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BR. 0002.3.4.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XVIII / 2012 

z  XVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 kwietnia 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XVIII / 186 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

2. XVIII / 187 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

3. XVIII / 188 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomościach gruntowych, połoŜonych w Pietrowicach Wielkich  

oraz w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

4. XVIII / 189 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kornicach, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

5. XVIII / 190 / 2012 – w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.   

6. XVIII / 191 / 2012 – w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6. 

7. XVIII / 192 / 2012 – w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. 

 

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. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu          GraŜyna Kowalska   

5. Radca Prawny               Grzegorz Granieczny  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XVII 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. Nowe zadania realizowane przez powiat z zakresu transportu i komunikacji. 

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 wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomościach gruntowych, połoŜonych w Pietrowicach Wielkich  

oraz w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kornicach, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

17. 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 XVIII 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, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał takŜe Pana Grzegorza Graniecznego – nowego radcy prawnego  

tut. Starostwa.  

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 24 kwietnia 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XVII 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 21 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił propozycje zmian do porządku obrad 

sesji, które zostały wniesione przez:  

1. Prezydium Rady – projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia – załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  
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Projekt uchwały został przyjęty 21 głosami za.  

Na salę obrad wszedł radny A. Wierzbicki.  

2.  pismo Nr OR.II.0022.3.4.2012 z dnia 24.04.2012 r. Starosty Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2012  r.: 

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

Raciborskiego na 2012 rok – projekt uchwały przyjęto 22 głosami za.  

� nowej wersji projektu uchwały sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 – projekt uchwały przyjęto  

22 głosami za. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad sesji wraz ze zgłoszonymi poprawkami. 

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Teresę Frencel, Marka Kurpisa i Artura Wierzbickiego Zapytał 

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

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Komisja Uchwał i Wniosków wybrała radnego M. Kurpisa na przewodniczącego 

Komisji.   

Radny M. Kurpis wyraził zgodę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 22 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.   
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Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami  

od 28.03.2012 do 12.04.2012. W/w informację radni otrzymali drogą elektroniczną. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 29.03.2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Katowicach Starosta przekazał, Ŝe Komendant wyjaśniał powody likwidacji części 

posterunków na terenie Powiatu Raciborskiego. Tłumaczono wówczas, Ŝe jest to akcja 

ogólnopolska związana z tym, Ŝe Komendant Główny jak i Komendanci Wojewódzcy widzą 

potrzebę patroli większej ilości policjantów w terenie niŜ w biurach. W ostatnich latach 

policja została dosprzętowiona zarówno w samochody jak i w środki łączności.  

Nie są to wszystkie planowane zmiany, ale są pogłoski o dalszych redukcjach, które jeszcze 

nie zostały potwierdzone, jeśli chodzi o strukturę odpowiedzialności policji nie tylko  

na terenie powiatu, ale dotyczy to całego kraju.   

Na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Rawie 

Mazowieckiej oprócz tradycyjnych punktów jakim jest przyjęcie sprawozdań z wykonania 

budŜetu za rok ubiegły ZPP, dyskusję, wystąpienia było przyjęcia stanowisk odnośnie 

sytuacji, jaka ma miejsce w Polsce, a dotyczy samorządów. W spotkaniu uczestniczyli 

równieŜ przedstawiciele innych korporacji samorządowych, Związku Miast Polskich, Gmin, 

Metropolii i stanowiska wszystkich stowarzyszeń były identyczne, co do kwestii budŜetu 

samorządów. Niewiele postulatów samorządów jest uwzględniane przez władze rządowe  

i coraz częściej padają głosy o protestach samorządów w Warszawie, jak czynią to 

organizacje związkowe. Sytuacja dla samorządów nie tylko powiatowych, gminnych  

jak i wojewódzkich nie jest dobra. Wszystkie informacje w tym temacie oraz przyjęte 

stanowiska znajdują się na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 13.04.2012 do 24.04.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 28.03.2012 do 12.04.2012), stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Przypomniał, iŜ na posiedzeniach Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego omawiane są kwestie związane z wykorzystaniem środków unijnych  

z perspektywy, która powoli kończy się. Wiele ciekawych i potrzebnych zadań udało się 

zrealizować.  Z ciekawszych zadań moŜe być miasteczko westernowe, które kończy miasto 

śory. Jest to miejsce, park wypoczynku rodzinnego na 20 ha – jest to teren pomiędzy duŜymi 

osiedlami w Wodzisławiu Śl. Bardzo ciekawe projekty, wiele jest ciekawszych projektów 

drogowych, związanych z termomodernizacją. W bieŜącym roku mija 10 lat od powołania 

Subregionu Zachodniego jako stowarzyszenia. W czerwcu odbędzie się uroczyste Walne 
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Zgromadzenie na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na w/w uroczystość zostaną zaproszeni 

posłowie, wojewoda i marszałek.  

Starosta stwierdził, iŜ coraz więcej osób odwiedza Zamek Piastowski w Raciborzu.  

W drugi Dzień Świąt zwiedziło Zamek391 osób, zaś w weekendy jest to po 400 – 500 osób.   

Jest duŜe zainteresowanie Zamkiem poza Raciborzem. Bardzo chętnie osoby, które 

przyjeŜdŜają do Raciborza chcą posłuchać o historii Ziemi Raciborskiej, grodu raciborskiego.    

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

znajduje się w Biurze Rady.   

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o aktualnym porządku obrad sesji.  

 

Ad6. Nowe zadania realizowane przez powiat z zakresu transportu i komunikacji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ na sesji obecna jest Naczelnik 

Wydziału Komunikacji i Transportu GraŜyna Kowalska. W związku z powyŜszym zapytał, 

czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku 

obrad sesji?  

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

materiału.  

Materiał został przyjęty 22 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

    

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o opinię w sprawie projektu uchwały. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis powiedział, Ŝe  

Komisja BudŜetu i Finansów w dniu wczorajszym zajmowała się znowelizowanym projektem 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie jak i Wieloletnią Prognozą Finansową.  

W/w projekty uchwał przyjęto w większością głosów i zaopiniowano pozytywnie.  

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 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i 0 głosami 

przeciw.  PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

 

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

nt. projektu uchwały jest znana. 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 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomościach gruntowych, połoŜonych w Pietrowicach Wielkich  

oraz w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności 

przesyłu na nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kornicach, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.   

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosił się radny Krzysztof Ciszek stwierdzając, iŜ w informatorze naborowym na rok 

2012/2013 widnieje juŜ taka szkoła w ZSO Nr 1 i planowany jest tam jeden oddział. Zapytał, 

czy jest potrzeba tworzenia drugiej szkoły dla jednego oddziału? 

Starosta odpowiedział, Ŝe w CKU powstaje oddział zaoczny, a to jest wieczorowy 

czyli kształcący w weekendy, dlatego jest taka potrzeba. Poprosił Członka Zarządu  

P. Olendra, aby naświetlił jaka jest potrzeba, z uwagi na zmiany jakie zachodzą  

w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. JeŜeli ktoś kończy szkołę zawodową i chce mieć potem 

szkołę średnią, to nie moŜe pójść do technikum, bo nie ma technikum po szkole zawodowej,  

np. moŜe mieć wykształcenie średnie, pójdzie do liceum i albo wybierze wieczorowe  

albo zaoczne, stąd teŜ jest taka konieczność, aby mieć taką ofertę dla uczniów szkół 

zawodowych.       

Radny K. Ciszek stwierdził, iŜ wiąŜe się to z kosztami.  

Starosta odpowiedział, Ŝe nie są to koszty, ale jest to subwencja, która jest na pokrycie 

kosztów.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender wyjaśnił, Ŝe CKU jest to 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i powstało w celu kształcenia ustawicznego. Jest tam 

takŜe Centrum Kształcenia Praktycznego, które spełnia rolę warsztatów, ale takŜe wszystkie 

szkoły działające w trybie zaocznym. Szkoły działające w trybie zaocznym mają to do siebie,  

do szkół działających w trybie stacjonarnym, a takŜe liceum dla dorosłych, wieczorowe  

jest jednak szkołą działającą w trybie stacjonarnym, Ŝe jest takie bardziej efemeryczne. 

Kwestia elastyczności podejścia powoduje, Ŝe wygodniej jest taką szkołę umieścić  

przy placówce CKU niŜ przy szkole stacjonarnej, gdyŜ to się wiąŜe z koniecznością 

doraźnego zatrudnienia nauczycieli. Mając na względzie wiele czynników m.in. kwestie 

elastyczności, umieszczenie liceum jest to związane z tym, Ŝe wykształcenie w zakresie 

technika będzie moŜna zdobyć w perspektywie (w tym roku będzie nabór do techników  

na podbudowie Zasadniczej Szkole Zawodowej,) później szkoły te stopniowo pójdą  
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do wygaszenia i będzie moŜna tytuł technika zdobyć tylko przez liceum ogólnokształcące, 

uzupełniając następnie wykształcenie zawodowe. Oprócz szkoły wieczorowej trzeba mieć 

szkołę kształcącą w trybie zaocznym.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6. 

 

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 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad14. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: L. Malcharczyk, L. Fiołka i W. Gumieniak. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  
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W pierwszej kolejności głos zabrał radny L. Malcharczyk zgłaszając interpelację  

dotyczącą zainteresowania władz samorządowych Województwa Śląskiego kwestią 

uŜeglownienia rzeki Odry. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

Radny Leon Fiołka zgłosił w formie pisemnej trzy interpelacje:  

1. Proponował rozwaŜenie wyposaŜenia drzwi i okien Oddziału Geriatrii Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu w zabezpieczenia przed ich przypadkowym otwarciem  

przez pacjentów w/w Oddziału. 

2. Zainterweniował w sprawie pogorszenia się usług świadczonych przez raciborski PKS  

w zakresie jakości autobusów jak i w zakresie obsługi klientów, a takŜe zwrócenie 

zarządowi spółki uwagi na występowanie takich sytuacji w naszym rejonie.  

3. Wnioskował o wystąpienie poprzez Powiatowy Zarząd Dróg do Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg w Katowicach o przeanalizowanie propozycji wykonania na rondzie pod Oborą  

tzw. prawoskrętu z Obory na most lub dwóch pasów, które znacznie usprawniłoby ruch  

i zwiększyło przepustowość w tym rejonie.   

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak złoŜył 

interpelację w sprawie przeprawy promowej Ciechowice – Grzegorzowie, stanowiącą 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.   

 

Ad15. 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. L. Malcharczyka – nie potrafił określić, czy zgłoszona przez radnego prośba  

jest interpelacją czy stanowiskiem.  

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iŜ jest to interpelacja.   

2. L. Fiołki – Starosta obiecał wystąpić do Dyrektora Szpitala w kwestii rozwaŜenia 

zabezpieczenia okien na Oddziale Geriatrii.  

Przypomniał, iŜ PKS został przyjęty dla gmin. Przyjęto zasadę, Ŝe będą świadczone 

podstawowe usługi tj. przywóz i odwóz młodzieŜy ze szkoły, przywóz i odwóz osób  

z pracy z I zmiany. W przypadku, gdy autobusem jeździ bardzo mała ilość osób  
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i są to kursy tzw. socjalne będzie to robione, jeśli gminy będą partycypowały w kosztach. 

Niektóre kursy PKS zawiesza czy zamyka.  

Odnośnie jakości autobusów Starosta był zaskoczony, poniewaŜ zostało w bieŜącym 

roku zakupionych 12 nowych autobusów. Obiecał zapytać Prezesa PKS, czy są przypadki, 

Ŝe autobusy nie spełniają warunków. 

 W kwestii ronda pod Oborą Starosta zobowiązał się wystąpić do ZDW. Przy realizacji 

duŜych inwestycji jakie było Auchan i inne obiekty, wykonano zakres drogowym który 

nie został odebrany przez ZDW. Z pewnością będzie taka odpowiedź, Ŝe dopóki  

nie odbierze to nie będą podejmowane rozbudowy wszystkiego. Zgodził się, iŜ czasami  

są duŜe korki i być moŜe problem ten częściowo zostanie rozwiązany. Do Starosty dotarła 

informacja o zawieszeniu kursowania pociągów na tej linii. Stwierdził, Ŝe jak nie będzie 

zamykany szlaban, to z pewnością nie będzie korków.  

3. W. Gumieniaka – Starosta obiecał wystosować pismo odnośnie najazdów. W kwestii 

oświetlenia dróg we wszystkich kategoriach jest to zadanie gminy, stąd teŜ konieczne 

jest wystąpienie w tym temacie do Gminy Rudnik i Gminy Nędza. 

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak dodał, Ŝe jest po rozmowach z firmą 

obsługującą prom i pod koniec 2011 r. dowiedział się, Ŝe jest opracowany projekt 

oświetlenia promu łącznie z sygnalizacją świetlną, która będzie kierować ruchem.  

Starosta obiecał w/w tematy ująć w jednym piśmie. 

4. L. Malcharczyka – odnośnie uŜeglownienia Odry Starosta powiedział, Ŝe jest to temat 

bardzo medialny. W/w tematem zajmowały się róŜne województwa. UŜeglownienie Odry 

od Raciborza jest moŜliwe, ale wiąŜe się z pewnymi warunkami, o których była mowa. 

Musi być rezerwat wody pod Raciborzem, który będzie dopuszczał wodę w tych okresach 

jak jest niski poziom wody w Odrze, a jest on w 80 % dni w roku. UwaŜał, Ŝe naleŜy 

podnosić temat: Zbiornik mokry Racibórz. Nie ma siły, aby Zbiornik był szybciej jeśli nie 

wyeksploatuje się większość kruszyw, jakie są w czaszy Zbiornika suchego, a moŜe to 

potrwać do 40 lat. Drugą rzeczą jest odcinek Kanału od Raciborza do Kędzierzyna Koźla. 

Powiat moŜe pisać, uczestniczyć w konferencji, tylko temat ten nie zostanie załatwiony 

według oczekiwań radnego. Województwo śląskie nie jest zainteresowane, rząd RP 

Kanałem Odra – Dunaj nie jest zainteresowany i jakby posłuchano racji urzędników, to 

moŜna byłoby przekonać się przynajmniej w logicznych przypadkach. Nie widzi Zarządu 

w takim działaniu, które przyniosłoby skutki. Uczestnictwo w konferencjach, zapraszanie 

osób do Starostwa na konferencje jest wskazane. W chwili obecnej trudno oczekiwać, Ŝe 

w miejscach gdzie są drogi powstaną mosty nad Kanałem. Nie potrafi powiedzieć ilu 
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mieszkańców tych gmin jak: Nędza, Kuźnia Raciborska będzie z tego zadowolonych. 

Zasugerował zorganizowanie konferencji powaŜnej, na której zostaną przedstawione 

wszystkie te sprawy. Rozmawiano o plusach, jakie będą z Kanału Odra – Dunaj.   

MoŜe uda się zaprosić osobę z Ministerstwa, która zajmuje się uŜeglownieniem Odry  

i rzetelnie podyskutować nad tym tematem, który jest bardzo medialny i nośny.  

Radny L. Malcharczyk powiedział, Ŝe UE na dzień dzisiejszy temat Kanału Odra – 

Dunaj „uwaliła”. Ideą jego jest uŜeglownienie Odry, a nie budowa Kanału Odra – Dunaj.  

Starosta stwierdził, Ŝe waŜną rzeczą jest określenie na jakim odcinku. 

Radny L. Malcharczyk stwierdził, iŜ 5 województw zauwaŜyło, Ŝe UE na dzień 

dzisiejszy nie jest w stanie wyłoŜyć środków, dlatego teŜ postanowiło powołać projekt 

ściany zachodniej. W tym celu podpisano umowę. Pani Minister Rozwoju Regionalnego 

ElŜbiecie Bieńkowskiej podobał się projekt rozwoju ściany wschodniej (był taki program 

operacyjny) i zainteresowana była programem. Województwo opolskie nie jest 

zainteresowane pójściem w kierunku na Chałupki, gdyŜ wystarczy im Kanał Gliwicki. 

NaleŜy połączyć siły, spróbować skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego, który pilotuje sprawę z pozostałymi 4 województwami  

i zobaczyć, co udałoby się wspólnie zrobić w w/w temacie.  

Starosta stwierdził, Ŝe niemoŜliwe jest pływać Odrą, która ma 1000 meandrów  

na odcinku od Raciborza do Kędzierzyna – Koźla. Nigdy nie pływały tam statki, tylko 

pływały małe, płaskodenne wycieczkowe. Jeśli mówi się o uŜeglownieniu mule Odry  

od Raciborza do Kędzierzyna Koźla, to trzeba mówić o Kanale, bo nikt Odry  

nie wyprostuje. Po Modrze pływają pływadła. Kanał jest elementem programu  

Odra – Dunaj. Od dawna pływało się od Kędzierzyna – Koźla. Odra od Kędzierzyna  

jest spławna i to co robią województwa np. opolskie to one poprawiają coś co 

funkcjonuje, a od Raciborza nie ma Ŝeglugi.  

Rany L. Malcharczyk powiedział, Ŝe nie naleŜy niczego robić.  

Radny L. Fiołka wyjaśnił, iŜ nie chodziło o stałe połączenia PKS tylko o tzw. czartery 

czyli zamawianie PKS do świadczenia konkretnych usług. Do radnego dochodzą sygnały, 

Ŝe od końca 2011 r. jakość świadczonych usług i tabor, który zostaje dostarczany do 

wykonania tych przewozów jednorazowych jest coraz gorszy.  

Starosta wyjaśnił, iŜ pojawiły się uwagi co do cen, jakie proponuje PKS, lecz zostało 

to wyjaśnione. Prywatny przewoźnik, który ma 1 autobus i nim jeździ, ma niskie koszty. 

Firma, która musi przestrzegać wszystkich praw, jakie wynikają z kodeksu pracy ma inne 
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koszty i nie jest stanie z nich zejść. Dziwił się, Ŝe ktoś wynajmuje autobus w PKS - ie, 

skoro jest niezadowolony z komfortu w autobusie.  

Radny L. Fiołka uwaŜał, Ŝe skoro Starostwo jest udziałowcem spółki, to powinien 

interweniować, Ŝeby spółka przynosiła dochody a nie spowodowała uciekanie klientów  

od spółki.  

Starosta stwierdził, iŜ spółka ma nie generować strat, a dochody to jest druga rzecz.   

 

Ad16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  

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

zgłoszone Ŝadne wnioski.    

 

Ad17. 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 poinformował, iŜ w dniu 20.04.2012 r. wpłynęła 

odpowiedź Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zamknięcia linii kolejowej nr 158 na odcinku 

Wodzisław Śl. – Chałupki – Uchwała Rady Powiatu Raciborskiego XVII / 185 / 2012  

w sprawie poparcia Uchwały nr XV/181/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru zamknięcia linii kolejowej nr 158 Wodzisław Śląski - 

Chałupki oraz likwidacji kolejowych przewozów pasaŜerskich na trasie Rybnik – Chałupki. 

Zaprosił zainteresowanych radnych do zapoznania się z treścią pisma, które jest do wglądu  

w Biurze Rady. Ponadto przypomniał o obowiązku złoŜenia oświadczenia majątkowego za 

2011 r. Termin składania oświadczeń upływa 30 kwietnia 2012 r. Poinformował takŜe, iŜ 

kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 29 maja 2012 r. o godz. 15:00. 

Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. 
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Ad18. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:01. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.     

Przewodniczący rady A. Wajda zaprosił członków Klubu Radnych „Razem dla Ziemi 

Raciborskiej” i „Platformy Obywatelskiej” na 5 – minutowe spotkanie do sali, w której 

odbywają się komisje.   

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady: 
Jolanta Długosz               Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

24 kwietnia 2012 r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 28.03.2012  

do 12.04.2012. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 13.04.2012  

do 24.04.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 28.03.2012 do 12.04.2012). 

7. Materiał dotyczący nowych zadań realizowanych przez powiat z zakresu transportu  

i komunikacji. 

8. Uchwała Nr XVIII / 186 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

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

9. Uchwała Nr XVIII / 187 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022.   

10. Uchwała Nr XVIII / 188 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności przesyłu  

na nieruchomościach gruntowych, połoŜonych w Pietrowicach Wielkich  

oraz w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Nr XVIII / 189 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne ustanowienie słuŜebności przesyłu  

na nieruchomości gruntowej połoŜonej w Kornicach, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

12. Uchwała Nr XVIII / 190 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Zamkowej 6.   

13. Uchwała Nr XVIII / 191 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

14. Uchwała Nr XVIII / 192 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 
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15. Interpelacja radnego Leonarda Malcharczyka dotycząca zainteresowania władz 

samorządowych Województwa Śląskiego kwestią uŜeglownienia rzeki Odry. 

16. Interpelacja radnego Leonarda Fiołki dotycząca szpitala, raciborskiego PKS – u  

oraz ronda przy Auchan.  

17. Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

Władysława Gumieniaka w sprawie przeprawy promowej Ciechowice – Grzegorzowie. 

 


