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BR. 0002.3.5.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XIX / 2012 

z  XIX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 maja 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XIX / 193 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

2. XIX / 194 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

3. XIX / 195 / 2012 – w sprawie  udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie”. 

4. XIX / 196 / 2012 – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności PoŜytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji.     

5. XIX / 197 / 2012 – w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XIX / 198 / 2012 – w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

7. XIX / 199 / 2012 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty. 

 

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               Grzegorz Granieczny  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVIII 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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

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

na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności PoŜytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji.    

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

18. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

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

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

radnych zaproszonych gości, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego. 

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

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

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) 

 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego, który był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi. 

 

Ad.3 Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.5.2012 z dnia 29.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 maja  2012  r. nowych wersji projektów uchwał: 
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a) w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok - nowa 

wersja projektu uchwały została przyjęta bez uwag.  

b) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022 - nowa wersja projektu uchwały została przyjęta bez uwag. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad sesji wraz ze zgłoszonymi zmianami. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 22 głosami za, 0 głosami przeciw  

i 0 głosami wstrzymującymi.  

 

Ad.4 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 o przegłosowanie składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie - 22 głosami za,  

0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

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

Komisji.   

Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.   

 

Ad.5 Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.   

Starosta Raciborski Adam Hajduk poinformował, iŜ Kamil Ciołek – uczeń Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych w Raciborzu został mistrzem Polski  

w specjalnościach malarz – tapeciarz. Jest pasjonatem wędkarstwa. Na sesji K. Ciołek  

od władz powiatu otrzymał akcesoria wędkarskie.  
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Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych w Raciborzu Jacek Kąsek 

stwierdził, iŜ rok 2012 dla szkoły był dosyć owocny. Jest to pierwszy sukces od wielu lat, iŜ 

K Ciołek zdobył I miejsce. K. Ciołek jest uczniem klasy II na kierunku technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie. Na Złotej Kielni nie ma takiego zawodu, zaś malarz, 

tapeciarz i posadzkarz są to zawody podobne tematycznie, wiec startował on w tej 

konkurencji. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych w Raciborzu reprezentowało  

3 uczniów. O ich uczestnictwie w finale zadecydowały eliminacje okręgowe w Gliwicach,  

w których zajął I miejsce i dostał się do finału centralnego. Zdobył tytuł „Młody Malarz Roku 

DEKORAL PROFESSIONAL 2012”. Ponadto otrzymał on nagrodę w postaci agregatu  

do malowania natryskowego i uzyskał takŜe tytuł najlepszego finalisty, zdobywając 

największą ilość punktów ze wszystkich uczestników z całego turnieju i otrzymał Puchar 

Ministra Edukacji Narodowej. Ogólnie szkoła zajęła III miejsce. Pozostali zawodnicy 

ZSBiRR, zajmując szóste miejsce w Polsce zdobyli w swoich zawodach, tytuł finalisty. 

Uczeń K. Ciołek zadowolony był ze zdobytego tytułu. W konkursie był niespełna rok, 

poniewaŜ przepisał się z technikum do zawodówki. Zadowolony był z nagród, szczególnie  

z pistoletu natryskowego, który był warty prawie 3.000 zł.  

Pan J. Kąsek stwierdził, iŜ K. Ciołek poza tym, iŜ lubi branŜę budowlaną, 

zainteresowany jest wędkarstwem stąd teŜ otrzymał zestaw do spełnienia jego pasji.   

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Adrian Plura w imieniu 

radnych i Komisji pogratulował K. Ciołkowi za osiągnięcie sukcesu. Stwierdził, iŜ K. Ciołek 

jest bardzo porządnym młodym człowiekiem, jest dobrym wzorem i promocją szkolnictwa 

zawodowego. śyczył K. Ciołkowi, aby jego wartości i cechy umoŜliwiły w Ŝyciu osiągnięcie 

sukcesu.   

Zdaniem Starosty sukces pokazał, Ŝe szkoły zawodowe są dobrymi szkołami i warto  

w ten rodzaj szkolnictwa inwestować. Następnie Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, 

jakie miały miejsce między sesjami od 25.04.2012 do 17.05.2012. W/w informacja stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie konkursu pt.: „Bezpieczny rowerzysta”, który odbył się 25.04.2012 r. 

Starosta powiedział, Ŝe zmieniły się przepisy i w chwili obecnej młody człowiek powinien 

posiadać przy sobie kartę rowerową, a policja ma prawo domagać się tego dokumentu. 

Wymyślono coś takiego na smyczy, gdzie znajduje się numer do policji. Policja opracowała 

mały informatorek niezbędny dla rowerzysty. Zamówiono 400 sztuk kompletów łącznie  

z opaską odblaskową na rękę i zostanie to wręczone gimnazjalistom. Inicjatywa ta ma na celu 

zmobilizowanie gminy, aby włączyły się w akcję oraz sfinansować tego typu 
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oprzyrządowanie, aby kaŜda osoba, która wykona kartę rowerową mogła coś takiego 

otrzymać.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 18.05.2012 do 29.05.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 25.04.2012 do 17.05.2012), stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

W dniu dzisiejszym na Zamku Piastowskim była wystawa na otwarciu której obecny  

był Marszałek J. Gorzelik. Wystawa przygotowana jest przez Zespół Szkół  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących i jest bardzo ciekawa. Zachęcił do zwiedzenia wystawy. 

Oprócz tego została wydana ksiąŜka, w której zawarte są wszystkie obiekty. KsiąŜka dostępna  

jest na Zamku, a w przypadku jej braku osobiście poprosi Panią Dyrektor A. Tańską  

o jej dostarczenie i na następnej sesji radni ją otrzymają.  

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

znajduje się w Biurze Rady.   

Starosta przekazał, Ŝe w dniu 22.06.2012 r. (piątek) nastąpi uroczyste otwarcie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. W godzinach dopołudniowych obędzie się konferencja, zaś 

uroczystość uświetni koncert plenerowy, który zaplanowano o godz. 20:30. KaŜdy z radnych 

otrzyma imienne zaproszenie na uroczyste otwarcie Zamku. W tym dniu w Katowicach 

będzie przebywał Prezydent B. Komorowski i władze wojewódzkie z pewnością będą zajęte 

obsługą tej wizyty, zaś wieczorem jest ostatni mecz reprezentacji Polski.   

 

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ temat ten omawiany był  

na poszczególnych komisjach. 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.  

Sprawozdanie zostało przyjęte 23 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

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

na 2012 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię w sprawie projektu uchwały. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis powiedział, Ŝe  

Komisja BudŜetu i Finansów zajmowała się nowym projektem uchwały i przy 12 członkach 

zaopiniowała go jednogłośnie, podobnie jak projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.  

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 23 głosami za i stanowi załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.8 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 jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie”. 

 

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 jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności PoŜytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.    

 

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 jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

 

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 jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  
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Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Raciborskiego. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad.14 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: A. Plura, L. Malcharczyk i M. Klimanek. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności zgłosił się radny Adrian Plura zgłaszając kilka tematów, które 

zostały podniesione na zebraniach sołeckich w Gminie Kuźnia Raciborska w sołectwie Rudy  

i w okolicach. Przypomniał, iŜ pozostałe sprawy w postaci interpelacji złoŜył juŜ wcześniej, 

dlatego teŜ podniesie tylko dwie sprawy dotyczące:  

1. newralgicznego odcinka DW 919 na terenie Kolonii Renerowskiej, gdzie w ostatnim 

czasie zdarzyły się trzy powaŜne kolizje drogowe, a przyczyną była nadmierna szybkość. 

Dołączył do w/w interpelacji pisemny artykuł z lokalnego portalu. Właścicielem tej drogi 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dzieci dochodzące do przystanku autobusowego  

nie korzystają z pobocza z powodu jego braku i korzystają z rowu. Ostatni wypadek 

pokazał, Ŝe nawet rów był niebezpieczny, bo samochód jechał przez kilkanaście metrów 

rowem i zatrzymał się na moście. Gmina zainwestowała w fotoradar, który jest atrapą, 

gdyŜ od dłuŜszego czasu nie jest uŜywany. W/w kwestia podniesiona została na zebraniu  

i budzi wiele emocji wśród mieszkańców, Ŝe fotoradar jest umiejscowiony przy wyjeździe  

z terenu zabudowanego. Przy wyjeździe z Kolonii Renerowskiej znajduje się napis: 

„Uwaga Fotoradar”. W tej sprawie podejmowane juŜ były kilkakrotne rozmowy, stąd teŜ 

zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z pisemnymi prośbami, m.in.  

z uzyskaniem opinii Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Raciborzu  

na temat zasadności umiejscowienia masztu przy wyjeździe z terenu zabudowanego  

w Rudach na terenie Kolonii Renerowskiej.  
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2. sprawę drogi w miejscowości Jankowice, gdzie przy wjeździe do Jankowic znajduje się 

balustrada energochłonna, która ma zwiększyć bezpieczeństwo przejeŜdŜających 

samochodów. Balustrada ta zwiększa bezpieczeństwo samochodów, ale znacznie 

zmniejsza bezpieczeństwo przechodzących osób. W tej sprawie radny dołączył artykuł 

prasowy ukazujący sytuację matki prowadzącej dziecko z wózkiem, która pragnie dojść  

do domu i naraŜona została na atak kierowcy. Samochód ścinający zakręt, w tym miejscu 

uniemoŜliwia korzystanie z pobocza, bo blokuje go balustrada energochłonna. Dojście 

mieszkańców pieszo do swoich domów, zwłaszcza zimą, gdy po opadach śniegów 

pobocza drogi są ograniczone, przypomina grę w „rosyjską ruletkę”. W związku  

z powyŜszym radny poprosił o uzyskanie opinii Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w tym temacie. Gmina próbuje w tej sprawie monitować, podejmować 

działania zmierzające do budowy chodnika, ale w chwili obecnej jest to bardzo 

utrudnione. Interpelacje zgłoszone przez radnego stanowią załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 Radny A. Plura zwrócił się takŜe z prośbą o informowanie radnych o kolejnych 

etapach utworzenia środowiskowego domu pomocy społecznej typu „B” na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Osobiście razem z innymi radnymi i radną T. Frencel 

uczestniczył w pracach Zespołu ds. utworzenia w/w domu. Wnioski z prac Komisji 

zostały przedstawione, a Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął w tym temacie działania.  

Są deklaracje ze strony Gminy Pietrowice Wielkie o miejscu, lokum i deklaracji  

o częściowej partycypacji w kosztach remontu. Poprosił Starostę o przedstawienie kilka 

informacji w tym temacie oraz informowanie radnych na bieŜąco o przebiegu prac. 

Przekazał, Ŝe informacja o wynikach działań Zespołu została złoŜona w Biurze Rady.  

W chwili obecnej jest pilna potrzeba stworzenia tego typu domu i są moŜliwości 

finansowania tego typu przedsięwzięcia.    

  Radny Leonard Malcharczyk nawiązał do wcześniejszej interpelacji dotyczącej 

utworzenia przejścia dla pieszych na wysokości (ul. Nowa) w Pawłowie. W związku  

z powyŜszym zapytał, czy prawdą jest fakt, Ŝe dla utworzenia przejścia dla pieszych 

wymagany jest metr chodnika. Na dzień dzisiejszy rodzice odprowadzają dzieci do szkoły 

przez ruchliwą drogę.  

  Ponadto radny przypomniał, iŜ na ostatniej sesji podniósł sprawę odnośnie 

zainteresowania władz samorządowych Województwa Śląskiego kwestią uŜeglownienia rzeki 

Odry. W związku z powyŜszym wniósł o wystąpienie do Zarządu Województwa Śląskiego  
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i Wojewody Śląskiego z zapytaniem, czy w nowym okresie budŜetowania planowane  

są działania na rzecz rzeki Odry (w szerokim zakresie).  

  Radny poinformował takŜe, iŜ w dniu wczorajszym zdarzył się wypadek  

na drodze wojewódzkiej na skrzyŜowaniu Pawłów – Racibórz. W czasie zaistniałej kolizji 

wiele osób wykorzystało drogę łączącą Ocice (ul. Wiejska) na Kornice. Zapytał, czy  

od ostatniego spotkania i rozmowy nt. drogi nr 3548S, gdzie Starosta powiedział, Ŝe droga ta 

zostanie przekazana Miastu Racibórz, w tym temacie zostały poczynione jakiekolwiek działania?  

Dla odciąŜenia ruchu, droga ta jest jedną z optymalnych rozwiązań, które na dzień dzisiejszy  

jest wykorzystywane przez społeczeństwo. Droga ta znajduje się w fatalnym stanie, są dziury.  

W związku z powyŜszym zapytał o obecny stan drogi oraz czy nie moŜna byłoby uruchomić tej 

drogi dla odciąŜenia ruchu w Raciborzu?  

  Radny Marceli Klimanek:  

1. Zapytał o dalszy etap remontu ul. Bogumińskiej w Raciborzu. Motorowerzyści  

i rowerzyści nie potrafią utrzymać równowagi na tej ulicy. Drogą tą jeŜdŜą dzieci  

do szkoły zarówno do gimnazjum i liceum oraz coraz więcej ludzi jeździ tą drogą  

na zakupy. Droga ta jest niebezpieczna zwłaszcza przy skrzyŜowaniu z ul. Opawską.      

2. Zapytał, gdzie w chwili obecnej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona  

dr Roszczakowskiemu - ordynatorowi Oddziału Ginekologicznego Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu, która znajdowała się w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

przy ul. Bema? Brak w/w tablicy w budynku szpitala przy ul. Gamowskiej w Raciborzu. 

3. Zapytał, dlaczego, mimo zaproszeń Dyrektor SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

(ani jego ewentualny przedstawiciel) nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa?   

Radny odniósł się takŜe do odpowiedzi na interpelację z dnia 27.03.2012 r., dlaczego 

pacjentki, które wypisywane są z Oddziału Ginekologicznego po cięciu cesarskim otrzymują 

recepty 100 % płatne. Wówczas Dyrektor szpitala był nieobecny na sesji i radny otrzymał 

odpowiedź pisemną. Odczytał w/w odpowiedź, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. Przypomniał, iŜ w 2005 r. pięć kobiet na Śląsku zmarło tylko i wyłącznie  

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 
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wielonarządową, która była przyczyną tych zgonów. Radny na koniec swojej wypowiedzi 

zacytował, Ŝe rozwiązanie operacyjne metodą przez brzuszną (cięcie cesarskie) operacja 

składa się z następujących etapów: otwarcie połogu brzucha czyli laparotomia.  

 

Ad.15 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  - odnośnie dróg obiecał przygotować stosowne pismo. Zarządzanie na drogach 

powiatowych leŜy w gestii Starosty, w imieniu Starosty robi to Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych, a zarządzaniem dróg wojewódzkich naleŜy do Marszałka.  

Odnośnie utworzenia środowiskowego domu pomocy społecznej typu „B” Starosta 

powiedział, Ŝe Wicestarosta podjął działania w poszukiwaniu obiektów. Wizytował  

trzy obiekty: jeden obiekt w Krzanowicach po StraŜy Granicznej – obiekt wymagał 

duŜych nakładów finansowych, obiekt w Markowicach (po Siostrach), który naleŜałoby 

kupić i adoptować oraz budynek w Gminie Pietrowice Wielkie w miejscowości 

Samborowie, który gmina mogłaby uŜyczyć. Z budŜetu powiatu większych środków  

nie moŜna przeznaczyć na ten cel, trzeba pozyskać na remont i na funkcjonowanie. Celem 

pracy Komisji miało być określenie wielkości problemu i oszacowanie, czy problem ten 

moŜna w jakiś sposób ogarnąć korzystając ze środków zewnętrznych. Podziękował 

Komisji za wykonaną pracę i za otrzymanie materiału do dalszej pracy. Zarząd Powiatu  

w dalszym ciągu będzie pracował nad tym, aby doprowadzić do powstania domu.  

Radny A. Plura poprosił Starostę o bieŜące informowanie radnych o postępach prac.   

Starosta odpowiedział, Ŝe Wicestarosta będzie informował radnych na Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

2. L. Malcharczyka – Starosta stwierdził, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych ma problem,  

w którym miejscu umieścić przejście. Przejście musi być między chodnikiem. Do tematu 

trzeba będzie szerzej podejść, stąd teŜ obiecał ponownie podejść do w/w tematu. W tym 

zakresie odbyły się 2 wizje lokalne.  

Poza tym zostanie sformułowane pismo do Urzędu Wojewódzkiego, jakie plany mają 

władze wojewódzkie (Wojewoda i Marszałek), jeśli chodzi o Odrę. W tej chwili 

prowadzone są prace nad Strategią dla Rozwoju Województwa Śląskiego i samorządy 

mogły zgłaszać swoje uwagi. Jedna z gmin podeszła inaczej i z inicjatywy tej gminy  
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odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie wszystkich samorządów. Okazuje się, Ŝe 

w Strategii dla Rozwoju Województwa Śląskiego jest program, Ŝe moŜna wpisać wyraz  

i zobaczyć w ilu miejscach on pojawi się. Jeśli chodzi o Racibórz, to pojawia się raz jako 

Kotlina Raciborsko – Oświęcimska. Przy opracowywaniu Strategii dla Rozwoju 

Województwa Śląskiego zapomniano o Raciborzu – jako Ziemi Raciborskiej. Wysłano 

wiele uwag, które uwzględniały w/w rzeczy. Nieporozumieniem jest, aby w Strategii  

dla Rozwoju Województwa Śląskiego Ziemia Raciborska i Miasto Racibórz nie miało 

naleŜnego miejsca.   

Starosta przypomniał, iŜ odbyło się spotkanie z miastem Racibórz w celu  

zdecydowania, które drogi moŜna zamienić. Jest wykaz, opisujący drogi, które chce 

zamienić miasto i powiat. Pojawi się problem, jak drogi zostaną zamienione  

np. jak jest droga polna powiatowa po które nikt nie jeździ to nie ma kłopotu,  

a w przypadku ul. Mariańskiej czy Cegielnianej po której samochody poruszają się to 

będą kłopoty. Nie potrafi powiedzieć, czy dojdzie do jakiekolwiek zamiany.   

Odnośnie drogi o której wspomniał radny Starosta powiedział, Ŝe mieszkańcy Ocic, 

którzy są mieszkańcami powiatu, kategorycznie są przeciwny pracom na drodze. Rolnicy, 

którzy mają pole przy tej drodze domagają się jej zamknięcia, nawet otrzymano pismo  

od RSP. Osoby jeŜdŜące po polach wysypują śmieci i inne rzeczy. Mieszkańcy innych 

części powiatu, którzy korzystają z tej drogi, domagają się naprawy drogi. Często pijani 

kierowcy korzystają z tej drogi. Przeładowane tiry wiedząc, Ŝe jest kontrola korzystają  

z drogi. W przypadku wyremontowania drogi to w pierwszej kolejności mieszkańcy 

zrobią sobie pikietę i zablokują drogę, a po drugie po tej drodze będą poruszały się 

samochody cięŜarowe. Policja nie będzie w stanie tego pilnować. Droga będzie 

przejezdna, ale nie będzie zrobiona tak, Ŝe moŜna było tam naprawdę jeździć. Na drodze 

tej nie zostaną wykonane powaŜne remonty.  

3. M. Klimanka – Starosta obiecał ponownie wystosować pismo do dróg krajowych.  

W ostatnich  latach na drodze DK 45 zostało wykonanych wiele prac. Oczywiście  

są elementy takie jak np. ul. Bogumińska, Kozielska i podejmowane są w tym temacie 

monity, ale nie tylko tą jedną drogę ma Zarząd Dróg Krajowych.     

W kwestii pytania dot. tablicy dr Roszczakowskiemu zostanie wystosowane pismo  

do Dyrekcji Szpitala. Ponadto rozezna temat dotyczący nie wstawiania się Dyrektora  

na Komisjach i udzieli radnemu niezbędnej odpowiedzi.   
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Ad.16 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków A. Wierzbickiego o przedstawienie wniosków.  

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

zgłoszone Ŝadne wnioski.    

 

Ad.17 Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji.  

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iŜ na wszystkie interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi, które znajdowały się w Biurze Rady i zostały przekazane 

wnioskodawcom. Ponadto poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 26 czerwca 2012 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Wykonanie budŜetu 

Powiatu Raciborskiego za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu”. 

 

Ad.18 Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:07. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.     

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady:  

Ewa Mekeresz                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  

29 maja 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 25.04.2012  

do 17.05.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.05.2012  

do 29.05.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.04.2012 do 17.05.2012). 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

7. Uchwała Nr XIX / 193 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

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

8. Uchwala Nr XIX / 194 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022. 

9. Uchwała Nr XIX / 195 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

 w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego 

zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Sławikowie”. 

10. Uchwała Nr XIX / 196 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z Powiatową Radą Działalności PoŜytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.     

11. Uchwała Nr XIX / 197 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr XIX / 198 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

13. Uchwała Nr XIX / 199 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.   

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty. 

14. Interpelacje radnego Adriana Plury.  
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15. Odpowiedź na interpelację radnego M. Klimanka z sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27.03.2012 r.   

 


