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BR. 0002.3.3.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XVII / 2012 

z  XVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 marca 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
 
Numery podjętych uchwał: 
1. XVII / 178 / 2012 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

2. XVII / 179 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

3. XVII / 180 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

4. XVII / 181 / 2012 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

5. XVII / 182 / 2012 – w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

6. XVII / 183 / 2012 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012. 

7. XVII / 184 / 2012 – w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania pn. ”Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

8. XVII / 185 / 2012 – w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej 

nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich 

na trasie Rybnik – Chałupki. 

 

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  
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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 XVI 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. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

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

na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

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

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

i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał 

radnych, zaproszonych gości:   

1. Pana Pawła Zając – Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, 

2. Pana Jana Krolik – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej  

w Raciborzu, 

3. Panią Karinę Talabską – przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej 

w Raciborzu,  

4. Pana Zbigniewa Mazura – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu, 

5. Pana Andrzeja Kamińskiego – Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Raciborzu, 

6. Pana Waldemara Niemca – Kierownika Biura Terenowego w Raciborzu Śląskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

7. Pana Mirosława Marca – Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu. 

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 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XVI 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.  
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 Protokół został przyjęty 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił propozycje zmian do porządku obrad 

dzisiejszej sesji, które zostały wniesione przez:  

1. Prezydium Rady w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej 

nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich 

na trasie Rybnik – Chałupki – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

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

2. Starosty Raciborskiego – pismo Nr OR.II.0022.3.3.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2012  r.: 

� nowej wersji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018 – przyjęta bez uwag.  

� nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012 rok. 

Starosta odniósł się do projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012 

informując, iŜ otrzymano 700 tys. zł, które zostają wprowadzone do budŜetu powiatu, 

szczególnie na zadania na które jest zapotrzebowanie.   

Odnośnie zmian w budŜecie Starosta powiedział, Ŝe na Komisji BudŜetu i Finansów 

wspomniał o kwocie 40 tys. zł, które trzeba przekazać dla Gminy Rudnik, która realizuje 

zadanie tj. remont drogi powiatowej w Rudniku. Po przetargu jest najniŜsza oferta 340 tys. zł. 

Kwotę w wysokości 40 tys. zł naleŜy dołoŜyć, aby moŜna było podpisać umowę  

z wykonawcą. Kwota 40 tys. zł zostanie pokryta po połowie z Gminą Rudnik.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie nowej wersji projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie.  

Nowa wersja projektu uchwały została przyjęta bez uwag.  

� nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 – przyjęto jednogłośnie.  
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Ponadto przewodniczący rady A. Wajda poinformował o dwóch nowych projektach 

uchwał:  

� w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na realizację tych zadań w roku 2012. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

� w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania  

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

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

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 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.  

 Komisja Uchwał i Wniosków wybrała radną T. Frencel na przewodniczącą Komisji.   

Radna T. Frencel wyraziła zgodę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.   

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

od 29.02.2011 do 15.03.2012. W/w informację radni otrzymali drogą elektroniczną. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Starosta odniósł się takŜe do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 16.03.2012 do 27.03.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.02.2012  

do 15.03.2012, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta podniósł temat dotyczący planowanego zamknięcia trzech 

posterunków: w Rudach, Rudniku i Krzanowicach. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań  

z  Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu. W najbliŜszy czwartek o godz. 10:00  

burmistrzowie, wójt Rudnika jak i Starosta spotkają się z Komendantem Wojewódzkim 

Policji w celu omówienia w/w tematu. Radni zostaną poinformowani o podjętej decyzji.   

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

znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ sprawozdania z realizacji zadań 

powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy radni otrzymali w wersji elektronicznej. Na komisjach 

sprawozdania były omawiane. W związku z powyŜszym poprosił przedstawicieli słuŜb  

o kilka minutowe wystąpienia i przedstawienie informacji, zaś po wysłuchaniu wystąpień 

będzie czas na ewentualne zadawanie pytań.    

 W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu Paweł Zając. Stwierdził, iŜ radni zapoznali się ze sprawozdaniem, który 

przesłano do Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Omówił wyniki pracy KPP w Raciborzu 

za rok 2011. Rok 2011 nie był dobrym rokiem. Spadła wykrywalność przestępstw jak równieŜ 

wzrosła ilość przestępstw, jakie były w 2011 r. Na taki stan przestępczości miały wpływ 

róŜne okoliczności, w tym równieŜ pewne zmiany kadrowe, które zaszły w KPP w Raciborzu. 

Podjęte działania w sierpniu i wrześniu: tj. skierowanie oddziałów prewencji Komendy 

Wojewódzkiej w Katowicach, skierowanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego 

zarówno Komendy Rybnickiej, Wodzisławskiej jak i Komendy Wojewódzkiej, wspólne 

działania ze straŜą graniczną na terenie Gminy KrzyŜanowice spowodowały, Ŝe przestępczość 

pod koniec 2011 r. zaczęła powoli spadać i odnotowano coraz mniej zdarzeń. Osobiście 

przygotował wyniki, jakie Komenda w Raciborzu osiągnęła za pierwsze trzy miesiące 2012 r. 

Przez okres 3 miesięcy ilość przestępstw w Raciborzu spadała o 212, zaś przestępstw 

kryminalnych, które dotykają społeczność lokalną jest o 148 mniej. Podjęte działania  

przez komendę dotyczące wprowadzenia pewnych zmian organizacyjnych pozwoliły  
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na ograniczenie przestępczości i na wzrost wykrywalności sprawców poszczególnych 

przestępstw.  

W 2011 r. odnotowano 11 śmiertelnych wypadków na drogach i jest to duŜa ilość. 

Ostatnim rokiem, gdzie było 11 wypadków śmiertelnych był to rok 2006, w 2010 r. –  

7 wypadków, a w 2011 r. – 11. Skuteczność raciborskiej policji w tym temacie  

jest wyjątkowo duŜa, ale policja w niektórych przypadkach nie miała wpływu na te wypadki. 

Odnotowano wzrost ujawnionych nietrzeźwych uŜytkowników dróg o prawie 100 osób 

więcej, takŜe aktywność policji w tym zakresie była większa, natomiast samych wypadków 

drogowych odnotowano 96, a w 2010 r. było ich 98. Od sierpnia, września – w momencie  

jak został Komendantem KPP na wyposaŜeniu KPP w Raciborzu są dwie nieoznakowane 

vectry, które pełnią słuŜbę na terenie całego Powiatu Raciborskiego. Kierowane są do słuŜby 

zarówno na terenie miasta jak równieŜ powiatu. Wprowadzono pewne zasady współpracy  

z kierownikami posterunków, gdzie te samochody wyjeŜdŜająz Raciborza i są dezlokowane 

do pracy na terenie posterunków Powiatu Raciborskiego. Efektywność pracy tych dwóch 

samochodów spowodowała, iŜ w ciągu 2011 r. ujawniono prawie 1000 wykroczeń 

ujawnionych przez kierujących samochodami. Były to głównie wykroczenia związane  

z pasami czy nadmierną prędkością. NałoŜono łącznie na kwotę 220 tys. zł. mandatów 

karnych na uŜytkowników ruchu drogowego. Z pozostałymi wynikami znajdującymi się  

w sprawozdaniu radni z pewnością zapoznali się.    

Następnie Komendant odniósł się do decyzji o likwidacji posterunków na terenie 

Powiatu Raciborskiego jak równieŜ do święta, które udało się zorganizować w Raciborzu. 

Zaprosił radnych na wojewódzkie obchody Święta Policji, które odbędą się 15.07.2012 r.  

o godz. 10:30 w Kościele na rynku, a następnie na Zamku Piastowskim. Pan Komendant 

Wojewódzki wyraził zgodę i przyjął zaproszenie Raciborza, aby odbywały się obchody.  

O godz. 10:30 odbędzie się uroczysta msza, poświęcenie sztandaru, który zostanie nadany 

KPP w Raciborzu, a o godz. 12:00 zaplanowano uroczysty przemarsz w kierunku Zamku. 

Będzie kompania policji, straŜy poŜarnej, straŜy granicznej, zaś o godz. 13:00 przewidziano 

uroczystą akademię na Zamku związaną z wręczeniem odznaczeń, medali, awansów, 

skromny poczęstunek, zaś na bulwarach będą przygotowane stoiska: ze Sznupkiem, 

stanowiskiem dowodzenia, straŜy poŜarnej, straŜy granicznej, które będą dostępne  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego i zaproszonych gości. Będzie to wielka atrakcja  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Zaprosił  radnych na w/w uroczystość.  

Społeczność lokalną nurtuje takŜe decyzja o likwidacji trzech posterunków na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Podjął decyzję o likwidacji posterunku w Rudach, Rudniku  
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i Krzanowicach, a skład osobowy, który był w posterunku policji w Rudach został włączony 

do posterunku policji w Kuźni Raciborskiej, wówczas Kuźnia miałaby w swoim działaniu  

23 policjantów. Będzie to duŜy posterunek, który będzie pracował całodobowo, co pozwoli  

na poprawę kontaktu ze społeczeństwem, poniewaŜ oprócz kierownika posterunku  

po zlikwidowaniu posterunku w Rudach zamierza włączyć etat tego kierownika posterunku  

w Rudach do struktury Kuźni Raciborskiej i jeden z kierowników będzie na I zmianie 

obsługiwał interesantów, a drugi będzie na II zmianie. Usprawni to kontakt mieszkańców  

z policją. Drugim załoŜeniem jest zlikwidowanie posterunku policji w Krzanowicach  

i włączenie go do posterunku policji w KrzyŜanowicach, z takim samym załoŜeniem, Ŝe 

kierownik posterunku w KrzyŜanowicach ma swojego zastępcę, który jest w słuŜbie  

przez dwie zmiany: I i II, natomiast trzecim posunięciem jest likwidacja posterunku  

w Rudnika i włączenie go do posterunku w Pietrowicach Wielkich. Posterunek w Kuźni 

Raciborskiej będzie miał 23 etaty, a posterunek w Krzanowicach 17 etatów. Obiecał dołoŜyć 

jeszcze 1 etat z KPP w Raciborzu do posterunku policji w KrzyŜanowicach, poniewaŜ 

pragnie, aby było dwóch dzielnicowych, którzy będą pracować na terenie posterunku  

w KrzyŜanowicach, gdyŜ jeden dzielnicowy nie jest stanie sprawnie pracować na terenie  

gminy. Jeden dzielnicowy będzie obsługiwał teren Krzanowic i Pietrowic Wielkich i będzie to 

10 etatów funkcjonariuszy policji. Decyzja ta podyktowana jest równieŜ samym faktem 

dostępności policji dla mieszkańców. Otrzymywał równieŜ róŜnego rodzaju informacje, Ŝe 

mieszkańcy przychodząc do poszczególnych posterunków nie spotykają policjantów, 

policjanci są w terenie czy są na urlopie. Przy tych trzech wielkich posterunkach policjanci 

będą uchwytni, będą na miejscu i do dyspozycji mieszkańców. Poinformował, iŜ 5 – osobowy 

posterunek to: kierownik, asystent czyli osoba ze słuŜb kryminalnych, dzielnicowy i dwóch 

funkcjonariuszy zespołu prewencji – policjantów, którzy patrolują teren. Przy takim samym  

składzie 5 – osobowym, w przypadku przebywania kierownika na urlopie, wówczas zastępuje 

go asystent zespołu kryminalnego. W przypadku asystenta kryminalnego na urlopie, to 

zastępuje go kierownik. Dzielenie tych funkcji pomiędzy w/w osoby powodowało, Ŝe nie byli 

oni tak dyspozycyjni dla mieszkańców, stąd teŜ podjął decyzję i do 30.04. br. musi 

przygotować wniosek o zmianę struktury KPP w Raciborzu. Oprócz tych zmian związanych  

z posterunkami wprowadza kilka zmian dotyczących samej KPP w Raciborzu. Zmiany te  

nie dotyczą tylko wewnętrznej struktury, ale likwiduje parę etatów kierowników, które  

są niepotrzebne. Po tych zmianach w trzech posterunkach będzie pracowało 50 policjantów. 

Zapewnił, Ŝe na dzień dzisiejszy w całej KPP w Raciborzu są tylko 3 wakaty. Na dzień 

dzisiejszy w szkole jest 12 młodych adeptów sztuki policyjnej. Pierwszy termin powrotu  
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ze szkoły 6 osób jest określony na termin majowy, następnie prawdopodobnie pozostałe 

osoby wrócą po Euro 2012. Będzie 12 policjantów w komendzie, którzy zasilą wiedzą  

i chęcią do pracy. Tych 12 policjantów, którzy są w szkołach, nie moŜna liczyć jako wakaty, 

są na stanie, ale w KPP ma tylko 3 wakaty. Sprzęt, który został zakupiony przez poszczególne 

gminy na poszczególne posterunki, które ulegną likwidacji, zostanie przekazany do tych 

posterunków, które obejmą swoim zasięgiem działalność tego terenu: sprzęt z Rud wejdzie  

w stan Kuźni Raciborskiej, sprzęt z Rudnika w stan Pietrowic Wielkich, natomiast sprzęt  

z Krzanowic w stan KrzyŜanowic. W czwartek odbędzie się spotkanie z Komendantem 

Wojewódzkim w Katowicach w sprawie zmian struktury KPP w Raciborzu. Po spotkaniu 

Starosta poinformuje radnych. Osobiście poinformuje takŜe poszczególnych burmistrzów, 

wójtów o podjętych decyzjach. Zmiany te najprawdopodobniej (jeŜeli Komendant 

Wojewódzki utrzyma w decyzji ustalenia Komendanta KPP w Raciborzu) będą wprowadzone 

w Ŝycie z dniem 01.07.2012 r.  

W dalszej kolejności głos zabrał Zastępca Komendanta PPSP w Raciborzu Jan Krolik 

informując, iŜ zdaniem KPPSP ochrona przeciwpoŜarowa na terenie Powiatu Raciborskiego 

kształtuje się na poziomie zadawalającym. KPPSP posiada sprzęt sprawny i zgodny  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2000 r., 

natomiast w przyszłym roku planuje się wymianę samochodu średniego gaśniczego na nowy. 

Zmiany kadrowe nastąpiły w małej ilości i były związane z odejściem pracowników  

na zasłuŜoną emeryturę. Na dzień dzisiejszy jest jeden wakat, który juŜ jest planowany 

 do obsady po zakończeniu praktyki. Osoba to absolwent Centralnej Szkoły PoŜarniczej  

w Częstochowie. Od czerwca w KPPSP będzie 100 % obsada. Zdarzenia i ilość zdarzeń 

zostały przedstawione w sprawozdaniu. Przedstawił kilka porównań statystycznych  

w stosunku do roku 2010 i 2009.  

Rok 2010 był inny aniŜeli pozostałe lata, gdyŜ związane to było z powodziami, 

natomiast ilość zdarzeń poŜarowych, miejscowych zagroŜeń i alarmów fałszywych kształtuje 

się na podobnym poziomie jak w roku 2009 i 2008. RóŜnice były w roku 2010, gdzie było 

mniej poŜarów, więcej miejscowych zagroŜeń. Na dzień dzisiejszy na godz. 13:00 w 2011 r. 

odnotowano 221 poŜarów. Ze sprawozdań, które radni otrzymali, a które dotyczą 

kształtowania się przyczyny poŜarów, to łatwo zauwaŜyć, Ŝe są tylko nieostroŜności osób 

dorosłych –– 6 zdarzeń w roku 2011, natomiast 116 jest podpaleń umyślnych, w tym akty 

terroru, to są podpalenia śmietników, traw, róŜnego rodzaju obiektów, które leŜą  

na śmietnikach. Samych nieostroŜności w pozostałych przypadkach jest 11. Poprosił media  

o nagłośnienie sprawy niewypalania traw, szczególnie w okresie, gdzie występuje bardzo 
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duŜe zagroŜenie. W dniu wczorajszym był poŜar lasu  Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, który 

udało ugasić.  

W 2011 r. sekcja kontrolno – rozpoznawcza przeprowadziła kontrole stanu 

zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 67 obiektów uŜyteczności publicznej, 4 obiektów 

zamieszkania zbiorowego, 22 obiektów produkcyjno – magazynowych w zakładach pracy. 

Skontrolowano 4 stacje paliw i stacje paliw gazu płynnego.  

W 2011 roku przeprowadzono na terenie powiatu łącznie 97 kontroli przestrzegania 

przepisów przeciwpoŜarowych i kontroli sprawdzających realizację zaleceń wydanych  

w decyzjach administracyjnych, a funkcjonariusze sekcji uczestniczyli w 18 odbiorach  

w trybie art. 56 Prawa budowlanego, z czego w jednym przypadku wniesiono uwagi  

i zastrzeŜenia do stanu zabezpieczeń ppoŜ. w oddawanym do uŜytkowania obiekcie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu.  

Łącznie w 2011 roku sporządzone zostały 34 decyzje administracyjne dotyczące 

usunięcia 129 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności 

kontrolno - rozpoznawczych.  

W 2011 roku sporządzono łącznie 28 wystąpień do róŜnych organów i instytucji. 

Mandatami karnymi kredytowanymi ukarano 3 sprawców wykroczeń przeciwko przepisom 

dotyczącym zapobiegania i zwalczania poŜarów. W bieŜącym roku udało się wskazać osoby, 

które dokonują podpaleń trawy dzięki sąsiadom. Na terenie miejscowości Rzuchów osoba 

przyznała się do podpalenia trawy, co jest karane nie tylko z przepisów KPPSP ale moŜe 

równieŜ skutkować obniŜeniem dotacji – dopłat bezpośrednich.  

Ponadto straŜacy wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze na bieŜąco 

gromadzą dane z ustaleń dokonanych w toku tych czynności dla obszaru powiatu w zakresie 

ochrony przeciwpoŜarowej, prowadzą działalność informacyjną oraz współdziałają na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa powiatu uczestnicząc w spotkaniach z młodzieŜą szkolną. W 2011 r. 

funkcjonariusze uczestniczyli w sześciu spotkaniach w czasie akcji prowadzonej razem  

z Państwową Inspekcją Pracy pod hasłem „Bezpieczne gospodarstwo domowe”  

oraz zorganizowali konkurs wiedzy poŜarniczej w gminie KrzyŜanowice. Odbyły się 

spotkania z młodzieŜą na terenie jednostki ratowniczo – gaśniczej i były teŜ spotkania  

z pracownikami Komendy na prośbę nauczycieli, którzy w ramach ścieŜki edukacyjnej 

spotkali się z młodzieŜą.            

W 2011 roku w wyniku prowadzonych prac remontowych nastąpiła poprawa 

warunków ochrony przeciwpoŜarowej w następujących obiektach:  

� Przedszkole nr 20 przy ul. Polnej 24a w Raciborzu,  
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� Przedszkole nr 14 przy ul. Słonecznej 31 w Raciborzu,  

� Zamek Piastowski przy ul. Zamkowej w Raciborzu.  

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. nie odnotowano ofiar śmiertelnych 

związanych z zatruciem tlenkiem węgla, natomiast poszkodowanych z podejrzeniem zatrucia 

CO odnotowano w tym okresie 6 osób. Występowanie podwyŜszonych stęŜeń tlenku węgla 

ma miejsce głównie w budynkach wielorodzinnych w okresie grzewczym – od października 

do marca i jest spowodowane w przewaŜającej większości nieprawidłową eksploatacją 

urządzeń grzewczych w warunkach braku działania wentylacji grawitacyjnej. Poprzez media 

monitorowano, aby mieszkańcy wietrzyli pomieszczenia, doszło do wentylacji grawitacyjnej. 

W styczniu 2011 r. odnotowano jedno zdarzenie, w wyniku którego jedna osoba została 

poszkodowana, w lutym poszkodowana jedna osoba, podobnie w październiku,  

w listopadzie – dwie osoby, zaś w grudniu jedna osoba.  

Zastępca Komendanta J. Krolik przekazał, iŜ w 2010 r. zostały usunięte stare budynki, 

które pozostały na terenie Komendy, a które nie nadawały się juŜ do uŜytkowania. W 2011 r. 

został wyczyszczony plac Komendy. Ze względu na to, iŜ budynki garaŜowe nie są w stanie 

pomieścić całego sprzętu i wszystkich rzeczy, które KPPSP ma do dyspozycji przed 

warunkami atmosferycznymi, Komendant stanął przed trudną decyzją, czy remontować 

budynki, które nie spełniają obecnych wymogów BHP czy rozpocząć nową budowę. KPPSP 

czyni starania zmierzające do budowy nowych garaŜy, zgodnych z wymogami BHP, 

obszernych i pojemnych dla sprzętu KPPSP, a szczególnie dla duŜych samochodów, 

natomiast budynek, który stoi w pobliŜu ul. Kowalskiej zostałby przekształcony na Komendę 

dlatego, Ŝe budynek Komendy rozwala się i powstały pęknięcia. Od momentu powstania 

budynku, w wewnątrz nie była wymieniana instalacja, jedynie była ona remontowana 

własnymi siłami. Podobnie jak własnymi siłami remontowany jest cały budynek jednostki 

ratowniczo – gaśniczej. Z informacji uzyskanych od rzeczoznawców jak równieŜ  

od pracowników Komendy Wojewódzkiej budowa tego szacowana jest na wartość około  

9 mln zł. Niestety cały budŜet KPPSP na jeden rok kształtuje się około 4,5 mln zł, w związku 

z tym konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na tą inwestycję. W dniu dzisiejszym 

Komendant jest na spotkaniu z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach, aby 

omówić sytuację, rozeznać, jakie są moŜliwości rozpoczęcia, przygotowania się do tej 

inwestycji, przygotowanie projektów, warunków technicznych jakie powinien ten budynek 

spełniać.  

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu Karina Talabska 

stwierdziła, iŜ 2011 r. nie róŜnił się istotnie od poprzednich lat. W zakresie podstawowej 
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Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu na podobnym poziomie kształtowała się 

liczba przeprowadzonych kontroli. Przeprowadzono 2849 kontroli w porównaniu z rokiem 

poprzednim, gdzie było ich 3253. Stan sanitarny obiektów nie wymagał szczególnej 

intensyfikacji działań. Procent kontroli negatywnych bo pozytywnych mniej więcej 

kształtował się na podobnym poziomie, co przekładało się na niewiele róŜną od poprzedniego 

roku liczby decyzji administracyjnych wydawanych w tym zakresie. Liczba decyzji 

płatniczych, która jest równieŜ pochodną tych działań wynosiła w roku 2011 – 1119, decyzji 

merytorycznych – 473. W porównaniu z rokiem 2010 było to odpowiednio płatniczych 

decyzji – 1224, decyzji merytorycznych – 503 czyli te wahania między latami są pomiędzy  

5 a 10 %. Nieliczne są samowolne uruchomienia obiektów na terenie powiatu, rzadko  

zdarzają się równieŜ samowolne zmiany zakresów funkcjonowania, co równieŜ objęte  

jest restrykcjami Sanepidu. Stabilizuje się sytuacja obiektów na nadzorowanym terenie.  

Część z nich poprawia się jak np. obiekty do zajęć z wychowania fizycznego w szkołach, 

które w 2011 r. uległy poprawie, np. stan zabezpieczenia obiektów oświatowych  

w dostępność ciepłej wody, sklepy, kioski sprzedające środki spoŜywcze. Są obszary 

uŜyteczności publicznej, które od lat nie zmieniają się np. infrastruktura drogowa, kolejowa. 

Stan wody czy innych elementów środowiska równieŜ moŜna uznać za ustabilizowany. 

Pewnym kłopotem są baseny kąpielowe i jakość wody w tych basenach, która jest czasami 

monitorowana jako zła, związana z przeeksploatowaniem obiektów. Nadal nie doczekano się 

wyraźnej regulacji prawnej, która skutkowałaby zintensyfikowaniem działań 

administracyjnych, które pozwoliłyby skuteczniej egzekwować, ale razem stanowiłyby 

obciąŜenie dla budŜetu jednostek związanych z samorządem.  

Kontrole prowadzi się coraz trudniej np. regulacja dotycząca zawiadamiania   

przedsiębiorców przed kontrolami skutecznie utrudnia kontrolę niektórych elementów  

np. bieŜącego utrzymania obiektów, w związku z tym moŜna powiedzieć, Ŝe częściowo 

związany jest on z poprawą stanu bieŜącego utrzymania obiektu, zawiadomieniami, spadkiem 

liczby mandatów karnych nakładanych m.in. za utrzymanie bieŜące stanu obiektów.  

Obok działalności kontrolnej coraz większy nacisk Sanepid kładzie na działalność 

promocyjną w zakresie ochrony zdrowia. W szczególności dość spektakularnym sukcesem 

inspekcji generalnych w skali krajowej obserwuje się na polu ochrony społeczeństwa  

przed biernym paleniem, gdzie regulacja, która została ponad rok temu znowelizowana 

dotycząca ustawy antynikotynowej daje wyraźne skutki odczuwalne, zaś mierzalne statystyki 

dają pozytywne rokowania na przyszłość, Ŝe będzie nadal polepszało się. Sanepid liczy  
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na współpracę z samorządem lokalnym, który ma moŜliwości wprowadzania regulacji 

dodatkowych, których na poziomie ustawy nie wprowadzono.   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur przekazał, Ŝe często  

do Inspektoratu Weterynarii przychodzą osoby z psami z prośbą o podjęcie leczenia. 

Inspekcja Weterynaryjna nie zajmuje się leczeniem zwierząt, gdyŜ tym zajmują się zakłady 

lecznicze. Inspekcja Weterynaryjna zajmuje się takimi sprawami jak: zwalczanie chorób 

zakaźnych zwierząt, badaniem kontrolnych zakaŜeń zwierząt, monitorowaniem chorób 

odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badaniem zwierząt rzeźnych 

oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, weterynaryjną kontrolą graniczną, kontrolą  

w miejscu w ramach przestrzegania wspólnej polityki rolnej. Inspekcja Weterynaryjna  

jest instytucją policyjną, która sprawdza i kontroluje, a jeśli wymagania nie są spełnione, te 

dopłaty mogą zostać zabrane. Następną rzeczą, która zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna to 

sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym 

sprzedaŜy bezpośredniej, małej, ograniczonej i lokalnej, wprowadzeniem zwierząt na rynek, 

wytwarzaniem i stosowaniem pasz, stosowaniem przepisów o ochronie zwierząt, spełnieniem 

wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach, utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem 

zwierząt doświadczalnych. W Inspektoracie Weterynarii w Raciborzu zatrudnionych  

jest 13 osób. Pomimo, iŜ Inspektorat Weterynarii jest małą jednostką, to w całym powiecie 

wszystko remontuje się. W tamtym roku udało się wyremontować budynek Inspektoratu,  

a w środku budynku są coraz lepsze warunki pracy. Pozyskano działkę na której Inspektorat 

zamierza wybudować parking, za co podziękował Staroście.  

Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Raciborzu Andrzej Kamiński powiedział, 

Ŝe Placówka StraŜy Granicznej w Raciborzu w 2011 r. skupiała się na realizacji głównych 

ustawowych zadań straŜy granicznej czyli: zwalczaniu nielegalnej emigracji, zorganizowany 

przerzucie cudzoziemców przez granicę, handlem ludźmi, przestępczością zorganizowaną, 

przestępczością związaną z produkcją, rozprowadzaniem, przewoŜeniem przez granicę 

środków odurzających czy narkotyków. Korzystano takŜe z uprawnień dotyczących kontroli 

transportu drogowego jak równieŜ zadań w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.  

Tymi siłami, którymi placówka straŜy granicznej dysponuje, a jest to poniŜej 60 osób, 

terytorialny zasięg działania placówki obejmuje 8 powiatów: dwa na terenie województwa 

opolskiego i sześć na terenie województwa śląskiego. Zadania były realizowane na dosyć 

dobrym poziomie. Przygotowując dla radnych sprawozdanie, skupił się wyłącznie  

na przedstawieniu osiągnięć stopnia realizacji zadań w Powiecie Raciborskim. Ogółem 

placówka w Raciborzu zatrzymała 243 osoby, z czego na terenie Powiatu Raciborskiego  
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97 osób. Jest to 41 % z ogólnej liczby zatrzymanych oraz ustalonych osób w 2011 roku. 

Odnotowano następujące przypadki i kategorie zatrzymań (ustaleń) sprawców przestępstw  

i wykroczeń: 

� 28 obywateli państw trzecich za naruszenie ustawy o cudzoziemcach, głównie  

za przekroczenie granicy wbrew obowiązującym przepisom oraz brak dokumentów, 

uprawniających do przekroczenia granicy państwowej lub pobytu na terytorium RP; 

� 4 cudzoziemców w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy na terytorium RP  

i naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

� 7 osób w ramach realizacji czynności zleconej (poszukiwany listem gończym, nakaz 

doprowadzenia i osadzenia w ZK lub AŚ oraz ustalenie miejsca pobytu; 

� 3 osoby w związku zatrzymaniem dwóch kradzionych pojazdów, jeden na terytorium 

Hiszpanii oraz Austrii; 

� 51 osób za naruszenie przepisów w transporcie drogowym, gdzie ukarano przewoźników 

karami pienięŜnymi wydając stosowne decyzje administracyjne w transporcie drogowym; 

� 3 osoby za wykroczenia drogowe (brak aktualnych badań technicznych); 

� 1 osoba za wwóz do Polski odpadów pochodzących z Austrii. 

W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o cudzoziemcach funkcjonariusze 

PSG w Raciborzu na terenie Powiatu Raciborskiego przeprowadzili: 

� 34 kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP; 

� 4 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców; 

� 30 czynności na rzecz Wojewody w zakresie cudzoziemców ubiegających się o pobyt 

    na terytorium RP. 

Jeśli chodzi o zatrzymanie cudzoziemców, na terenie Powiatu Raciborskiego były to 

następujące narodowości: Ukraina, Rosja, Wietnam, Turcja, Albania i Białoruś.  

Przez terytorium Powiatu Raciborskiego przebiegają dwa szlaki drogowe i jeden 

kolejowy o znaczeniu międzynarodowym: 

� DK nr 45 - Zabełków - Racibórz - Opole; 

� DK nr 78 - Chałupki - Wodzisław Śl. - Rybnik; 

� byłe przejście graniczne w Chałupkach;  

� E 59 (szlak kolejowy) - Bohumin (RC) - Racibórz - Kędzierzyn – Koźle. 

Skontrolowano około 2000 pojazdów osobowych, ponad 500 pojazdów cięŜarowych  

i ponad 160 autokarów.  

Na szlakach kolejowych dodatkowych zatrzymani byli cudzoziemcy z następujących 

narodowości: Algieria, Angola, Macedonia, Uzbekistan, Albania i Chiny.  
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W 2011 roku funkcjonariusze PSG w Raciborzu nałoŜyli ogółem 78 mandatów 

karnych na łączna kwotę 17 800 zł. Zastosowano 184 pouczenia w stosunku do kierujących 

pojazdami zgodnie z uprawnieniami i przepisami.  

Na terenie Powiatu Raciborskiego stwierdzono 51 przypadków naruszeń przepisów  

w zakresie transportu drogowego. Dotyczyły głównie naruszeń związanych z czasem pracy 

kierowców, braku opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz braku licencji. NałoŜono  

51 kar w transporcie drogowym na kwotę ponad 113 000 zł. Ogólnie placówka wystawiła  

72 decyzje na ponad 125 000 zł. Funkcjonariusze placówki wspólnie z funkcjonariuszami 

KPP jak równieŜ samodzielnie brali udział na terenie Powiatu Raciborskiego prawie  

we wszystkich placówkach oświatowych w klasach młodszych w akcjach pod kryptonimem:  

„Bezpieczny weekend”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczne wakacje”, 

„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Blaskiem Chronieni”.  

Kierownik Biura Terenowego Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

 Raciborzu Waldemar Niemiec przypomniał, iŜ ŚZMiUW zajmuje się utrzymywaniem 

cieków i obwałowań na terenie m.in. Powiatu Raciborskiego. Na terenie tym jest około  

180 km długości cieków, natomiast obwałowań 50 km. W roku 2011 udało się zrealizować 

większość zadań w zakresie usuwania skutków powodzi. Mimo trudności finansowych 

poszukano innych źródeł finansowania. Pozyskano środki w granicach 1 mln 400 tys. zł.  

na usuwanie łącznie z konserwacją, utrzymaniem urządzeń ŚZMiUW z tym, Ŝe na teren 

Powiatu Raciborskiego zostało wydatkowane 800 tys zł., natomiast pozostałe wchodziły  

na Powiat Wodzisławski, Rybnicki i Jastrzębie – Zdrój. ŚZMiUW realizowało dwa duŜe 

zadania inwestycyjne: obwałowanie lewostronne na terenie Gminy Rudnik (odcinek  

ponad 2,2 km do granicy z województwem) – zadanie to zrealizowano w terminie (w grudniu 

dokonano odbioru, w styczniu uzyskano decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego  

o dopuszczeniu obiektu do uŜytkowania). Drugie zadanie, które realizowane jest z poślizgiem 

to jest realizacja zbiornika na terenie Gminy Krzanowice. Od samego początku były znaczne 

róŜnice w stosunku do kosztorysu inwestorskiego i nie gwarantowało to realizacji, nie mniej 

ustawa o zamówieniu publicznym nie zezwala na usunięcie takiego wykonawcy z przetargu. 

Po wielkich pertraktacjach w miesiącu październiku rozwiązano umowę z wykonawcą, 

rozpisano nowy przetarg. W chwili obecnej został wyłoniony nowy wykonawca i realizowane 

są roboty, zgodnie z przyjętym harmonogramem jako, Ŝe zadanie ma być ukończone  

do 30.06., bo taka jest umowa, która jest podpisana z Wojewódzkim Funduszem. Na dzień 

dzisiejszy nie ma zagroŜenia, jeŜeli chodzi o realizację i terminowość tego zadania.  
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Następne zadanie, które aktualnie jest na etapie uzgodnień i wprowadzenia do planu  

to jest realizacja obwałowania na prawej stronie w Gminie Kuźnia Raciborska. Realizacja 

obwałowania pozwoliłaby całkowicie zakończyć obwałowania na terenie powiatu  

i województwa śląskiego wzdłuŜ doliny rzeki Odry. Zwrócono się do Pełnomocnika  

ds. Programu Odry 2006 o umieszczenie tego zadania w programie. Z otrzymanej informacji, 

którą uzyskano w ubiegłym tygodniu, jest negatywne stanowisko odnośnie finansowania  

zadania ze środków budŜetu. W chwili obecnej poszukuje się alternatywnych źródeł – 

ŚZMiUW stara się o wsparcie Wojewódzkiego Funduszu, gdyŜ taka sytuacja miała miejsce  

w miesiącu marcu, kiedy ŚZMiUW został zmuszony do przerwania dwóch zadań, nie mniej 

jednak wykonawcy je realizowali, gdyŜ zadania były na tyle zaawansowane, Ŝe nie moŜna 

było ich przerwać. Pozwoliło to zawrzeć porozumienie z Wojewódzkim Funduszem, który 

przyjął część finansowania i zadania moŜna było dokończyć, a jedno zadanie – zbiornik 

Krzanowice kontynuować w bieŜącym roku. W miesiącu grudniu uzyskano decyzję na mocy 

specustawy odnośnie realizacji inwestycji z obiektów przeciwpowodziowych tj. zbiornik 

Kuźnia Raciborska. ŚZMiUW poszukuje równieŜ finansowania, poniewaŜ koszt zadania  

opiewa na kwotę 49 mln zł. Jest to duŜe zadanie i nie będzie pomocy ze strony 

Wojewódzkiego Funduszu. Uzyskanie środków na dofinansowanie z Programu Obszarów 

Wiejskich (POW) nie jest moŜliwe, gdyŜ zadanie to nie kwalifikuje się, poniewaŜ jest to 

aglomeracja miejska i nie moŜna wykazać jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, ile gruntów  

i jak to poprawi strukturę gospodarowania.          

Na ukończeniu są trzy projekty: zbiorniki na terenie Gminy Rudnik – zbiornik  

na Potoku Ligockim w miejscowości Ligota, K – 2 w miejscowości Rudnik i Brzeźnicy. 

Zbiorniki – to są poldery suche, które pozwolą ograniczyć przepływ wody. Są budowane 

powyŜej miejscowości czyli moŜna w jakiś sposób wpłynąć na przepływ wody w korycie 

cieków na odcinku zurbanizowanym. Na dzień dzisiejszy jest wstępna zgoda na realizowanie 

tych zadań z Programu Obszarów Wiejskich. W III kwartale ŚZMiUW planuje rozpocząć to 

zadanie. 

Na dzień dzisiejszy ŚZMiUW na utrzymanie otrzymał 200 tys. zł, są obiecane 

dodatkowe środki, o które wystąpiono na usuwanie od Ministra z administracji  

oraz podejmowane są rozmowy z Wojewódzkim Funduszem. W przypadku pojawienia się 

dodatkowych środków, to będą one w czerwcu.  

Ostatnią osobą, która zabrała głos był Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Odry  

w Raciborzu Mirosław Marzec, który przybliŜył temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

w obszarze Powiatu Raciborskiego i tych przedsięwzięć, które Regionalny Zarząd Gospodarki 
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Wodnej Gliwice, Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu podejmuje w celu skutecznego 

przeciwdziałania powstałych zagroŜeń i utrzymywania właściwego stanu tych urządzeń, 

bezpośredniego zabezpieczenia powodziowego jakim  jest Polder Buków. Są dwa odcinki 

wałów w Chałupkach – 1,5 km i w Raciborzu. Pozostałe rzeczy to są koryta cieków, które  

w znaczący sposób powodują, iŜ ich droŜność poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 

czy zabezpieczenie powodziowe, natomiast jeśli znajdują się w złym stanie albo wymagają 

działań zintensyfikowanych to mogą powodować zagroŜenia w postaci ograniczenia 

moŜliwości odprowadzania wody z danych rejonów.  

Rok 2011 był rokiem sprzyjającym, poniewaŜ nie zaistniały zjawiska co w roku  

2010 – powódź majowo - czerwcowa. W związku z powyŜszym pozwoliło się to 

skoncentrować na działaniach związanych bezpośrednio z usuwaniem skutków powodzi,  

a nie na działaniach awaryjnych, które są wymuszane Ŝywiołem i które trzeba podejmować, 

aby w krótkim stosunkowo czasie zlikwidować zagroŜenia, które powstają. Po roku 2010  

koryta rzek, zabudowa hydrotechniczna została nadwyręŜona wskutek lat eksploatacji  

i stosunkowo małych nakładów na remonty i utrzymanie tej infrastruktury, a powódź 

dokonała powaŜnych zniszczeń w korycie rzeki Odry i w całej substancji, która  

jest w obszarze Zarządu Zlewni do utrzymania na długości ponad 300 km rzek i Polderze 

Buków. Szkody zostały wycenione na 120 mln zł, szczególnie dotyczyło to zabudowy 

hydrotechnicznej koryta rzeki Odry. Szkody te odnotowano na terenie województwa 

opolskiego. Po 1997 r. udało się wykonać duŜo prac modernizacyjnych zarówno  

w obwałowaniach Kanału Ulgi w Raciborzu jak i Odry Miejskiej, natomiast udroŜniony 

został Kanał. Znacznymi nakładami środków odremontowana została rzeka Odra na odcinku 

w kierunku dolnym od Raciborza. W kolejnych latach wykonano remont zabudowy 

regulacyjnej w postaci urządzeń regulacji poprzecznej, itd. Zabudowa ta wytrzymała powódź 

jak równieŜ wytrzymał powódź Polder Buków, który wykazał w pewnych miejscach drobne 

wady czy niedomagania, ale przyczynił się w sposób diametralny do bezpieczeństwa 

powodziowego do takiego stanu, jaki obserwowano w trakcie powodzi i po powodzi. 

Racibórz uratował się przed powodzią z uwagi na Polder Buków, który całkowicie spełnił 

swoją funkcję.  

Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu przekazał Staroście pewne informacje 

dotyczące wykonanych zadań w ubiegłym roku i które przewiduje się do realizacji na rok 

bieŜący. Wielkość środków, które udało się pozyskać na usuwanie szkód powodziowych to: 

środki z rezerwy celowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie licząc 

środków z Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ubiegłym 
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roku udało się wykonać remont umocnień w obszarze Polderu Buków jak równieŜ w korytach 

rzek na około 2 mln zł. Są to pieniądze, które zostały zadysponowane w ochronę powodziową 

bierną (zabudowę regulacyjną w remonty i zabudowy regulacyjnej), która nie bezpośrednio 

czy w całości znajduje się w obszarze Powiatu Raciborskiego, ale która w sposób 

zdecydowany równieŜ oddziaływuje na te tereny. Na Polderze Buków wykonano szereg 

róŜnych prac modernizacyjnych, umocnieniowych. Zakończono budowę odtwarzanie filara 

ochronnego rzeki Odry w Ligocie Tworkowskiej – wartość zadania 1,5 mln zł., nie licząc 

znacznych nakładów, które zostały zainwestowane w ramach I etapu odtwarzania budowli. 

Została zakończona w/w budowla i chroni w chwili obecnej Gminę Lubomia, wieś 

Nieboczowy i pośrednio Racibórz poprzez ochronę dzielnicy Płonia, gdyŜ infrastruktura 

drogowa po powodzi znacznie ucierpiała. PoniŜej drogi krajowej DK  78 Wodzisław – 

Chałupki zostały zabudowane dwa odcinki lewego brzegu, równieŜ prawego ale jest to inna 

gmina i powiat. Została zainwestowana tam pokaźna kwota. Spowodowało to, iŜ uzyskano 

pewną ciągłość zabezpieczenia na odcinku poprzedzającym bezpośrednio wpływ Odry  

do Polderu. PoniŜej Polderu po stronie Lubomii równieŜ odcinek prawego brzegu został 

zniszczony. Nie jest to teren Powiatu Raciborskiego, ale teŜ ma bezpośrednio wpływ 

na ochronę powodziową powiatu. W Chałupkach nastąpiło porządkowanie międzywała,  

z udroŜnieniem rowu w międzywalu, zamknięcie klapowe w odcinku wału, bieŜąca 

konserwacja wału, ekspertyza hydrotechniczna, którą planuje się zrobić w tym roku, 

poniewaŜ wykazuje pewne oznaki deniwelacji w koronie. Wykonano oczyszczenie niecki 

wypadowej w rejonie jazu Polderu Buków. W miejscowości Kuźnia Raciborska został 

zabudowany rejon stopnia uszkodzonego na rzecze Rudce wraz z porządkowaniem rozdziału 

na koryto Kanału Ulgi i koryto Rudy. W miejscowości Turze na rzece Odrze na prawym 

brzegu poniŜej ujścia rzeki Rudy odbudowano fragment rozmytych umocnień, które równieŜ 

spowodują oprócz aspektu zabezpieczania powodziowego zabezpieczenia przed dalszą 

postępującą degradacją urządzeń. Został osiągnięty efekt poprawy dostępności do tego terenu 

z uwagi na prośby wójta i Pani sołtys.  

Zarząd Zlewni Górnej Odry skupia się na maksymalnym zwiększeniu bezpieczeństwa 

na odcinku międzywali czyli chodzi o utrzymanie droŜności koryta rzek i tych obszarów 

międzywala, aby nie spowalniać spływu wód. W chwili obecnej Zarząd Zlewni Górnej Odry 

kończy wycinkę porostów, odrostów wiklinowych na Kanale Ulgi w rejonie poniŜej mostu, 

prowadzącego poprzez ulicę Sudecką na Nieboczowy, które jest w końcowej fazie realizacji. 

Corocznie odbywa się konserwacja Kanału Ulgi, rzeki Rudy w Kuźni Raciborskiej, co 

poprawia estetykę i droŜność. Na przyległych odcinkach (województwo opolskie),  
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z Narodowego Funduszu pozyskano środki, jest to remont umocnień prawego brzegu rzeki 

Odry poniŜej Dziergowic i Piotrówka Zebrzydowice (pod Cieszynem). W tym roku Zarząd 

Zlewni Górnej Odry planuje w dalszym ciągu skupić się na poprawie bezpieczeństwa, 

funkcjonowaniu Polderu Buków, gdyŜ realizacja zbiornika Racibórz Dolny opóźnia się,  

w związku z tym Polder Buków jest podstawowym obiektem ochrony bezpośredniej 

powodziowej. Zaplanowano wykonanie dwóch przesłon przeciwfiltracyjnych, a wartość robót 

jest to około 1,7 mln zł – 1,8 mln zł i środki te zostaną pozyskane. W tym roku planuje się 

(jest tylko projekt jednej przesłony na 700 m prawostronnej zapory), natomiast jeśli chodzi  

o drugi odcinek, to w roku bieŜącym planowane jest wykonanie projektu jak i realizacji,  

a wszystko na to wskazuje, iŜ zostaną pozyskane środki. W obszarze Polderu doszło  

do rozmycia powierzchniowego poniŜej przelewu stałego – jest to newralgiczne miejsce, 

które wymaga ustabilizowania ze względu na zagroŜenie w przypadku dalszego rozwoju 

pogarszania się stanu dalszej erozji i stateczność przelewu moŜe być zagroŜona. Jest to  

w granicach 0,5 mln zł. i będzie to zrealizowane w bieŜącym roku. Nie udało się pozyskać 

środków i z pewnością nie będzie na naprawę stopnia wodnego w Turzu, w miejscowości 

Turze. Nie udało się pozyskać środków i zostało to wykreślone z planu, rzeka Odra – lewy 

brzeg w Łubowicach w rejonie funkcjonującego promu i poniŜej znajdują się dwie pokaźne 

wyrwy. Znajduje się to na terenie Gminy Rudnik, jest to teren międzywala.  Na rok bieŜący 

byłoby zaangaŜowanych około 2,5 mln zł w obszar Powiatu Raciborskiego. Oprócz tego 

ZZGO działa na zasadzie prowadzenia bieŜących awaryjnych zadań czy planowanych, 

konserwacyjne, swoją grupą konserwacyjną w ramach nadzoru wodnych. ZZGO posiada  

dwa nadzory wodne: w Bukowie i w Raciborzu, są to cztery osoby fizyczne, jeden kierownik. 

Na kaŜdym z nadzorów prowadzone są na bieŜąco wycinki wykaszania. Jest bardzo mało 

interwencji dotyczących potrzeby wykorzeń, wskazań, Ŝe tereny, odcinki rzek, które 

administrowane są zaniedbane przez ZZGO. W dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze 

do budowy Zbiornika Racibórz Dolny, co w przyszłości równieŜ wpłynie bezwzględnie  

na poprawę bezpieczeństwa w dolinie rzeki Odry. Został odwołany Dyrektor RZGW  

A. Wójcik, w związku z tym rozpisano konkurs na w/w stanowisko. Pa M. Marzec poprosił, 

aby w przyszłości zastanowić się i zaprosić na sesję Kierownika biura wdraŜania projektów.  

Na dzień dzisiejszy brak jest decyzji środowiskowej, która pozwoliłaby na realizację zadania, 

nie jest złoŜony wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji, z róŜnych względów.   

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Do dyskusji zgłosili się następujący radni: T. Frencel, L. Fiołka, A. Plura, K. Ciszek,  

W. Gumieniak, A. Wierzbicki i M. Kurpis.   
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Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.    

Radna T. Frencel w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi przestępstw 

przeciwko mieniu, zdrowiu i Ŝyciu zwróciła się do Komendanta KPP w Raciborzu  

z pytaniami, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przypomniała, iŜ  

w ubiegłym roku podnosiła sprawę dzielnicowych, stąd teŜ bardzo zainteresowana była 

dzielnicowymi, którzy mają kontakty z mieszkańcami Raciborza i dzielnic.  

 Radny Leon Fiołka zwrócił się z następującymi pytaniami do:  

1. przedstawiciela KPPSP – w sprawozdaniu o poŜarach i przyczynach poŜarów za rok  

2011 odnotowano 246 poŜarów czyli 60 % poŜarów powstało z nieustalonych przyczyn. 

Zapytał, czy jest szansa, aby te 60 % zostało trochę obniŜone i znana była ich przyczyna?  

2. przedstawiciela PSSE – na stronie 53 zamieszczono informację, iŜ higieniczna ocena 

rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych została oceniona. 

Niezgodność tygodniowego rozkładu zajęć lekcji z zasadami higieny stwierdzono prawie  

w 100 %. W związku z powyŜszym zwrócił się z wnioskiem do rady, aby zlecić  

na następny rok przeprowadzenie oceny dla szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności 

dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i dla Technikum Budowlanego.  

Radny zwrócił się do przedstawiciela PSSE z pytaniem odnośnie propagandy  

i promocji działania. W sytuacji wysokich kosztów wody razem ze ściekami naleŜy 

spodziewać się coraz większą tendencję uruchamiania, wyeksploatowania własnych 

przyzagrodowych studni. Zapytał, czy woda jest tam promowana, bo ze sprawozdania 

wynika, iŜ nie jest i co zrobić, aby społeczeństwo za odpłatnością korzystało i czy PSSE 

moŜe takie badania przeprowadzić albo muszą to wykonać inne osoby i te studnie 

przyzagrodowe były sprawdzane i była oceniana znajdująca się w niej woda?    

3. pogratulował Komendantowi StraŜy Granicznej za najbardziej profesjonalne 

sprawozdanie i prezentację. Sprawozdanie zawiera wszystkie podstawowe i istotne 

informacje, zostały poddane skondensowanej, transparentnej formie i zakończone 

podsumowaniem wnioskami. W opinii jego pozostałe sprawozdania równieŜ powinny być 

tak transparentne i profesjonalne.  

Radny Adrian Plura przypomniał, iŜ w trakcie likwidacji i tworzenia Komisariatu  

w Kuźni Raciborskiej tworzono posterunki na terenie powiatu i uŜywano dosłownie tych 

samych argumentów tj. dostępność mieszkańców do policji. Obecnie argument ten sam 

uŜywany jest po to, aby posterunki zamknąć. Komisariat w Kuźni Raciborskiej był bardzo 

dostępny. UwaŜał, iŜ system i policjanci gwarantują bezpieczeństwo na terenie powiatu,  

w porównaniu do innych miejscowości i do terenu województwa śląskiego, dlatego teŜ 
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poprosił o zweryfikowanie w/w rzeczy. Zostało jasno określone, czyja to jest decyzja  

i kto będzie podejmował decyzję w kwestii likwidacji posterunków policji. Zwrócił się  

z prośbą, aby Komendant, jeśli będzie miał wpływ  na decyzję, będzie ją podejmował  

lub ewentualnie modyfikował opisującą decyzję, wziął pod uwagę dwie rzeczy: współpracę  

z samorządami – nie skonsultowano w/w rzeczy z samorządami, a samorządy na to zasługują. 

Jako przykład podał Gminę Kuźnia Raciborska, która wspiera działania policji konkretnymi 

kwotami, utrzymywanie posterunku jest w 100 % zagwarantowane w budŜecie gminy, 

równieŜ miejsce do garaŜowania samochodu, gmina zakupiła: cztery słupy pod fotoradary, 

ręczny miernik prędkości, utrzymuje monitoring wizyjny na który ma przeznaczone  

w budŜecie 40 tys. zł. rocznie do dyspozycji policji, itp. Zakupiono samochód Opel Astra,  

w ostatnim czasie partycypowano w 50 % zakupu samochodu Kia ceed. Stwierdził, Ŝe jeśli 

gmina ma być partnerem to musi być równieŜ przy współdecydowaniu o sieci i kształcie 

posterunków. Ostateczna decyzja naleŜy do fachowców. Poprosił, aby konsultacje  

z samorządami równieŜ uwzględniały indywidualność poszczególnych miejscowości. Rudy  

są miejscem szczególnym, gdyŜ jest to centrum pielgrzymkowo – turystyczne Powiatu 

Raciborskiego. Gmina wybudowała i oddała niedawno do uŜytku parking ze 150 miejscami 

samochodowymi. Ilość imprez, która odbywa się w ciągu roku związana jest z tym, iŜ jest to 

nieformalnie centrum diecezji gliwickiej. W Rudach jest kompleks klasztorno – pałacowy, 

sieć ścieŜek rowerowych w lasach rudzkich, które kończą się w Rudach, kolejka 

wąskotorowa, MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy, to powoduje, Ŝe nie jest to naprawdę 

jedna z wiosek Powiatu Raciborskiego, tylko jest to pewnego rodzaju centrum, które 

zasługuje na to, aby w odpowiednim stopniu policja się nią zajęła.  

Radny A. Wierzbicki zwrócił się z pytaniami do przedstawiciela KPP oraz KPPSP: 

1. wzorem raportu dla radnego był raport znajdujący się na stronie Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach, w którym znajduje się wiele informacji nt. Raciborza.  

Racibórz w 2011 r. co do przestępstw wychodził ponad średnią, ostatnie 3 miesięcy 

znajdowały się poniŜej średniej. W ubiegłym roku w sierpniu rozpoczęła się realizacja 

projektu pn.: „Bezpiecznie na drogach w pograniczu – wsparcie i wspólne rozwiązywanie 

problemów”. Miały odbywać się wspólne patrole słuŜb ruchu drogowego polsko – czeskie 

po obu stronach granicy. W związku powyŜszym zapytał, czy cokolwiek było w tym 

temacie realizowane? Art. 13 ustawy o policji mówi, Ŝe koszty związane  

z funkcjonowaniem policji są pokrywane z budŜetu państwa. Dosyć duŜo gmin 

partycypuje i pozwala na to ustawa. Radny zapytał, jakie są źródła pozabudŜetowe 

finansowania policji czy KPP w Raciborzu, jaki jest % podmiotów, które biorą  
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w tym udział? W ubiegłym roku Komendant E. Mazur wspomniał przed radą , iŜ policja – 

dzielnicowi realizują wiele działań nałoŜonych przez sądy i prokuraturę. Radny zapytał, 

czy przez ten okres czasu cokolwiek zmieniło się i czy nadal policja jest organem 

pocztowym? Radny zapytał takŜe, czy liczba 13 raciborskich dzielnicowych zostanie 

zachowana, a moŜe ulegnie ona zwiększeniu?   

2. w raporcie KPPSP w 2011 r. pojawiły się wnioski, zaś w 2012 r. jest ich brak. W związku 

z powyŜszym zapytał, czy zostały one zrealizowane?  

Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iŜ z raportu przygotowanego przez Placówkę 

StraŜy Granicznej wynika, ile osób nielegalnie przekroczyło naszą granicę. Były próby 

wywiezienia odpadów czy kontrabandy, ale na tej podstawie nie jest znana skala procederu? 

W związku z tym zapytał, czy jest prowadzona statystyka np. zatrzymanych nielegalnie 

cudzoziemców w głębi kraju czy ujawnienia odpadów i kontrabandy w głębi kraju. Zapytał, 

czy jest w ogóle prowadzona taka statystyka? Przypomniał, iŜ przez poprzednią całą kadencję  

zwracał się z prośbą o wyodrębnienie w sprawozdaniu informacji o cyberprzestępstwach  

na terenie Powiatu Raciborskiego, ale przez 4 lata była odpowiedź negatywna. Radnego 

zaniepokoiło, iŜ osoba zgłasza na policję fakt włamania się na konto portalu 

społecznościowego, podrzynanie się pod inną osobę i z tego konta zastraszanie czy obraŜanie 

innych osób. Osoba interweniująca otrzymuje odpowiedź, iŜ policja nie zajmuje się   

tą sprawą. Radny zapytał, czy jest komórka, która zwalcza cyberprzestępczość? Ostatnio 

otrzymano informację, iŜ jest to podciągane pod inne przestępstwa tj. pod groźby karalne, 

natomiast informacja dla rodzica, iŜ policja w/w rzeczą nie zajmuje się  

jest niesatysfakcjonujące, ale moŜna byłoby tej osobie powiedzieć, gdzie moŜe zgłosić się.  

Wiceprzewodniczący rady Władysław Gumieniak stwierdził, iŜ ze sprawozdania 

PSSE wynika, Ŝe stan sanitarny i zdrowotny powiatu jest dobry. PSSE zajęła się równieŜ 

kontrolą dworca kolejowego w Raciborzu. Zalecenia, które zostały wydane w kwestii dworca, 

zostały wykonane, co teŜ wynika ze sprawozdania. Oprócz tego na terenie powiatu  

jest sześć stacji i pięć przystanków, które w przeszłości były dworcami kolejowymi.  

W związku z powyŜszym zwrócił się z prośbą o podjęcie kontroli pozostałych stacji bądź 

przystanków, które uŜytkowane są jeszcze przez kolej. Jako przykład podał stację  

w Nędzy i Kuźni Raciborskiej, które znajdują się w tragicznym stanie.  

Ponadto z informacji, którą przekazał Pan W. Niemiec brak jest środków na budowę 

prawostronnego obwałowania Odry – jest to 4 km 400 m + 150 m po stronie Opolszczyzny. 

Nie zostało to zapisane w rządowym Programie dla Odry 2006. Informacja ta  

jest przeraŜająca. Problem jest znany nie od dzisiaj. Przypomniał, iŜ były problemy  
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z wywłaszczeniem jednego rolnika, była dokumentacja i środki, ale nie było moŜliwości 

budowy. W przypadku unormowania wszystkich spraw moŜna byłoby przystąpić, ale zadanie 

związane z budową wałów nie znalazło się w Programie dla Odry 2006. Brak takŜe 

moŜliwości finansowania z innych środków. Dodał, Ŝe była informacja odnośnie zadań, które 

zostały zgłoszone prze ŚZMiUW do pełnomocnika rządu. Obwałowania te prawostronne  

w Turzy, w Cisek nie znalazły się. W dniu 28.06.2011 r. wiceprzewodniczący rady  

W. Gumieniak otrzymał odpowiedź informującą, iŜ zadanie – budowa prawostronnego 

obwałowania rzeki Odry od miejscowości Turze Gmina Kuźnia Raciborska do granicy  

z województwem opolskim ujęte jest w rządowym Programie dla Odry 2006. ŚZMiUW 

posiada projekty techniczne zarówno na wał długości 4,4 km do granicy województwa 

śląskiego jak i wał zamykający długości 0,15 km na terenie województwa opolskiego.  

W chwili obecnej okazuje się, Ŝe najprawdopodobniej nie będzie wałów. NajbliŜsza powódź 

jest to tragedia dla gminy Kuźnia Raciborska, terenów, które były objęte powodzią w 1997 r.  

i w 2010 r. Gmina Kuźnia Raciborska na usuwanie skutków powodzi wydała ponad 4 mln zł. 

Obecnie wiceprzewodniczący oczekuje na odpowiedź z sesji ze stycznia 2012 r., stąd teŜ 

uwaŜał, iŜ naleŜy podjąć z parlamentarzystami wspólnie działania zmierzające do otrzymania 

środków na w/w cel.  

Radny M. Kurpis odniósł się do analizy sprawozdań, które omawiane były  

na wczorajszej Komisji BudŜetu i Finansów, na której zostały złoŜone do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dwa wnioski:  

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Raciborskiego przedkładana  

przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zawierała przedstawienie 

wszystkich kategorii działalności Policji z dokładnością z jaką przedstawiono 

funkcjonowanie działu dot. ruchu drogowego. Wniosek został zgłoszony z inicjatywy 

radnego N. Miki. 

2. Sprawozdania z realizacji zadań powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, przedkładane 

Radzie Powiatu Raciborskiego zawierały podsumowanie informacji obejmujących okres 

sprawozdawczy oraz wnioski. Wniosek został zgłoszony z inicjatywy radnego P. Olendra. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komendanta KPP w Raciborzu P. Zająca  

o krótkie ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych.  

Komendant KPP P. Paweł podziękował za intensywne pytania, które dotyczyły KPP  

w Raciborzu. W pierwszej kolejności odniósł się do zdarzeń, które miały miejsce na terenie  

Raciborza tj. włamania do: sklepu Auchan, domów jednorodzinnych na Ostrogu, napadu   

na bank i do sklepu Biedronka. Zapewnił radnych, iŜ policja w tej sprawie prowadzi 
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czynności zarówno procesowe jak i operacyjne, natomiast nie jest upowaŜniony  

do przedstawienia informacji na jakim etapie jest dane postępowanie. Policja diagnozuje 

zagadnienia, dlaczego dochodzi do przestępstw. ZuboŜenie społeczne, brak pracy, problemy 

rodzinne oraz inne sytuacje, które są uwarunkowaniem pewnych zdarzeń kryminogennych, 

kryminalnych powodują, Ŝe dochodzi do przestępstw. Przeprosił radnych za nieuwzględnienie  

w sprawozdaniu działań prewencyjnych, ale zostaną one ujęte w następnym sprawozdaniu. 

Od sierpnia 2011 r. przeprowadzono szereg działań prewencyjnych: akcje powiązane z policją 

raciborską czy z komisariatami, posterunkami. Działania te miały miejsce na terenie miasta 

Raciborza. Policja kierowała słuŜby na poszczególne posterunki, działała na terenie Kuźni 

Raciborskiej, KrzyŜanowic, Rudyszwałdu, Zabełkowa prowadząc działania graniczne 

wspólnie z Komendantem StraŜy Granicznej. Policja działała na terenie Raciborza wspólnie  

z oddziałami prewencji Komendy Bielskiej jak i Katowickiej. Prowadzone były takŜe 

intensywne działanie, jeŜeli chodzi o skupy złomu, metali kolorowych. Przeprowadzono 

szereg czynności na poszczególnych skupach metali kolorowych, czego wynikiem była 

realizacja 7 – 8 spraw w Wydziale Postępowań Gospodarczych, gdzie udowodniono 

poszczególnym osobom, które pracowały na skupach i przyjmowały niejednokrotnie 

przedmioty pochodzące z przestępstwa, a którym udowodniono popełnianie przestępstw.  

Dwie sprawy zostały juŜ zakończone, a o jednej pisały media. Pozostałe postępowania  

są w trakcie realizacji. Policja prowadziła równieŜ działania operacyjne, gdzie działania te 

ukierunkowane były głównie na osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, 

organami ścigania. Zatrzymano bardzo wiele osób. Miernik skuteczności osób  

ukrywających się i ilości osób zatrzymanych, przyjęty przez Komendę Wojewódzką  

jest na poziomie 0,93 i jest on na pierwszym miejscu w województwie. Zdarzenie, które miało 

miejsce w grudniu 2011 r. w wyniku którego śmierć poniosła osoba, nie potrafi powiedzieć, 

czy wystąpiono do właściciela budynku o zabezpieczenie terenu. Osobiście zobowiązał się 

sprawdzić i wystąpić do organu o zabezpieczenie tegoŜ miejsca. Nie był pewny, ale jak 

stwierdził nie wystąpiono w tej kwestii.   

Odnośnie likwidacji posterunku policji w Rudniku powiedział, Ŝe KPP w Raciborzu, 

która odpowiada za bezpieczeństwo w Powiecie Raciborskim podejmuje decyzje o zmianach 

struktur poszczególnych wydziałów, komórek, posterunków. To decyzja o zmianie struktury, 

likwidacji posterunków i likwidacji niektórych stanowisk w KPP naleŜy do Komendanta KPP 

w Raciborzu. Komendant KPP w Raciborzu odpowiadając za bezpieczeństwo w powiecie 

podejmuje decyzję. Osobiście podjął taką decyzję i poinformował radnych w dniu 

dzisiejszym o podjętej decyzji dot. likwidacji trzech posterunków i zmianach w strukturze 
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organizacyjnej KPP w Raciborzu. Przeprosił, iŜ powyŜsza sprawa nie była konsultowana  

z samorządami. Zamierzał tę decyzję przedstawić na sesji w dniu dzisiejszym, nie mniej 

jednak informacje, które pojawiły się na stronach internetowych spowodowały, Ŝe sytuacja 

została upubliczniona, informacja została ujawniona i nie doszło do konsultacji  

z samorządami. Wspólnie ze Starostą w czwartek umówiony jest na spotkanie z generałem.  

JeŜeli generał zmieni zdanie w kwestii likwidacji posterunków, obiecał radnym w przyszłym 

tygodniu wystąpić do poszczególnego burmistrza, wójta, starosty z informacją o podjętych 

działaniach, przedsięwzięciach oraz poinformować, dlaczego została podjęta taka decyzja  

i jak ma być dalej odpowiedzialny za bezpieczeństwo bez tych trzech posterunków. Nie tylko 

koszty są przesłanką do likwidacji trzech posterunków, ale przede wszystkim bezpieczeństwo 

mieszkańców. W Rudniku policja ponosi roczne koszty w wysokości ponad 5 000 zł  

utrzymanie posterunku. Trzy pozostałe posterunki, które będą funkcjonować na terenie 

Powiatu Raciborskiego: w Kuźni Raciborskiej, Pietrowicach Wielkich i KrzyŜanowic. 

Osobiście jest przekonany po dokonanej analizie i sytuacji zdarzeń, które zaistniały na terenie 

tych posterunków, Ŝe kontakt, dostępność i przebywanie policjantów w danym posterunku 

będzie większe dla mieszkańców poszczególnych gmin. Będą to posterunki, które będą miały 

23, 17 i 10 etatów. Zarządzanie takimi instytucjami pozwala tak skonstruować słuŜbę, plan 

urlopów, by były te policyjne patrole na wszystkich trzech zmianach w tych trzech 

posterunkach. To ilość policjantów zespołu prewencji, która będzie wchodzić w skład tych 

posterunków pozwoli na pełnienie słuŜby całodobowej. Powiat Raciborski, jeŜeli chodzi  

o dynamikę czyli o ilość przestępstw w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku,  

ma najlepszy współczynnik w całym województwie śląskim – 68 % dynamiki, co świadczy, 

Ŝe o 32 % przestępstw jest mniej. Ogółem przestępstw w 2011 r. było 467, a na dzień 

dzisiejszy jest o 212 mniej, co świadczy o prawidłowej pracy policji w Raciborzu. Podjęte 

przez Komendanta decyzje, które spowodowane były zmianą organizacji słuŜby, 

wzmocnieniem nadzoru nad poszczególnymi wydziałami, pozwoliły na osiągnięcie wyników. 

Wykrywalność w przestępstwach ogółem za 3 miesiące 2012 r. jest o 14,4 % wyŜsza niŜ była 

w ubiegłym roku, zaś wykrywalność przestępczości kryminalnej jest wyŜsza o 1,2 %  

jest spadek przestępczości kryminalnej o 148 zdarzeń przy 333 odnotowanych. Jest siedem 

kategorii przestępstw, które najbardziej dotykają mieszkańców i poszczególne osoby: 

włamania, kradzieŜe, zniszczenia mienia, bójki, pobicia, rozboje i uszkodzenie ciała.  

W 2012 r. (do 25.03.2012 r.) było 206 czyli spadek jest o 125 przestępstw, a wykrywalność 

wzrosła o 6,3 %.  
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W kwestii decyzji odnośnie likwidacji posterunków wyjaśnił, iŜ jest to decyzja 

Komendanta KPP w Raciborzu i taką decyzję podjął oraz poinformuje radnych o podjętych  

decyzjach przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji.  

Finansowanie policji jest to obowiązek państwa, nie mniej jednak współpraca  

z samorządami pozwala na to, Ŝe przy pomocy samorządów policja moŜe pozwolić sobie  

na dodatkowe wyposaŜenie, słuŜby, które są kierowane do gminy. DuŜo osób odwiedza 

Opactwo w Rudach. Zapewnił, Ŝe do Rud nie przyjeŜdŜają bandyci, ale ludzie, którzy chcą 

miło spędzić czas. Zagwarantował, Ŝe w przypadku wyznaczonych dni, terminów, czy czasu 

weekendowego z pewnością będzie obecny tam patrol, który będzie dbał o bezpieczeństwo 

mieszkańców i osób przyjeŜdŜających. Jest spokojnie, jeśli chodzi o posterunek w Rudach. 

Dysponuje ilością zdarzeń na terenie Rud – w 2011 r. odnotowano 72 zdarzenia, co świadczy 

o tym, Ŝe jest jedno zdarzenie na 3 – 4 dni. Policja z Rud, Rudnika i Krzanowic nie zostanie 

zabrana, tylko zmienia miejsce pracy. Dzielnicowy będzie w Rudach i patrole będą kierowane 

do Rud. Zostaje pięć osób, które obsługują Rudy i będą dosilani jeszcze policjantami z Kuźni.  

Były prowadzone patrole polsko – czeskie i realizowany był program, który pozwalał, 

iŜ policjanci polscy jeździli po stronie czeskiej, policjanci czescy z polskimi jeździli  

po stronie polskiej. Był to program, który pozwalał na zaciśnięcie współpracy pomiędzy 

Czechami i Polakami, natomiast policjanci pełnili słuŜbę zarówno w Czechach jak i w Polsce. 

Ilość patroli nie była zbyt duŜa (5 wyjazdów do Czech i Polski). Jest pomoc policjantów  

z Czech i jest dobra współpraca z policją czeską. Nawiązał dobre stosunki z Komendantem 

Policji w Opawie i 2 – krotnie przebywał z wizytą u Komendanta. W przypadku zdarzeń, 

które dotyczyły obywateli Czech, którzy są na terenie Polski, policja wymienia się tymi 

informacjami, na tyle ile pozwalają przepisy prawa i polska policja korzysta  

z w/w współpracy. Patrole policji były, są realizowane i planuje się kolejne działania polsko – 

czeskie, takŜe ta współpraca jest widoczna.  

Odnośnie dzielnicowych – typu organ pocztowy, osobiście nie nazwałby tych osób, 

które wykonują swoje zadania ustawowe, poniewaŜ dzielnicowi poza zwykłą pracą czyli 

obchód, patrol, wywiad środowiskowy, zbieranie informacji o osobach, sprawcach, 

prowadzenie niebieskich kart, mają równieŜ w swoim zakresie obowiązków doręczanie 

wezwań przez organy do tego uprawnione. Prokurator ma prawo skierować do policji pismo  

z prośbą o doręczenie wezwania. Osobiście nie zauwaŜa, aby na dzień dzisiejszy problem ten 

był problemem raciborskiej policji. Dzielnicowi realizują swoje zadania bardzo dobrze,  

nie współpracują z róŜnymi instytucjami i doręczają wezwania. W Gminie KrzyŜanowice  

na dzień dzisiejszy jest około 12 000 mieszkańców. Od dłuŜszego czasu rejon ten obsługuje 
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jeden dzielnicowy, który nie jest w stanie dotrzeć do tych osób i przeprowadzić uczciwe,  

rzetelne czynności, wobec powyŜszego podjął decyzję o wyłączeniu jednego etatu 

dzielnicowego z rewiru dzielnicowych KPP w Raciborzu do policji w KrzyŜanowicach. 

Podjął juŜ w tym temacie decyzje kadrowe, uda się temat sfinalizować i zrealizować. UwaŜał, 

iŜ policjanci w KPP w Raciborzu poradzą sobie z tym tematem, pomimo jednego 

dzielnicowego mniej, a ten dzielnicowy w KrzyŜanowicach jest niezbędny. Po wyłączeniu 

stanowiska dzielnicowego z rewiru dzielnicowych KPP w Raciborzu zostaną podjęte decyzje 

z naczelnikiem o zmianach. Radni zostaną poinformowani, który rejon obsługuje 

dzielnicowy, być moŜe część rejonu zostanie włączone jednemu dzielnicowemu, część 

następnemu, a jest to przedmiotem analizy. W Raciborzu nie zmienią się dzielnicowi. 

Wizerunki dzielnicowych KPP w Raciborzu widnieją na stronach internetowych Komendy,  

są telefony, a jeŜeli radni pragną poznać dzielnicowych w bezpośrednich  rozmowach, 

osobiście przyprowadzi i przedstawi w/w osoby. Nie dysponuje procentami kwot, które 

przekazują samorządy, poniewaŜ utrzymanie policji jest drogim interesem, jeŜeli chodzi  

o płace, budynki, wyposaŜenie. Poszczególne samorządy uczestniczą i partycypują  

w kosztach, jeśli chodzi głównie o sprzęt. Jest akcja sponsoring organizowana  

przez Komendę Główną Policji. Polega ona tym, Ŝe w przypadku uzyskania połowy wartości 

samochodu od któregoś samorządu, to Komenda Główna Policji gwarantuje  

50 %partycypację w kosztach.  

Patrole dodatkowe - temat sprawdza się. Pieniądze są przeznaczone  

przez urzędy na poszczególne posterunki. Poprosił, aby radni i samorząd Kuźni Raciborskiej 

wskazał daty, miejsca i czas, kiedy policjanci mają pełnić tam słuŜbę. Będzie to policja, która 

będzie pracować po godzinach pracy w policji, na słuŜbach dodatkowych za pieniądze 

uzyskane z urzędu miasta Kuźni Raciborskiej. Osobiście zwróci się do burmistrza miasta  

z prośbą o określenie miejsca i czasu, w których mają znajdować się policjanci. W/w kwestie 

pozostawił do dyspozycji i oceny radnych Kuźni Raciborskiej, a policja przychyli się do ich 

próśb.  

W kwestii cyberprzestępczości w Raciborzu powiedział, Ŝe nie jest to problem  

w Raciborzu. Są pewnego rodzaju przestępstwa komputerowe, które dokonywane są głównie 

na portalu allegro i poprzez zamawianie róŜnego rodzaju towarów, sprzętu, prezentów  

czy upominków. Ludzie kupują towar przez allegro, wpłacają pieniądze, nie otrzymują 

towaru, są oszukiwani przez osoby. Nie pamięta, czy któryś z powaŜnych cyberprzestępców  

był raciborzaninem, ale głównie są to osoby zalogowane na terenie województwa 

mazowieckiego, śląskiego, mają sklepy internetowe i fałszywe loga na allegro, naciągają 
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klientów, sprzedają towar, nie płacą za niego i są oszukiwani. Zdarzały się przypadki, Ŝe 

ludzie wpłacają na wirtualne konta po 30 000 zł i kupują samochód w Anglii czy we Francji. 

Włamania do portali społecznościowych: Nasza Klasa, Facebook, itd., to nie jest tak, Ŝe 

policja nie chce przyjąć i mówi, iŜ nie przyjmie od danego pokrzywdzonego zawiadomienia  

o przestępstwie. Przestępstwa w polskim kodeksie karnym są ścigane według trzech zasad:  

z urzędu, na wniosek i w trybie prywatno – skargowym. Wszelkiego rodzaju zniewaŜenia, 

zniesławienia, fałszywe oskarŜenia to są przestępstwa, które ścigane są z oskarŜenia 

prywatnego. Policja moŜe przyjąć od danej osoby protokół przestępstwa prywatno – 

skargowego wysłać go do sądu rejonowego właściwego według rozpoznania sprawy, a sąd 

rejonowy jeŜeli rozpozna i przyjmie sprawę do rozpoznania moŜe zwrócić się do policji  

o dokonanie pewnych ustaleń. Przestępstwo prywatno – skargowe, jeśli dana strona zamierza 

złoŜyć we własnym imieniu, moŜe z pominięciem policji złoŜyć zawiadomienie do sądu 

rejonowego o przestępstwie zniewaŜenia, zniesławienia i sąd z urzędu jest zobowiązany  

do podjęcia tej sprawy, po spełnieniu pewnych określonych warunków przez osobę 

przyjmującą zawiadomienie czyli wadium, wpłaty.  

Dane, o które prosił radny M. Kurpis mogą zostać ujęte w sprawozdaniu,  

pod warunkiem, Ŝe są to dane zastrzeŜone klauzurami niejawności. Dane dot. ilości włamań  

z podzieleniem na włamania do południa, popołudniu, wieczorem, do obiektu, samochodu, 

domu prywatnego, moŜe zamieścić w sprawozdaniu. Przeprosił za niezamieszczenie  

w sprawozdaniu danych nt. cyberprzestepczości, gdyŜ nigdy nie były one ujęte, ale jeśli  

jest to istotny powód, to takie dane moŜe zawrzeć w kolejnych sprawozdaniach.  

Zastępca Komendanta KPPSP J. Krolik odpowiedział na pytania radnych:  

1. L. Fiołki – w nieustronnych przyczynach znajduje się rubryka – podpalenia umyślne. 

Meldunek KPPSP obejmuje ponad 26 stron. Wracający ze zdarzenia wypełniali  

i zaznaczali, czy jest to przyczyna wypadku określona w tych punktach albo w opisie 

wpisali nadmierną szybkość, zapalenie się sadzy w kominie, itp. KPPSP zrobi wszystko, 

aby jak najmniej było nieustalonych  przyczyn. Komenda nie tylko nakłada kary, bo  

za podpalenie grozi sankcja od 20 do 5 000 zł., ale równieŜ Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa za wypalanie traw moŜe zmniejszyć dotację poprzez  3 do 20 %, 

a w skali wypadkach nawet oddanie całkowitej wysokości wszelkich dopłat 

bezpośrednich na dany rok. Bardzo jest mało wypalania traw, natomiast  

w przypadku usunięcia 130 nieustalonych zdarzeń, w tym ujęte są równieŜ tlenki węgla. 

Przy wypadkach drogowych, w miejscowych zagroŜeniach jest równieŜ pozycja, w której 

mieszczą się zdarzenia, w których policja prowadzi dochodzenie.             
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2. A. Wierzbickiego – stwierdził, iŜ były to techniczne środki przemysłowe, przejazd  

przez miasto (stwierdzono, iŜ nie jest to działka KPPSP i od kierowania ruchem są inne 

instytucje), szybka realizacja inwestycji Zbiornik „Racibórz Dolny” – otrzymano 

informację, iŜ zadaniem tym powinien zająć się RZGW. Sprawa podjęcia działań 

mających na celu zabezpieczenie dróg przy nanoszeniu z pól błota podczas opadów 

atmosferycznych została przekazana, gdyŜ nie naleŜy to do działalności KPPSP. 

Kontynuacja i pielęgnacja wycinki przydroŜnej drzew – instytucje, które zajmują się 

drogami publicznymi wykonały usunięcie suchych gałęzi, które były na drzewach, ale 

zdarzają się przypadki połamania konarów drzew i w większości było to na obiektach, 

które odnotowano w ubiegłym roku. Było to na obiektach prywatnych  

albo przylegających do prywatnej posesji.  

Wniosek, który moŜna byłoby sformułować nie został wpisany, poniewaŜ czynione  

są starania zmierzające do poprawy. Powinna być kontynuacja działań ze strony KPPSP  

i władz lokalnych w stronę kształcenia prawidłowych postaw mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej.  

KPPSP prowadzi akcje m.in. „Nie wypalaj traw”, „śyj bezpiecznie”, „Bezpieczne 

lodowisko”. Na stronach KPPSP, Komendy Wojewódzkiej, Głównej przedstawiany  

jest dokument, którego nikt nie czyta. Zazwyczaj czytają wypowiedzi, znajdują literówki, ale 

nie popierają działań. Na terenie Powiatu Raciborskiego nie zanotowano zdarzenia, aby 

rodzice wchodzili z dziećmi na taflę lodu. W tym temacie straŜacy nie mogą niczego zrobić. 

KPPSP apeluje o niewypalanie traw. Przyczyną poŜarów na Zamku w Słowacji było 

zaprószenie ognia przez dziecko w czasie próby zapalenia papierosa.  

Komendant Placówki StraŜy Granicznej w Raciborzu A. Kamiński odnośnie zjawiska 

nielegalnej emigracji powiedział, Ŝe przeczytał sprawozdanie w którym ujęto informację  

nt. zjawiska nielegalnej emigracji za 2011 r.  Nie poda dokładnej liczby zatrzymanych  

lub wydalonych cudzoziemców nie przedstawi, ale w przybliŜeniu przedstawiło się to  

w następujący sposób: straŜ graniczna w 2011 r. zatrzymała około 8 000 nielegalnych, z tego 

około 5 000 za przekroczenie granicy wbrew obowiązującym przepisom, ponad 2200  

za nielegalny pobyt i około 600 – 700  obywateli państw trzecich za nielegalną pracę.  

Śląski Oddział StraŜy Granicznej zatrzymał za 2011 r. około 1 000 obywateli państw trzecich, 

natomiast placówka ogólnie w minionym roku zatrzymała 85 obywateli państw trzecich.  

Nikt nie potrafi powiedzieć jakie jest zjawisko nielegalnej emigracji w Polsce, ilu  

jest nielegalnych emigrantów i jak wyliczyć skuteczność działania straŜy granicznej. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, umowami międzynarodowymi, podpisanymi porozumieniami, 
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itd. to dane państwo w przypadku zatrzymania cudzoziemca, który przekroczył granicę 

wbrew przepisom lub przebywa na terytorium Polski nielegalnie, a dostał się w sposób 

nielegalny z innego terytorium państwa sąsiedniego, powinien zostać przekazany danemu 

państwu. W przypadku nieustalenia toŜsamości, brak dokumentów, itp. to cudzoziemiec 

zostaje skierowany do ośrodka dla cudzoziemców i tam podejmowane są przez inne oddziały, 

słuŜby czynności w celu ustalenia lub potwierdzenia jego toŜsamości. Za 2011 r. straŜ 

graniczna nie miał Ŝadnego przekazywanego z powrotem cudzoziemca z Czech, Niemiec, 

Francji, itd. to była 100 % skuteczność.  

Na zakończenie stwierdził, Ŝe jeśli rada będzie chciała uzyskać szczegółowe, 

obszerniejsze  dane, porównanie statystyk w porównaniu do innych oddziałów na przełomie 

całej straŜy granicznej moŜe je przekazać, ale musi mieć to wcześniej przedstawione  

w piśmie.    

Przedstawiciel PSSE w Raciborzu K. Talabska odniosła się do oceny higienicznych 

rozkładów zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych informując, iŜ PSSE kieruje się wytycznymi 

instancji nadrzędnych głównego inspektoratu przekazywanych za pośrednictwem  

Wojewódzkiej Stacji. Było wskazanie analizy planów lekcji ograniczone do szkół 

podstawowych i gimnazjów. Czasami istnieją nieformalne przeciwwskazania dokonywania 

analizy w innych obszarach. Nie zna przeciwwskazań do oceny w szkołach 

ponadgimnazjalnych, stąd teŜ zaproponowała udzielenie odpowiedzi na pytanie w formie 

elektronicznej, po konsultacji z Wojewódzką Stacją w Katowicach do której zwróci się  

z zapytaniem, czy narzędzie te moŜna zastosować do oceny planów lekcji do szkół 

ponadgimnazjalnych i czy ewentualnie są jakieś przeciwwskazania.  

Radny L. Fiołka przyjął prośbę przedmówcy.  

Odnośnie studni indywidualnych Pani K. Talabska powiedziała, Ŝe w miejscach, gdzie 

są w gminach wodociągi publiczne, stacja nie prowadzi badań darmowych studni 

indywidualnych, lecz istnieje moŜliwość zbadania odpłatnego za pośrednictwem PSSE  

lub bez jej pośrednictwa, moŜna zlecić pobranie próby pracownikom PSSE albo bezpośrednio 

zawieźć np. do laboratorium w Rudzie Śląskiej, Rybniku i zbadać indywidualnie  

za odpłatnością. JeŜeli studnia byłaby jedynym źródłem zaopatrzenia rodziny w wodę  

na terenie, w którym brak jest wodociągu, to moŜna wnieść interwencję o złą jakość wody  

i z urzędu mogłaby zostać taka próba pobrana, ale na terenie powiatu, gdzie wodociąg dociera 

wszędzie, nie ma podstaw do wykonania nieodpłatnych badań. Z kolei interwencja radnego 

W. Gumieniaka odnośnie niewłaściwego stanu utrzymania przystanków w Nędzy, Kuźni 

Raciborskiej, itp. zostanie potraktowane jako interwencja i w miarę moŜliwości zostanie 
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objęte to nadzorem, ale skuteczność stacji uzaleŜniona jest od dostępnych przepisów. Przepisy  

w obrębie obiektów uŜyteczności publicznej są wyłącznie ogólne, a egzekwowanie ich  

na przykładzie dworca w Raciborza jest rozwleczone w czasie, nie jest proste ustalenie 

odpowiedzialności, a następnie znalezienie właściwego narzędzia w celu wyegzekwowania.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ kwestia podniesiona przez radnego  

W. Gumieniaka nie wymaga wyjaśnienia, który po konsultacji oświadczył, iŜ nie oczekuje 

odpowiedzi.  

Kierownik Biura Terenowego ŚZMiUW W. Niemiec powiedział, Ŝe zadanie, o którym 

wspomniał radny W. Gumieniak było w rządowym Programie dla Odry 2006, ale w sejmie 

zgubił się ten akt prawny. W lutym odbyło się spotkanie z Ministrem Ochrony Środowiska, 

gdzie wówczas poproszono ministra o zainteresowanie się w/w sprawą. Na spotkaniu obecni 

byli dyrektorzy RZGW, zarządów melioracji, począwszy od Szczecina wzdłuŜ całej Odry, 

gdyŜ problem pojawił się po kontroli NIK. Minister zobowiązał się przesłać drogą 

elektroniczną informację oraz zobowiązał się na najbliŜszym posiedzeniu rządu wprowadzić 

wszystkie zadania z powrotem. Na dzień dzisiejszy brak jakiekolwiek informacji w tym 

temacie. Informacje były, zadania były ujęte, a konsekwencją nawet było to, Ŝe realizowano, 

gdyŜ Pełnomocnik Odry nie dopuściłby do finansowania i rozpoczęcia zadań obwałowania 

lewostronnej Odry i budowy Zbiornika w Krzanowicach. Po weryfikacji okazało się, Ŝe 

załącznik, który jest załącznikiem do ustawy nie obejmuje zadań, dlatego teŜ zadania te 

zostały wykluczone i zostało wstrzymane finansowanie. W chwili obecnej czynione  

są starania, aby zadania znalazły się w programie rządowym, niezaleŜnie od tego  

poszukuje się innych źródeł nakładu, gdyŜ koszt zadania na poziomie cen 2011 zamyka się  

w granicach 25 mln zł. Są to środki dosyć duŜe. Zakłada się maksymalny okres realizacji  

2 lata. Dokumentacja i zadanie zostało tak podzielone, iŜ zadanie to moŜna realizować jako 

dwa niezaleŜne zadanie.        

Przewodniczący Rady A. Wajda podziękował przedstawicielom słuŜb, inspekcji  

i straŜy za wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Sprawy bezpieczeństwa Powiatu 

Raciborskiego są bardzo istotne dla całego społeczeństwa. Przygotowane  

przez przedstawicieli słuŜb, inspekcji i straŜy sprawozdania stanowią załączniki  

do niniejszego protokołu:  

1. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (załącznik nr 8);  

2. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu  

(załącznik nr 9); 

3. Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu (załącznik nr 10);  
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4. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu (załącznik nr 11); 

5. Sprawozdanie Placówki Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu (załącznik nr 12);   

6. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu  

(załącznik nr 13); 

7. Sprawozdanie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu (załącznik nr 14).   

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni i przewodniczący komisji 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 załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 minutową przerwę do godz. 18:00.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji i przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.    

 

Ad8. 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  

na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów zostały przedstawione projekty uchwał  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wersji 

poprzedniej jak i obecnej, które zostały zaopiniowane pozytywnie i jednogłośnie.  

Komisja BudŜetu i Finansów zwróciła uwagę na 15.000 zł, które zostały przeznaczone  

na badania profilaktyczne mieszkańców powiatu.  

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.  
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Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ opinia Komisji BudŜetu i Finansów  

nt. projektu uchwały jest pozytywna. W związku z tym 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ radnym dodatkowo została 

przedstawiona Uchwała nr 3/III/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20 marca 2012 r. nt. pozytywnej opinii  

o Programie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata  

2012 – 2018. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  
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W związku z tym 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2012. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o otrzymaniu Uchwały nr 4/IV/2012  

Powiatowej Społecznej Badydo Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia  

26 marca 2012 r. w sprawie pozytywnej opinii o podziale środków PFRON.  

PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.   

W związku z powyŜszym przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 

przewodniczący komisji i radni pragną zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej  

nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich  

na trasie Rybnik – Chałupki. 

 

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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: A. Plura, B. Abrahamczyk, Ł. Kocur,  

W. Gumieniak i M. Klimanek.   

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 W pierwszej kolejności głos zabrał radny Adrian Plura. Podniósł trzy interpelacje:  

1. Zapytał, gdzie „utknęła” sprawa wagi do waŜenia samochodów cięŜarowych i czy Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach zainteresowany jest powyŜszym tematem? 

Przypomniał, iŜ Gmina Kuźnia Raciborska deklaruje chęć utrzymania wagi, eksploatacji 

jak równieŜ daje teren pod budowę. 

2. Poinformował, iŜ w związku z wprowadzoną w lipcu 2011 roku opłatą viaToll  

dla samochodów cięŜarowych poruszających się po drogach krajowych Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach podjął działania zmierzające do zbadania zjawiska 

zwiększenia ruchu samochodów cięŜarowych na drogach samorządowych. Dokonano 

pilotaŜowego pomiaru i porównania danych na drodze DW 791. Okazało się, Ŝe ruch 

cięŜkich samochodów z przyczepami zwiększył się od momentu wprowadzenia opłat  

o 92%. W związku z tym, zapytał, czy zorganizowanym przez Wojewodę spotkaniu 

samorządowych administratorów dróg uczestniczył Powiatowy Zarząd w Raciborzu,  

a jeśli nie, to czy planowane jest przyjrzenie się w/w sprawie, jak to funkcjonuje  

na terenie powiatu i czy wprowadzenie opłat spowodowało, Ŝe droga krajowa, która 

biegnie przez teren powiatu została odciąŜona, a drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie  
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na terenie powiatu zostały dodatkowe odciąŜone. Przypomniał, iŜ celem spotkania, które 

odbyło się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich było wprowadzenie tegoŜ systemu  

i zmierzenia zjawiska.   

3. Zapytał, na jakim etapie jest przegląd gwarancyjny drogi DW 919 na odcinku  

Jankowice – Rudy i czy zamierza się ubiegać od wykonawcy o egzekucję naleŜności 

gwarancyjnych?  

Radna Brygida Abrahamczyk podniosła sprawę drogi powiatowej Samborowie – 

Krzanowice S3506, która wpisana jest w planie remontu dróg dla całego powiatu.  

Droga ta jest bardzo zniszczona, krawędzie drogi są porozrywane, stąd teŜ zwróciła się  

z apelem o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego remontu wspomnianej drogi.  

Następnie radna podniosła sprawę fatalnego stanu drogi powiatowej Borucin – 

Bojanów i znalezienia w przyszłości środków zewnętrznych na remont tej drogi.  

Na zakrętach widoczne są koleiny i przy mokrej nawierzchni pojawia się problem  

ze zjechaniem samochodu na pobocze. Do Zarządu Powiatu Raciborskiego zwróci się  

z pismem, w którym przedstawi w/w problem oraz zaznaczy, które miejsca trzeba niezbędnie 

wykonać. Zapytała takŜe, czy PZD jest w stanie na bieŜąco niektóre rzeczy zweryfikować?  

Zasugerowała pomyśleć w przyszłości, Ŝeby cokolwiek z tą rzeczą zrobić i ewentualnie 

poszukać środków zewnętrznych na remont drogi.  

Radny Łukasz Kocur złoŜył interpelację w sprawie rozwaŜenia moŜliwości budowy 

chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej S3507 Hanowiec – Owsiszcze. Wstępnie radny rozmawiał 

z wójtem Gminy KrzyŜanowice, który wyraził pozytywną opinię co do partycypacji  

w kosztach.  

Następnie radny zapytał, jaka kwota została po „Akcji Zima” w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Raciborzu i jakie będzie wykorzystanie tej kwoty w bieŜącym roku?   

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak zwrócił się  

z zapytaniami:  

1. Poprosił o wystąpienie do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Katowicach z zapytaniem, kiedy rozpocznie się budowa suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej i z jakich środków będzie 

realizowana ta inwestycja? 

2. Zwrócił się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu) z prośbą o moŜliwie jak najszybsze obcięcie suchych gałęzi 

drzew na drodze wojewódzkiej Kuźnia Raciborska – Nędza, które stwarzają bardzo duŜe 

zagroŜenie dla uczestników ruchu drogowego.   
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Radny Marceli Klimanek zapytał, dlaczego pacjent ubezpieczony co  

jest udokumentowane w historii choroby w trakcie wypisu otrzymuje receptę pełnopłatną  

np. po cięciu cesarskim? Przypomniał, iŜ w 2005 r. wszystkie zgony po porodach były  

w 100 % zgonami po cięciach cesarskich. Od tego momentu jest zalecenie Konsultanta 

Wojewódzkiego, iŜ kaŜda pacjentka wychodząca ze szpitala powinna otrzymać receptę  

na 21 – dniową terapię drogą cząsteczkową, która nie daje Ŝadnych dolegliwości dla układu 

krąŜenia i powoduje, Ŝe pacjentka jest zabezpieczona praktycznie na połowę połogu, w tym 

najgorszym okresie, kiedy występuje niebezpieczeństwo zatorowości ogólnoustrojowej, 

głównie chodzi o zatorowość wielonarządową, która była przyczyną tych zgonów.  

W przypadku recepty pełnopłatnej, to ta terapia 10 – dniowa jest rzędu 180 zł.  

Radny zapytał takŜe, dlaczego pacjentki Oddziału PołoŜniczo – Ginekologicznego 

otrzymują wypisy – karty informacyjne leczenia szpitalnego nie w momencie wypisu tylko  

po upływie tygodnia, co jest niezbędne przy skierowaniu pacjentki do innego szpitala czy 

kontynuacji leczenia ambulatoryjnego?  

   

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:  

1. A. Plury – zwrócił się z prośbą do radnego, aby drugie pytanie sformułował w formie 

pisemnej, gdyŜ pierwsze i trzecie pytanie zostało przedstawione w prosty sposób.   

2. B. Abrahamczyk – w budŜecie jest kwota 400 tys zł. (kaŜda gmina otrzyma po 50 tys. zł). 

Przyjęto zasadę z gminami, która praktykowana jest juŜ od wielu lat, Ŝ w przypadku dróg 

50 % przekaŜe gmina, a druga połowę, podobnie jest z modernizacją odcinków dróg 

powiatowych w Gminie Rudnik. W przypadku inicjatywy Gminy Krzanowice to powiat 

będzie poszukiwał 50 % środków, aby zrealizować dane zadanie. Gmina Kuźnia 

Raciborska zgłasza potrzebę wykonania drogi przy ul. Topolowej. Przedstawiciele gmin  

są zorientowani, Ŝe wykonanie duŜych robót jest moŜlwie przy współudziale środków 

gminy.   

3. Ł. Kocura – w kwestii budowy chodnika stwierdził, Ŝe jeśli Gmina KrzyŜanowice będzie 

sugerowała jakiś chodnik, to powie, Ŝe była taka inicjatywa wykonania chodnika.  
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Odnośnie kwoty, jaka pozostała po „Akcji Zima” w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Raciborzu powiedział, Ŝe wszystkie oszczędności zostaną przeznaczone na łatanie dróg 

(bieŜące utrzymanie dróg). Obiecał zapytać dyrektora, jaką kwotę ile planował.  

Radny Ł. Kocur poprosił Starostę, aby zapytał dyrektora, ile wydał Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu na „Akcję Zima”, a jaką kwotę planował?   

4. W. Gumieniaka - poprosił radnego, aby interpelacje przedstawił w formie pisemnej, 

poniewaŜ są one bardzo szczegółowe.   

5. M. Klimanka – poprosił radnego, aby interpelacje przedstawił w formie pisemnej.  

 

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków T. Frencel o przedstawienie wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel stwierdziła, iŜ nie zostały 

zgłoszone Ŝadne wnioski.    

 

Ad18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Do dyskusji zgłosili się radni: W. Gumieniak, K. Ciszek, A. Wierzbicki, A. Plura, 

Starosta i przewodniczący rady A. Wajda. Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę 

mówców.  

 Wiceprzewodniczący Rady W. Gumieniak podziękował Przewodniczącemu Komisji 

BudŜetu i Finansów za dotrzymanie słowa i w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budŜecie znalazła się kwota 15.000 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne  

dla mieszkańców powiatu.  

 Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iŜ ludzie boją się parkować pod nową komendą 

policji przy ul. Bosackiej, bo nie ma wyznaczonego parkingu dla petentów. Miejsca 

parkingowe nie są oznaczone, czy są przeznaczone dla petentów czy dla policji, zaś osoby 

przyjeŜdŜające załatwić sprawę na komendę boją się, Ŝe jak zostawią pod nią samochód, 

naraŜą się na mandat. 

 Starosta nie widzi problemu. Stwierdził, iŜ ludzie nauczyli się, Ŝe wszędzie  

z parkowaniem będzie taki komfort jak pod starostwem, tymczasem nie wszędzie jest tak 
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dobrze. Doradził, aby parkować pojazdy na tzw. czarnym placu nieopodal nowej komendy.  

To minuta drogi piechotą i nikomu nic się nie stanie jak się kawałek przejdzie. 

 Radny Artur Wierzbicki przypomniał, iŜ 22.03.2012 r. uczestniczył w IV 

Regionalnym Koncercie młodych kompozytorów w Głubczycach. Koncert organizowany  

był dla młodzieŜy uczącej się w szkołach muzycznych. Szkoła Muzyczna w Raciborza 

równieŜ wysłała swoich przedstawicieli. W rozmowach kuluarowych na terenie Głubczyc 

dowiedział się, Ŝe mają do Raciborza pretensje odnośnie oświaty (szkoły średnie dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski rozpoczęły werbunek w gimnazjach Powiatu 

Głubczyckiego w marcu zanim szkoły w Głubczycach pomyślały o takim marketingu). 

Usłyszał równieŜ, iŜ powiat ma bardzo dobrze rozbudowaną sieć PKS, przez co zabiera się 

uczniów z Kietrza i Baborowa.  

 Radny A. Plura odniósł się do targów edukacyjnych i dni otwartych szkół. Podkreślił  

i podziękował Zarządowi oraz Referatowi Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa  

za organizację i za to, Ŝe wszystkie szkoły mają dni otwarte w tym samym dniu, dzięki temu 

uczniowie mogą za jednorazowym wejściem zwiedzić wszystkie szkoły ale dodatkowo 

otrzymać ofertę – w tym roku było to na Zamku Piastowskim w Raciborzu jako dodatkowa 

atrakcja.  

 Następnie nawiązał do listu otwartego Zespołu Szkół Zawodowych. Ubolewał, iŜ 

sprawa ta została w taki sposób przedstawiona w mediach. W związku z powyŜszym    

zwrócił się z apelem do mediów, aby wyraźnie poinformować młode osoby, iŜ Zespół Szkół 

Zawodowych w Raciborzu nie jest zagroŜony zamknięciem. Uczniowie, którzy wybiorą 

szkołę będą mogły kontynuować naukę i nie ma zagroŜenia, iŜ w połowie nauki zostanie 

zamknięty jakiś kierunek. Jest to bardzo istotne w momencie rozpoczęcia procesu 

rekrutacyjnego. JeŜeli mówi się o zamknięciu któregokolwiek zespołu szkół, to mówi się  

o jednostce administracyjnej a nie o szkołach, a jeŜeli obecna rada stanie przed decyzją 

podjęcia uchwały o zamknięciu czy połączeniu dwóch zespołu szkół – przy pomocy tego, iŜ 

jedną zamyka się i włącza się kierunki drugiego, to nie jest to toŜsame z likwidacją szkoły.  

W dalszym ciągu będą podejmowane w tym temacie rozmowy z radą pedagogiczną,  

a uczniowie powinni zostać poinformowani, iŜ mają prawo wybrać szkołę, do której będą 

uczęszczać do końca swojej edukacji. Jedyną przeszkodą, która moŜe zamknąć szkołę to niŜ 

demograficzny.  

 Starosta powiedział, Ŝe całą informację dla tych uczniów, którzy chcą uczyć się w tej 

szkole Zarząd będzie przekazywał podczas prezentacji nowego informatora naborowego. 

Ponadto zastanawia się, czy nie dopisać w informatorze kilka słów i wyjaśnić na czym  
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będzie polegało połączenie. Podziękował radcy prawnemu tut. Starostwa B. Kowalskiej, która 

z końcem miesiąca odchodzi na emeryturę za wieloletnią współpracę. W imieniu Zarządu  

i Rady podziękował za współpracę i Ŝyczył, aby kolejne lata spędzała na dalekich podróŜach. 

Wręczył jej ksiąŜkę o podróŜach.  

 Przewodniczący rady A. Wajda w imieniu rady podziękował za współpracę.  

 Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Barbara Kowalska podziękowała 

za dotychczasową współpracę, która trwała od 2003 r. Praca ta z pewnością nie była 

najgorsza, a nadzór prawny wojewody nie znęcał się nad samorządem powiatowym, jeŜeli 

chodzi o treść i formę podejmowanych uchwał. Jest to ostatnia sesja, którą obsługuje jako 

radca prawny Starostwa. Dzięki osobistej zasłudze radcy prawnej Lidii Chrzan udało się 

obronić przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę wynagradzania dla członków 

Zarządu, co jest wielkim plusem. Podziękowała za ksiąŜkę, którą wykorzysta  

w peregrynacjach krajowych i zagranicznych. Pochwaliła się, iŜ w marcu wróciła z wycieczki 

z Meksyku i Kuby.  

 Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego złoŜył wszystkim Ŝyczenia 

świąteczne z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych. 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczenia 

majątkowego za 2011r. w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Informacja wraz z formularzem 

oświadczenia została przesłana w wersji elektronicznej. Poprosił o przeczytanie informacji 

otrzymanej od Wojewody Śląskiego nt. zasad wypełniania oświadczenia majątkowego. 

Ponadto poinformował, iŜ do Biura Rady wpłynęła korespondencja:  

1. Pani Moniki Swobody. 

2. List otwarty pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

3. Pismo samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Całość korespondencji znajduje się do wglądu w Biurze Rady, zaś osoby zainteresowane 

mogą z nią zapoznać się. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ kolejna sesja Rady 

Powiatu Raciborskiego odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będą: 

„Nowe zadania realizowane przez powiat z zakresu transportu i komunikacji”. 

W imieniu własnym złoŜył Ŝyczenia świąteczne z okazji zbliŜających się Świąt 

Wielkanocnych.  
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Ad19. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 18:42. 

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  

27 marca 2012 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej 

nr 158 Wodzisław Śląski - Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich 

na trasie Rybnik – Chałupki. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.02.2012  

do 12.01.2012. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 16.03.2012  

do 27.03.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 20.02.2012 do 15.03.2012. 

7. Pytania radnej Teresy Frencel skierowane do Komendanta KPP w Raciborzu. 

8. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.  

9. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu. 

10. Sprawozdanie Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Raciborzu.  

11. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu. 

12. Sprawozdanie Placówki Oddziału StraŜy Granicznej w Raciborzu. 

13. Sprawozdanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu. 

14. Sprawozdanie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.  

15. Uchwała Nr XVII / 178 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.   

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2011 rok. 

16. Uchwała Nr XVII / 179 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.    

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

17. Uchwała Nr XVII / 180 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.    

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022.   

18. Uchwała Nr XVII / 181 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.   

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej. 
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19. Uchwała nr 3/III/2012 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 20 marca 2012 r. nt. pozytywnej opinii o Programie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

20. Uchwała Nr XVII / 182 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.   

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

21. Uchwała nr 4/IV/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie pozytywnej opinii o podziale środków 

PFRON. 

22. Uchwała Nr XVII / 183 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.    

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na realizację tych zadań w roku 2012 przedstawionym w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia w/w Programu. 

23. Uchwała Nr XVII / 184 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.     

w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania pn. 

”Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 3514S i nr 3523S”. 

24. Uchwała Nr XVII / 185 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r.     

w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

23 lutego 2012r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski - 

Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich na trasie Rybnik – 

Chałupki. 

 


