 

majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

13. Uchwała Nr XVI / 174 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.   

w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Elbe – Elster w Republice Federalnej Niemiec. 

14. Uchwała Nr XVI / 175 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.   

w sprawie wysokości i zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Raciborskiego. 
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15. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Sprawozdania z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania 

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierŜawiania 

lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. 

17. Uchwała Nr XVI / 176 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.   

w sprawie powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. "Modernizacja odcinków 

dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S". 

18. Uchwała Nr XVI / 177 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania członków Komisji BudŜetu i Finansów. 

19. Interpelacja radnego Leona Fiołki dotycząca oceny wpływu silnych mrozów  

na mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

20. Interpelacja radnego Leona Fiołki dotycząca raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi 

Głównej Racibórz – Pszczyna (RDRP).  

21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2011 r.  

 

 
 


