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BR. 0002.3.6.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XX / 2012 

z  XX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 czerwca 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
1. XX / 200 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

2. XX / 201 / 2012 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2011 rok. 

3. XX / 202 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

4. XX / 203 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

5. XX / 204 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 

6. XX / 205 / 2012 – w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2012 – 2015. 

7. XX / 206 / 2012 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

8. XX / 207  2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego 

mieszczącego się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

9. XX / 208 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2011 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

10. XX / 209 / 2012 – w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

11. XX / 210 / 2012 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 
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12. XX / 211 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

13. XX / 212 / 2012 – w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu               Ewa Tapper  

2. Kierownik Biura Rady              Ewa Mekeresz  

3. Radca Prawny               Grzegorz Granieczny  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIX 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. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2011 rok. 

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

na 2012 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2012 – 2015. 



 3 

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

Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego 

mieszczącego się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2011 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

24. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XX 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.  

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

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  
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Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

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 26 czerwca 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

z XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r., 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, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. 

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.6.2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 czerwca 2012  r. nowej wersji projektów uchwał: 

1. w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok - nowa 

wersja projektu uchwały została przyjęta 21 głosami za, 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2022 - nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 21 głosami za, 

3. pismo Komisji Rewizyjnej o ujęcie w porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Starostę Raciborskiego - nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 21 

głosami za. W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku 

obrad sesji wraz ze zgłoszonymi zmianami. 
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie - 21 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie 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 proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

 Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków została radna T. Frencel.   

 

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 Raciborski Adam Hajduk Starosta stwierdził, iŜ informację Starosty  

o pracach Zarządu radni otrzymali drogą elektroniczną, dlatego teŜ odniósł się do niektórych 

wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami od 30.05.2012 do 14.06.2012. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 15.06.2012 do 26.06.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 30.05.2012 do 14.06.2012), stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Odnośnie spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Racibórz w kwestii 

zaawansowania prac podejmowanych w ramach budowy Zbiornika Racibórz Starosta 

powiedział, Ŝe widać juŜ moment w którym rozpoczną się prace na Zbiorniku. Informacja  

sprzed 9 miesięcy była taka, Ŝe do końca I kwartału RZGW złoŜy kompletny wniosek  

do Wojewody Śląskiego, który wyda decyzję. Decyzja ta zastępuje zarówno pozwolenie  

na budowę jak i akt wywłaszczenia nieruchomości niezbędnych pod realizację. Przed końcem 

marca wniosek złoŜono, ale ze względu na niekompletność dokumentacji Śląski odesłał 

wniosek do RZGW. Proces uzupełniania był cały czas monitorowany przez pracowników 
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Wojewody. W tym tygodniu kompletny wniosek ma zostać ponownie złoŜony do Wojewody 

Śląskiego. Jest to dosyć długi, Ŝmudny proces, który moŜe potrwać około 4 miesięcy dlatego 

teŜ Wojewoda Śląski przewiduje, iŜ na przełomie października i listopada moŜe wydać tą 

decyzję. Następnie jest 90 dni na uprawomocnienie się i praktycznie moŜna juŜ rozpoczynać 

prace. Nie ma Ŝadnych przeszkód jeśli chodzi o grunty, poniewaŜ decyzja ta jest równieŜ 

prawomocną decyzją wywłaszczeniową. Grunt przechodzi na własność państwa. Osoba, która 

nie zgadza się na wysokość odszkodowania, moŜe sądzić się, ale to nie wstrzymuje procesu. 

W spotkaniu poinformowano, iŜ proces wyboru wykonawcy przebiega równolegle, rozpoczął 

się kilkanaście miesięcy temu (jest to inna procedura, nie jest to w myśl polskiej ustawy  

o zamówieniach publicznych; bezpośrednio nadzoruje ją Bank Światowy, który przyznaje 

największą pulę pieniędzy na realizację tego przedsięwzięcia, dlatego teŜ nie ma procesów 

odwoławczych, a jeŜeli Bank Światowy uzna, iŜ wszystko było w porządku, więc wykonawca 

będzie mógł wchodzić na roboty. Pod koniec I kwartału 2013 r. mogą rozpocząć się prace  

na Zbiorniku Racibórz. Przy budowie Zbiornika nie będzie korzystać się ze środków unijnych  

z Funduszu Spójności, dlatego teŜ pieniądze, które były na ten cel zostały przesunięte  

na Wrocławski Węzeł Wodny. Na budowę Zbiornika mają być wykorzystane pieniądze  

z Banku Światowego jak równieŜ mówi się o środkach z budŜetu państwa i jest to jedyna 

rzecz, która moŜe zakłócić budowę Zbiornika. Wewnątrz w czasy Zbiornika będzie trwała 

eksploatacja kruszywa, a rolnicy, którzy mają pole będą uprawiać, natomiast będzie juŜ 

większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Obwałowania poniŜej Raciborza są budowane  

do współpracy ze Zbiornikiem. Zbiornik Racibórz ma przetrzymać około 150 mln m3 wody. 

Rozmawiano z p.o. Dyrektorem RZGW nt. spotkania z radnymi i w razie zaistnienia takiej 

potrzeby, jest chętny nawet spotkać się z radnymi. Dobrze byłoby, aby o Zbiorniku 

porozmawiać po wakacjach i wtedy moŜna będzie zobaczyć jak przebiegają prace  

u Wojewody Śląskiego. Zaproponował zorganizowanie spotkania we wrześniu.  

Następnie poinformował, iŜ w 2012 r. wykonane zostaną jeszcze na Zamku 

Piastowskim  

w Raciborzu prace na zewnątrz kaplicy. Finansowane jest to w większości ze środków 

własnych jak równieŜ ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostały prace  

w wewnątrz kaplicy. W dalszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja techniczna,  

a następnie naleŜałoby zabiegać o środki, o ile będzie moŜliwość z byłego budŜetu unijnego,  

a jeŜeli nie to z budŜetu Ministra Kultury i z budŜetu Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Z budŜetu powiatu teŜ zostanie przeznaczona kwota.  
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Drugi obiekt, który przez najbliŜsze lata będzie musiał być wykończony to prace  

w wewnątrz Budynku Słodowni. Realnie przez 5 lat mogą jeszcze trwać prace na Zamku.  

W ramach projektu została zakupiona scena, nagłośnienie, oświetlenie, 200 krzeseł i jest to 

własność Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w konferencji 

jak równieŜ i na wieczornym koncercie.  

W dniu dzisiejszym w TMZR w Raciborzu odbyła się uroczystość związana  

z ukończeniem przez Pana Pawła Newerli 80 lat. Wspólnie z radnym N. Miką uczestniczył  

w uroczystości, dlatego teŜ poprosił radnego N. Mika o kilka słów nt. Pana P. Newerli.  

Pan P. Newerla jest osobą znaną i szanowaną w Powiecie Raciborskim. Jego wykłady 

historyczne cieszą się duŜym zainteresowaniem. Osoba ta nadal jest czynna zawodowa  

i w większości robi to społecznie.         

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

znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad6. Wykonanie budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4100/III/102/2012 z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu 

z wykonania budŜetu za 2011 r. stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Poprosił 

Starostę o zabranie głosu w kwestii wykonania budŜetu. 

 Starosta A. Hajduk stwierdził, iŜ szczególnym momentem w samorządzie  

jest omawianie sprawozdania z wykonania budŜetu za miniony rok. Rok 2011 był kolejnym 

dobrym rokiem dla Powiatu Raciborskiego, z uwagi na uzyskanie dobrych dochodów  

i zrealizowanie wielu rzeczy. Dochody wykonano w wysokości 115 830 703,28, tj. 102 % 

planowanych. Przychody wykonano w wysokości 11 772 790,00 tj. 100 % planowanych, 

czyli w sumie dochody i przychody wykonano na poziomie 102 %.  

Największą pozycją stanowiły dochody własne, w których 40 % to są subwencje: 

oświatowa (największa), wyrównawcza, równowaŜąca.  

Drugą rzeczą stanowią dochody własne – 35 %. Największe pozycje w dochodach 

własnych były: ze sprzedaŜy starego szpitala – 4 mln zł, dochody własne DPS – u  

„Złota Jesień” – 4 mln 800 tys. zł. (z roku na rok ta kwota jest coraz większa, jeśli chodzi  

o  DPS „Złota Jesień”, poniewaŜ coraz mniej jest pensjonariuszy z tzw. „ze starego portfela” 



 8 

co płaci budŜet państwa, a coraz więcej jest na nowych zasadach, gdzie płaci albo samorząd,  

rodzina albo pensjonariusz i dochody te muszą przejść przez budŜet powiatu, dlatego  

są to dochody własne powiatu), równieŜ środki, jakie są w danym Funduszu Ochrony 

Środowiska (w tej chwili jest to w budŜecie powiatu) -  850 tys. zł, 1 mln 200 tys zł – 

wypracowało Starostwo jak równieŜ dochody, jakie wypracowuje geodezja i oświata.  

W/w rzeczy spowodowały przekroczenia w dochodach własnych.  

W poprzednim roku równieŜ realizowały się podatki. Mimo pewnych zagroŜeń  

na początku i w połowie roku okazało się, Ŝe udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych został zrealizowany w 103 %, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 

w 124 % (planowano 500 000 zł, a wykonano 618 720,88 zł czyli 118 720,88 zł więcej). 

Powiaty nie mają duŜego udziału w podatkach od osób fizycznych, w przeciwieństwie  

do gmin. 

Wydatki zrealizowano w 94 %, razem wydatki z rozchodami to 98 %. Struktura 

wykonania wydatków w 2011 r. kształtowała się następująco: 41 % to wydatki na oświatę,  

15 % na ochronę społeczną, politykę społeczną, 10 % na administrację, 8 % na kulturę, sport  

i turystykę i 8 % na transport. Wykonanie wydatków w 94 % jest spowodowane tym, iŜ 

wykonanie niektórych inwestycji wieloletnich zostało przesuniętych na bieŜący rok.  

Czasami nie pokrywa się to nawet z wykonaniem rzeczowym, ale jeśli zapłata za pewne 

prace, które zostały wykonane do końca roku następuje w roku następnym, to wydatek 

następuje w roku następnym. Przykładem moŜe być np.: 

1. Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie z uwagi na odkrywanie pewnych rzeczy, uległy 

przesunięciu terminy i wykonanie finansowe,  

2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków MłodzieŜowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach”, który częściowo przesunął się na rok bieŜący,  

3. Wykonanie drogi w Starostwie Powiatowym w Raciborzu – prace zakończane były  

w roku bieŜącym, stąd środki przesunęły się na rok 2012,  

4. Środki, które poŜyczano Marszałkowi Województwa Śląskiego w celu zapłaty za remont 

basenu w ZSOMS po powodzi (oddano pod koniec roku i środki te nie zostały juŜ 

wydatkowane, ale spowodowały niewykonanie w tym zakresie). Wszystkie zadania, które 

były zlecone z zewnątrz, zostały zrealizowane w 100 %.  

Wydatki bieŜące powiatu teŜ zostały zrealizowane. W ubiegłym roku wykonano wiele 

inwestycji przy udziale środków zewnętrznych. Przypomniał, iŜ przy udziale środków  

z budŜetu państwa i gmin wykonano drogę Pawłów – Gamów – duŜe przedsięwzięcie; 

otrzymano środki z budŜetu państwa jak równieŜ Gmina Pietrowice Wielkie i Gmina Rudnik 
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partycypowały w kosztach remontu tej drogi. Pomagano gminom, jeŜeli chodzi o realizację 

dróg (gminy mogły sięgać po środki z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i było to  

dla Gminy Pietrowice Wielkie, Gminy Rudnik), jak równieŜ wspólnie z Gminą Pietrowice 

Wielkie realizowano drogę Pietrowice – Gródczanki (ponad 1 km drogi z kostki).  

Podsumowując stwierdził, iŜ był to kolejny dobry rok. Podkreślił, Ŝe w końcu  

udaje się otworzyć Blok Operacyjny, który zostanie uruchomiony 2012 r., ale decyzje zapadły 

w 2011 r. Podejmowano róŜne metody w celu uruchomienia Bloku (spółka), ale  

w końcu podjęto decyzję, aby wprowadzić to ze środków własnych i Dyrektor szpitala 

prowadził rozmowy z Prezydentem Miasta, gdzie miasto zdecydowało się przekazywać  

na ten cel po 500 tys. zł rocznie, z budŜetu powiatu równieŜ 500 tys. zł rocznie co 

spowodowało, Ŝe Dyrektor mógł rozpisać przetarg. W tej chwili „spływa” sprzęt na Blok 

Operacyjny, spłata nastąpi w ratach po 1 mln zł rocznie. Trudno jest z budŜetu gmin 

wyciągnąć większe środki tym bardziej, Ŝe gminy nie mają Ŝadnych poŜytków z tego tytułu. 

Miasto Racibórz otrzymuje kilkaset tysięcy podatku, dlatego teŜ jest mu łatwiej pomóc 

szpitalowi. Podziękował miastu za wygospodarowanie środków na szpital.  

 Poprzednia i obecna kadencja radnych spowodowała, iŜ Zamek Piastowski udało się 

zrealizować, o czym będą pamiętali mieszkańcy. Wdzięczny był radnym, Ŝe ilekroć trzeba 

było dokonywać zmian, nigdy nie odmówiono współpracy i zawsze jednogłośnie 

przegłosowywano przesunięcie czy dołoŜenie środków na Zamek. Dzięki dobrej współpracy 

udało się doprowadzić Zamek do takiego stanu, jaki znajduje się. UwaŜał, iŜ podobnie będzie 

w latach następnych, gdzie będą realizowane kolejne etapy Zamku.  

 Starosta poprosił o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium.     

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przekazał, iŜ Komisja Rewizyjna 

Rady Powiatu Raciborskiego w składzie:  

1. Łukasz Kocur – przewodniczący,  

2. Leon Fiołka – zastępca przewodniczącego,  

3. Krzysztof Ciszek – sekretarz,  

4. Adrian Plura – członek, 

na posiedzeniach w dniach 25 kwietnia, 16 i 31 maja 2012 r. oraz 7 czerwca 2012 r. 

rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budŜetu Powiatu  

za 2011 rok, porównała z wynikami kontroli budŜetu, jakich dokonała w ciągu roku, a takŜe  
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wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Powiatu. Komisja Rewizyjna po szczegółowym 

przeanalizowaniu:  

1. sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budŜetu Powiatu 

Raciborskiego za 2011 r., w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

o tym sprawozdaniu; 

2. informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2011 r.; 

3. uchwały Nr 70/344/2012 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu 

Raciborskiego za 2011 rok 

pozytywnie zaopiniowała przedłoŜone sprawozdania i w obecności 4 członków Komisji 

podjęła 7 czerwca 2012 r. wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, stosunkiem głosów – 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 

Przypomniał, iŜ wniosek Komisji Rewizyjnej został wysłany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach i uzyskał pozytywną opinię.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis poinformował, iŜ w dniu 

wczorajszym na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów przeanalizowano wykonanie 

budŜetu Powiatu Raciborskiego za rok 2011 ze szczegółowością, jeŜeli chodzi o rozdziały, 

zarówno pod względem dochodów i wydatków. Szczegółowych informacji udzielał Starosta 

Raciborski jak i Skarbnik Powiatu. Podkreślił, i Ŝ Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego  

za rok 2011. Komisja BudŜetu i Finansów analizowała sprawozdanie finansowe  

oraz informację o stanie mienia Powiatu Raciborskiego.  

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ była moŜliwość podejmowania dyskusji, 

stąd teŜ poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
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Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2011 rok.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował Staroście udzielenia absolutorium.  

W imieniu wszystkich pracowników Starostwa, którzy pracowali nad budŜetem 

powiatu i codzienne o niego dbali, Ŝeby nie przekroczyć dyscypliny finansów publicznych, 

zabiegali o środki unijne, nadzorowali prace Starosta podziękował radnym za docenienie tych 

osób oraz za ich wysiłek fizyczny. Podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie 

sprawozdania i udzielenie absolutorium.  

 

Ad9. 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 jak równieŜ WPF  

i zaopiniowała je jednogłośnie.  

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

  

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2012 – 2015. 

 

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

 

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego 

mieszczącego się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

 

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2011 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

 

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

głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   

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

Komisja BudŜetu i Finansów zajmowała się powyŜszym projektem uchwały i zaopiniowała 

go pozytywnie.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu  

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 Starosta informując, iŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego ustosunkował się  

do uwag Komisji.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 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 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi, 0 głosami 

przeciw i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

 

 

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

 

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

zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad sesji?   
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W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  

na Starostę 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 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

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

A. Wierzbicki  i N. Mika  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 Radna T. Frencel w imieniu rowerzystów zaapelowała o zamontowanie na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu stojaka na rowery. Zwróciła się równieŜ z prośbą o udostępnienie 

zwiedzającym Zamek Piastowski w Raciborzu moŜliwość skorzystania w powszedni dzień  

z toalet. Jest to apel rodziców, którzy zwiedzają Zamek z małym dziećmi.  

Ponadto pogratulowała Staroście imprezy na Zamku Piastowskim.  

 Radny Adrian Plura przypomniał o złoŜonej interpelacji skierowanej do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie budowy masztu sieci telefonii komórkowej w Rudach. 

Mieszkańcy nie zgadzali się z tą lokalizacją ze względu na to, iŜ w okolicy były juŜ dwa 

dodatkowe maszty. Protestowali w tej sprawie, obciąŜali winą za wydaną decyzję nawet 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu. W kwestii ustawienia masztu sprawę skierowano do sądu.  

Osobiście nie chce twierdzić, iŜ pracownicy Starostwa wydali decyzję niezgodną z prawem  

lub stronniczą. W zapytaniu, które skierował do Starostwa było równieŜ pytanie, czy prawdą 

jest, Ŝe mieszkańcy napotkali opór przy próbie otrzymania kopii dokumentów.  
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Dopiero przy uŜyciu prawnika i Kancelarii Prawnej uzyskali w/w dokumenty. Odpowiedzi 

wprost nie otrzymał, ale z przedstawionych faktów wynika, iŜ dokumentów nie otrzymali, 

poniewaŜ na ich wniosek, który złoŜono do Starostwa zostali pouczeni i poinformowano ich, 

iŜ akta sprawy są dostępne dla stron postępowania w godzinach urzędowania Starostwa  

i w godzinach tych moŜna równieŜ sporządzać notatki i odpisy. W momencie złoŜenia 

identycznego wniosku przez Kancelarię Radców Prawnych Urban, Zapart, Gola Spółka 

Jawna przesłano uwierzytelnione odpisy załączników do przedmiotowego wniosku. Radny 

uwaŜał, iŜ jest to niewłaściwe, stąd teŜ wnioskował do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o podjęcie działań w tym kierunku, aby art. 73 Kpa, który nie jest jednoznaczny i zawiera 

takie sformułowanie, Ŝe moŜna Ŝądać uwierzytelnione odpisy lub kopie aktów spraw, o ile 

jest to uzasadnione waŜnym interesem społecznym. Jest to dowolność interpretacyjna ale  

z pewnością nie jest to dowolność taka, Ŝe moŜna mieszkańcom odmówić a Kancelarii 

Radców Prawnych nie moŜna odmówić. Obywatele zainteresowani z tą sprawą 

zinterpretowali, Ŝe Starostwo im odmówiło, zaś kiedy w ich imieniu wystąpiła Kancelaria 

Radców Prawnych to była juŜ natychmiastowa zgoda. Dla dobra Starostwa, opinii o pracy 

urzędników powinno to być wyjaśnione i jasno określone, kiedy kopia jest udzielana,  

w jakich przypadkach, jak definiowany jest w Starostwie waŜny interes publiczny.  

W tej samej sprawie o kopię zwrócił się inwestor – firma stawiająca maszt i otrzymała kopię 

dokumentów. Nie twierdził, iŜ decyzja wydana przez urzędników Starostwa jest niezgodna  

z prawem albo jest nieprawidłowa, a tylko poprosił o podjęcie w tym temacie stosownych 

działań.  

W związku z kilkukrotnymi wnioskami o wyegzekwowanie napraw gwarancyjnych 

drogi DW 919, której remont został zakończony w 2009 r. radny poprosił o wyegzekwowanie 

napraw gwarancyjnych drogi DW 919 w rejonie Rud – Nędzy oraz o kopie dokumentacji 

pomiędzy PZD a wykonawcą. Obiecał sformułować interpelację na piśmie i złoŜyć ją  

w Biurze Rady. W/w interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 Radny Leon Fiołki powrócił do interpelacji w sprawie zabezpieczeń na Oddziale 

Geriatrycznym Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz poprosił o podanie rozporządzenia  

i paragrafu na podstawie którego moŜna stwierdzić, iŜ w pełni zrealizowano wymagania  

w monitorowanym zakresie. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.   

Radny Artur Wierzbicki dołączył do miłych słów, jakie wyraziła radna T. Frencel  

nt. koncertu i otwarcia Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Przypomniał, iŜ na imprezie został 

przedstawiony rys historyczny Zamku, zaś Starosta wspomniał o świetlistej przyszłości.  
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W związku z powyŜszym radny poprosił o informację dot. wykorzystania pomieszczeń 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Przygotowana jest sala restauracyjna, remontowana  

jest Słodownia, u góry znajdują się pomieszczenia biurowe, jakie są plany do wykorzystania 

w/w pomieszczeń.    

Ponadto radny powiedział, Ŝe miasto Racibórz przekaŜe na Blok Operacyjny  

500 tys. zł. Z ust Starosty usłyszał, iŜ inne gminy, które są w obrębie Powiatu Raciborskiego 

nie mają pieniędzy, aby przyłoŜyć się do tego. Wśród fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu jest dziewięć gmin, które tworzą powiat. Zapytał, czy te gminy 

wspomagają Fundację lub bezpośrednio szpital?  

Radny przypomniał takŜe, iŜ Blok Operacyjny miał być realizowany za pomocą spółki 

„Poramed”. W związku z powyŜszym radny zapytał o losy spółki i jaki jest całkowity koszt 

poniesiony do tej pory w związku z powołaniem i działaniem tej spółki?   

Radny Norbert Mika poprosił o rozwaŜenie w najbliŜszej przyszłości  

zbudowania, wyznaczenia miejsca, próby lokalizacji parkingu przy Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Jest duŜa uciąŜliwość, kiedy osoby chcą podjechać i zaparkować.  

Osobiście musiał skorzystać z parkingu sąsiedniej szkoły ZSM. Z pewnością wszyscy pragną, 

aby na Zamku Piastowskim w Raciborzu było duŜo gości i odbywały się tam imprezy.  

Trzeba pomyśleć o miejscach parkingowych. Miejsc parkingowych brakuje juŜ wszędzie  

np. na osiedlach, w mieście, ale Zamek Piastowski w Raciborzu miał swoje stajnie dla koni, 

kiedy słuŜył poprzednim Starostom.  

W czasie otwarcia Zamku Piastowskiego w Raciborzu zabrakło akcentu, który  

był waŜny, iŜ do odbudowy Zamku Piastowskiego przyczynił się pozytywny klimat rad 

powiatu III i IV kadencji, stąd teŜ zwrócił się z apelem do Starosty, aby nigdy nie zabrakło 

tego akcentu. W imprezie byli bardzo zasłuŜeni goście, wykonawcy i wszyscy doceniają  

ich rolę, natomiast pozytywny klimat, jaki tworzyła rada powiatu poprzedniej kadencji  

i tej kadencji powoduje, Ŝe Zamek Piastowski jest „oczkiem w głowie”. Osobiście nie chce, 

aby na kolejnych imprezach na których będą wymieniane zasłuŜone osoby nie zabrakło tego 

pozytywnego klimatu.  

 

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  
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 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych:  

1. T. Frencel – stwierdził, iŜ stojak zostanie zamontowany po prawej stronie wejścia.  

Jest to teren gminy i trzeba z miastem uzgodnić, aby uŜyczyli teren, gdzie zostanie 

zamontowany stojak na rowery.  

Odnośnie toalety na Zamku powiedział, Ŝe osoba zwiedzająca Zamek w sposób 

zorganizowany nie ma najmniejszego kłopotu ze skorzystania z toalety, gdyŜ na kaŜdej 

kondygnacji one znajdują. W przypadku imprezy na dziedzińcu, toaleta jest otwarta,  

a dla imprez plenerowych są specjalne toalety w piwnicy Budynku Słodowni.  

Jedynie ta toaleta w Budynku Słodowni jest zamknięta w przypadku braku imprez.  

2. A. Plury – odnośnie budowy masztu sieci telefonii komórkowej w Rudach obiecał 

osobiście sprawdzić w/w rzecz. Nigdy z winy Referatu Architektury i Budownictwa 

Starostwa nie zostały uchylone decyzje, które wydawane są przez w/w Referat. Najgorzej 

ma osoba, która musi wydać decyzję, która wydaje decyzję w oparciu o prawo, a prawem 

jest to co gmina sobie zapisze w planach zagospodarowania przestrzennego.  

Referat Architektury i budownictwa wyszedł dalej, przyznając większej ilości 

mieszkańcom terenu prawo do wypowiadania się, a sąd to zakwestionował wydając 

decyzje.  

Odnośnie drogi DW 919 powiedział, Ŝe w momencie zakończenia inwestycji 

wszystkie dokumenty przejął Zarząd Dróg Wojewódzkich. Firma z Siewierza wykonująca 

roboty upadła, natomiast obiecał sprawdzić, jakie działania w związku z tym zamierza 

podjąć ZDW, aby cokolwiek z tą drogą zrobić. 

Radny A. Plura otrzymał informację, iŜ firma nie upadła, ale jedna z firm, która była  

w konsorcjum juŜ nie istnieje. 

Starosta powiedział, Ŝe informacje takie otrzymał od Dyrektora, w związku z tym 

zmuszony jest do skorygowania w/w rzeczy. Wszystkie dokumenty ma ZDW, który 

powinien egzekwować wykonanie usterek.  

Radny A. Plura otrzymał odpowiedź od Dyrektora, iŜ kilkakrotnie wnioskowano, 

monitowano.  

Starosta obiecał przygotować odpowiedź pisemną.  

Odnośnie budowy masztu sieci telefonii komórkowej radny A. Plura stwierdzi, iŜ  

nie dotyczy to decyzji, lecz dotyczy to jedynie uzyskania kopii dokumentów, nie zaś 

jakości tej decyzji. Nie ma informacji, iŜ wystąpiły osoby, które nie były stroną.  

Starosta obiecał temat ten podjąć osobiście.  
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3. L. Fiołki – Dyrektor jest osobą, która zarządza budynkiem szpitala, działa o istniejące 

prawo. Szpital zanim został dopuszczony do funkcjonowania, odbierany był  

przez wszystkie słuŜby od straŜy poŜarnej, sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy  

i nie byłby dalej dopuszczony, gdyby nie spełniał tych warunków. Osobiście rozumiał 

obawy radnego. Obecny na sesji Dyrektor szpitala moŜe ustosunkować się do w/w rzeczy. 

UwaŜał, iŜ zostało to zrobione zgodnie z prawem.  

4. A. Wierzbickiego – odnośnie planów wykorzystania Zamku powiedział, Ŝe zostało to 

dokładnie opisane we wniosku, który był składany. MoŜna przypomnieć, co powinno 

znajdować się w tych pomieszczeniach. W razie potrzeby moŜna poprosić na Komisję czy 

umówić się na spotkanie z Dyrektorem Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

W kwestii Fundacji przypomniał, iŜ gminy są fundatorami Fundacji. Głównie chodziło 

o to, aby zachęcać mieszkańców do oddawania 1 % podatku. Liczono takŜe, iŜ gminy, 

jakby miały moŜliwości udzieliłyby pomoc w tym temacie. Miasto Racibórz  

jest specyficzną i duŜą gminą. Podziękował Gminie Racibórz za okazaną pomoc.  

W momencie powołania spółki „Poramed” (nie rejestrowano spółkę i nie poniesiono 

kosztów na jej rejestrację) zmieniły się realia. Liczono, Ŝe do spółki „Poradmed”  

znajdzie się udziałowiec, który wniesie pieniądze i za te środki zostanie wyposaŜony Blok 

Operacyjny, który będzie działał obok szpitala i szpital będzie wynajmował sale.  

W/w propozycja nie doszła do skutku. Jest druga droga, iŜ szpital zrobił przetarg  

na sprzęt, będzie spłacał go w ratach a pieniądze na spłatę będzie miał z powiatu i miasta. 

Formuła ta okazała się skuteczniejsza. 

5. N. Miki – problem jest z parkingami przy Zamku. Powiat nie ma terenów wokół Zamku. 

Z uwagi na realizację duŜej inwestycji jaką jest Aquapark, osobiście rozmawiał  

z Prezydentem Miasta Racibórz, czy ewentualnie nie chciałby, w jaki sposób pozyskać 

tego terenu, który jest własnością Browaru (jest miasteczko do nauki jazdy) i wybudować 

parkingi. Zastanawiano się nawet nad podjęciem rozmów z Browarem. Spróbuje 

ponownie porozmawiać z Prezydentem. Jest parking na tzw. czarnym placu przy OMAN, 

ale są to jednak odległości i osoby starsze mają kłopot z przemieszczeniem się kilkaset 

metrów.      

Starosta wyjaśnił, iŜ w imieniu władz powiatu próbował podziękować wszystkim 

innym i z tego powodu moŜe nie wymienił radnych, ale zawsze podczas sesji mówił, Ŝe 

gdyby nie ta zgodna współpraca przez II kadencje to nie byłyby takie widoczne efekty.  

W imieniu wszystkich (tj. rady, zarządu) podziękowano tym osobom, które pomogły 
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zrealizować to dzieło. Poprosił Dyrektora Szpitala o ustosunkowanie się do interpelacji 

zgłoszonej przez radnego L. Fiołki. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik 

przypomniał, iŜ Oddział Geriatryczny jest jednym z nowszych oddziałów, który został 

otwarty ponad 2 lata temu. Oddział ten musiał zostać odpowiednio zaprojektowany  

i jest odbierany przez wszystkie instytucje, o tym co wspomniał Starosta. Na Oddziale 

Geriatrycznym leczeni są pacjenci powyŜej 65 roku Ŝycia i jest to typowy oddział 

internistyczny tylko dla osób starszych, gdzie występują jeszcze inne schorzenia 

współtowarzyszące. W związku z tym nic nie upowaŜnia do tego, aby ograniczać prawa 

pacjenta tylko dlatego, iŜ ukończył 65 lat. Szpital nie moŜe takich rzeczy robić,  

poza tym, Ŝe szpital wkracza równieŜ w ustawę, która daje określone prawa pacjentom. 

Szpital wie, którym pacjentom naleŜy poświęcić więcej uwagi, natomiast nikt z pewnością 

nie Ŝyczyłby sobie, aby ktoś regulował wyjścia z sali, czy otwierać okna czy wietrzenia 

sali. Zabezpieczenia takie wykonuje się na Oddziale Pediatrycznym, gdzie są małe dzieci  

i trudno przewidzieć ich zachowania. Dopóki będzie Dyrektorem to takie rzeczy  

nie zostaną zrobione.       

 

Ad22. 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.    

 

Ad23. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił osoby chętne do zabrania głosu.  

 Zgłosili się radni: N. Mika i przewodniczący rady A. Wajda. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

 Radny N. Mika przypomniał o uroczystości 80 – lecia zasłuŜonego dla Ziemi 

Raciborskiej dziejopisarza, historyka Pana Pawła Newerli. Pan P. Newerla jest osobą, która  

w znaczący sposób przyczyniła się do promocji szeroko rozumianej Ziemi Raciborskiej  

po okresie związanej z brakiem badań nad dziejami regionalnymi, a jeŜeli badania były  
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po 1945 r. to ograniczały się jedynie do walki proletariatu miast i wsi, do walki klasowej,  

do badania dziejów polskości na  Górnym Śląsku i to głównie w wieku XIX i XX. Badań 

rzetelnych od początków dziejów Raciborza po 1945 r. nie prowadzono, przynajmniej  

nie prowadzili je lokalni badacze, powstawały róŜnego rodzaju opracowania juŜ w ośrodkach 

naukowych, do pewnego schematu dopisywano lokalne wydarzenia, które nie zawsze 

pasowały do całości. Pan P. Newerla nie skupia się w swoich pracach na walkach klasowych, 

skupia się na ludziach, instytucjach, szeroko rozumianej kulturze, oświacie, przemyśle,  

jest badaczem sumiennym, prowadzi badania źródłowe czyli sięga do archiwaliów, sięga  

do mało znanych niskonakładowych publikacji wydawanych w wieku XIX. Wszystko to musi 

tłumaczyć z języków obcych. Pan P. Newerla pisze tak jak dawny dziejopisarz Augustyn 

Weltzel zarówno w języku polskim i niemieckim. Jest badaczem, który czynnie posługuje się 

tymi językami, zapewniając promocję Ziemi Raciborskiej nie tylko Polakom w tym rejonie, 

ale jego publikacje docierają takŜe poza granice Polski i w ten sposób promują Ziemię 

Raciborską. W swoich badaniach jest bardzo rzetelny, wywarzony w swoich sądach. 

Pogratulował Panu P. Newerli jego twórczości badawczej, pomimo jego nieobecności  

na sesji. Pan P. Newerla ma 80 lat i jest stale czynny, obecny. Jest to osoba zawsze Ŝyczliwa, 

nigdy nie odmawia pomocy i robi to w sposób bezinteresowny.  

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, 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 28 sierpnia 2012 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Ocena stanu 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego”. 

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda Ŝyczył wszystkich udanych wakacji.  

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:32. 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  

26 czerwca 2012 r. 

4. Pismo Komisji Rewizyjnej o ujęcie w porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 

skargi na Starostę Raciborskiego.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 30.05.2012  

do 14.06.2012. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 15.06.2012  

do 26.06.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 30.05.2012 do 14.06.2012). 

7. Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

 Nr 4100/III/102/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłoŜonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011 r. 

8. Uchwała Nr XX / 200 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budŜetu Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

9. Uchwała Nr XX / 201 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2011 rok. 

10. Uchwała Nr XX / 202 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

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

11. Uchwała Nr XX / 203 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

12. Uchwała Nr XX / 204 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 

13. Uchwała Nr XX / 205 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego,  

w latach 2012 – 2015. 
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14. Uchwała Nr XX / 206 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa. 

15. Uchwała Nr XX / 207  2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego mieszczącego się w budynku 

połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

16. Uchwała Nr XX / 208 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  

31.12.2011 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

17. Uchwała Nr XX / 209 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

18. Uchwał Nr XX / 210 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

19. Uchwała Nr XX / 211 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, połoŜonej  

w Rudniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

20. Uchwała Nr XX / 212 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.  

 w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

21. Interpelacja radnego Adriana Plury. 

22. Interpelacja radnego Leona Fiołki.  

 


