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BR. 0002.3.7.2012 

PROTOKÓŁ  NR  XXI / 2012 

z  XXI  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 sierpnia 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XXI / 213 / 2012 – w sprawie nadania tytułu i medalu „ZasłuŜony dla Powiatu 

Raciborskiego”, 

2. XXI / 214 / 2012 – w  sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego, 

3. XXI / 215 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok, 

4. XXI / 216 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022, 

5. XXI / 217 / 2012 – w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  

2007 – 2013, 

6. XXI / 218 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego 

zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami, 

7. XXI / 219 / 2012 – w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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

8. XXI / 220 / 2012 – w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej, 

9. XXI / 221 / 2012 – w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

słuŜących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, 

10. XXI / 222 / 2012 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej,  

dla Gminy Racibórz z budŜetu Powiatu Raciborskiego, 

11. XXI / 223 / 2012 – w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego, 
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12. XXI / 224 / 2012 – w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego 

działania Starosty Raciborskiego, 

13. XXI / 225 / 2012 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 

mieszkalnych, w części dotyczącej wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu nr 3. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                Beata Bańczyk  

2. Kierownik Referatu Księgowości i Płac                               Gabriela Gieda 

3. Kierownik Biura Rady                      Ewa Mekeresz  

4. Radca Prawny                        ElŜbieta Topór  

5. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego           Krzysztof Szydłowski 

6. Podinspektor ds. współpracy z mediami             Karolina Kunicka   

                         

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XX 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. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „ZasłuŜony dla Powiatu 

Raciborskiego”. 

7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Powiatu Raciborskiego.   

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.   

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. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu 

pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  

2007 – 2013.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego 

zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 

słuŜących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej,  

dla Gminy Racibórz z budŜetu Powiatu Raciborskiego. 

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

gruntowej, połoŜonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działania 

Starosty Raciborskiego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

lokali mieszkalnych mieszczących się budynku połoŜonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 

mieszkalnych, w części dotyczącej wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu nr 3. 

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

na sali obecnych było 23 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.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości  

w osobach: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Jerzego Szydłowskiego, 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Edmunda Stefaniaka, Kierownika 

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Raciborzu  

Waldemara Niemca,  Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Raciborzu 

Jana Pawnika, przedstawiciela Zarządu Zlewni Górnej Odry Janusza Pientki, 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 28 sierpnia 2012 r. zostało podane  

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

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XX sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 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 23 głosami za. 
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Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.7.2012 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2012  r. nowej wersji projektów uchwał: 

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

wersja projektu uchwały została przyjęta 23 głosami za, 

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

na lata 2012 – 2022 - nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 23 głosami za, 

3. wycofania z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Raciborskiego – do wszystkich radnych zostanie przesłana w dniu dzisiejszym 

nowa i poprzednia wersja Statutu i ewentualne uwagi, a takŜe będzie prośba o przesłanie 

uwag w określonym terminie. Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad  

23 głosami za.  

4. wprowadzenia do porządku obrad sesji nowego projektu uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych mieszczących się  

w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków 

bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych, w części dotyczącej wyraŜenia zgody 

na sprzedaŜ lokalu nr 3. Poprosił Starostę o uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Starosta Raciborski Adam Hajduk powiedział, Ŝe jeden z najemców zmarł  

i mieszkanie to zostanie sprzedane w trybie przetargowym. Dwa mieszkania będą 

sprzedawane dla najemców z bonifikatami, zaś trzecie mieszkanie będzie sprzedane  

w drodze przetargu nieograniczonego.   

W związku z powyŜszym przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych  

jest za prowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji? 

Projekt uchwały przyjęto 23 głosami za. 

5. prośba o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie umorzenia 

postępowania skargowego dotyczącego działania Starosty Raciborskiego. Skarga została 

wycofana przez wnioskodawcę, w związku z czym podlega umorzeniu.  

Projekt uchwały został przyjęty 23 głosami za. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

zmodyfikowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 23 głosami za.  
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie 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 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.  

 Radna T. Frencel zgłosiła radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis wyraził zgodę.  

 

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 stwierdził, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu radni otrzymali drogą 

elektroniczną, dlatego teŜ odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między 

sesjami od 27.06.2012 do 16.08.2012. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Następnie Starosta odniósł się do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 17.08.2012 do 28.08.2012 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 27.06.2012 do 16.08.2012), stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował takŜe, iŜ informacja o realizacji uchwał i wniosków  

znajduje się w Biurze Rady.   

 Na zakończenie Starosta przekazał, iŜ z końcem miesiąca pracę kończą Dyrektor PZD 

J. Szydłowski i Dyrektor PUP E. Stefaniak. Dyrektor J. Szydłowski pracował w PZD  

od samego początku, zaś Dyrektor E. Stefaniak podjął pracę w PUP rok później.  

Zanim Dyrektorzy rozpoczęli pracę w PZD i PUP pracowali równieŜ w innych jednostkach.  

 Pan E. Stefaniak rozpoczął pracę w Technikum Budowlanym w Raciborzu w roku 

1968 i praktycznie do roku 1990 związany był ze szkolnictwem: Technikum Budowlane, 
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Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 1. Po roku 1990 przez 7 lat prowadził 

działalność gospodarczą, następnie przez 2 lata pracował w Zakładach Przemysłu 

Cukierniczego „Mieszko” na stanowisku kierownika zakładu, a w grudniu 1999 r. rozpoczął 

pracę w Starostwie Powiatowym w Raciborzu: przez 1 rok jako kierownik Referatu Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a od października roku 2000 r. do końca 

sierpnia 2012 r. jako Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.  

 Z kolei Dyrektor J. Szydłowski praktycznie stworzył Powiatowy Zarząd Dróg, gdyŜ 

był pierwszym jego Dyrektorem. Zanim rozpoczął pracę w PZD pracował równieŜ w innych 

jednostkach. Pan J. Szydłowski po skończeniu Technikum Budowlanego rozpoczął w 1967 r. 

pracę jako majster budowlany w RSP Pawłów, gdzie pracował do roku 1971. W latach  

1971 do 1994 czyli 23 lata pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Raciborzu, gdzie był kierownikiem grupy robót, a kończył tę pracę jako kierownik zakładu. 

W latach 1994 -1999 był kierownikiem Zakładu Cukierniczego Mieszko w Raciborzu,  

a od lutego 1999 r. był Dyrektorem jednostki, którą sam zakładał. Powiatowy Zarząd Dróg 

wyróŜniał się spośród innych zakładów kilkoma rzeczami. Dyrektor niewielką ilością osób 

realizował to, co w innych zarządach dróg realizowano mając o wiele większe zatrudnienie. 

W innych zarządach zatrudniono w PZD po 48, 50 osób, a w PZD w Raciborzu liczba ta była 

mniejsza ponad 20 osób, a zadania były porównywalne. Z inicjatywy Dyrektora  

J. Szydłowskiego przejęto na bazie porozumienia utrzymanie bieŜących dróg wojewódzkich, 

jest to podobna ilość kilometrów czyli podwójne zadanie wykonywane duŜo mniejszą ilością 

osób. Dyrektor PZD za swoją pracę był wielokrotnie odznaczany, otrzymał odznakę 

honorową za Zasługi Województwa Śląskiego, został wyróŜniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego, otrzymał od Ministra Infrastruktury odznakę ZasłuŜony dla drogownictwa. 

Szanowany był wśród dyrektorów Zarządu Dróg Powiatowych, gdyŜ został wybrany  

na delegata taksowej rady zarządców dróg powiatowych.  

Na zakończenie Starosta podziękował Dyrektorom za pracę, prowadzenie zakładów  

oraz za dobrą opinię, jaką uzyskali wśród społeczeństwa Powiatu Raciborskiego. śyczył 

Dyrektorom, aby przechodząc na emeryturę dalej byli aktywni. Obaj Dyrektorzy lubią 

wędrówki: Pan J. Szydłowski po wysokich górach, zaś Pan E. Stefaniak potrafi znaleźć  

w Polsce ciekawe miejsca, dlatego teŜ wręczył Dyrektorom ksiąŜkę o ciekawych miejscach  

w Polsce.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Dyrektorów o zabranie głosu. 

Dyrektor PZD J Szydłowski podziękował przewodniczącemu rady, radnym, 

przewodniczącym komisji jak i Staroście za bardzo wysoki profesjonalizm w zakresie 



 8 

infrastruktury drogowej. Starosta był takim partnerem, drogowskazem, podziękował mu  

za bardzo duŜą autonomię i za zaufanie, które obdarzył, gdzie dysponowano budŜetem 

publicznym czy państwa. Kontrole, które odbywały się w PZD przekładały się w sposób 

pozytywny. PZD na dzień dzisiejszy dysponuje zaawansowanym sprzętem, technologią, 

urządzeniami elektrotechnicznymi, którymi badana jest nawierzchnia drogowa. Na ręce 

Starosty przekazał model samochodu cięŜarowego, sugerując, iŜ taki sprzęt powinien zostać 

zakupiony w pierwszej kolejności dla PZD w Raciborzu. śyczył wszystkim obecnym na sesji 

wszystkiego dobrego i wszelkiej pomyślności.  

Dyrektor PUP E. Stefaniak dołączył do podziękowań, które zostały złoŜone  

przez przedmówcę oraz złoŜył podziękowania dla byłych i obecnych Starostów  

i Wicestarostów. Na przestrzeni lat, jakie przyszło mu pracować na stanowisku kierownika 

PUP a następnie Dyrektora, pracował z wieloma ludźmi, członkami rad powiatu, stąd teŜ 

złoŜył słowa podziękowania dla tych osób. Rada bardzo Ŝywo interesowała się sprawami, 

które dzieją się na rynku pracy w Powiecie Raciborskim, udzielała pomocy w łagodzeniu 

skutków bezrobocia i w pozyskiwaniu dodatkowych środków. Podziękował Wicestaroście  

A. Chroboczkowi, któremu podlegał merytorycznie za to, Ŝe urząd działał tak jak do tej pory  

i z pewnością nadal będzie tak funkcjonował. W ciągu 12 lat PUP zmienił swoją siedzibę  

2 – krotnie, ale dzięki czemu urząd wygląda bardzo korzystnie i jest przyjazny  

dla bezrobotnych. Podziękował takŜe Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

A. Kasprzakowi oraz Kadrowej E. Girek, z którymi współpracował, jeśli chodzi o 

merytoryczne zagadnienia. śyczył wszystkim duŜo satysfakcji z wykonywanych obowiązków 

oraz poprosił, aby podejmowano uchwały, które będą zmniejszały bezrobocie na terenie 

powiatu i będą przynosiły satysfakcję. śyczył wszystkim wszystkiego dobrego.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za Ŝyczenia i po raz kolejny złoŜył 

Ŝyczenia Dyrektorom.  

      

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i medalu „ZasłuŜony dla 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.  



 9 

Uchwała została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Powiatu Raciborskiego.   

 

 Przewodniczący rady A. Wada poprosił zaproszonych gości o kilka słów 

wprowadzenia.  

 W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Raciborzu Jan Pawnik informując, iŜ została przedstawiona krótka informacja 

dotycząca stanu bezpieczeństwa poŜarowego powiatu. W dniu 26.08.br. w rocznicę 

uroczystości, upamiętniającej poŜar lasów z roku 1992, w lesie przy symbolicznych grobach 

obecni byli straŜacy z Kuźni Raciborskiej i Raciborza wraz z kapelanem. Zginął tam młodszy 

kapitan Andrzej Kaczyna, który przez wiele lat pracował w Komendzie StraŜy PoŜarnej  

w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy było 733 wyjazdy, z czego 282 poŜary, 430 miejscowe 

zagroŜenia i 21 fałszywych alarmów. W ubiegłym roku było 1133 wyjazdy, zaś rok wcześniej 

było 1660. W tym roku straŜacy wyjeŜdŜają do szerszeni i os. Owady błonkoskrzydłe 

stwarzają zagroŜenie w miejscach, gdzie ludzie mieszkają, stąd teŜ częste wyjazdy straŜaków 

do tych miejsc, w celu podejmowania działań.  Pojawił się na terenie powiatu nowy 

samochód gaśniczy. Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zakupiła 

nowy samochód mercedes GBA 2,5 / 16. Część pieniędzy otrzymali z Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, część dołoŜyła Gmina Kuźnia Raciborska, w znacznej części 

pozostały pieniądze z WFOŚ i GW oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. 

Przyszłym roku Komendant zmuszony jest do wymiany jednego samochodu gaśniczego –  

jest to renault z 2001 r. Koszt nowego samochodu to 740 tys. zł. Układ jest taki, Ŝe 

Komendant Powiatowy musi nazbierać połowę z w/w kwoty czyli 370 tys. zł., a resztę jest to 

dofinansowanie z WFOŚiGW. Jest to sprzęt słuŜący do ratowania ludzi, Ŝycia, mienia  

i do prowadzenia szybkiej i skutecznej akcji ratowniczo – gaśniczej. Osobiście zwróci się  

do rady o wsparcie w tym zakresie. Do w/w samochodu dołoŜą się równieŜ Lasy Państwowe.   

 Odnośnie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiedział, Ŝe w poszczególnych 

jednostkach znajduje się sprzęt do ratowania ludzi w czasie powodzi (są to łodzie, pontony). 

Jest na tyle przeszkolonych stermotorzystów, Ŝe w razie potrzeby nie ma problemu na uŜycie 

sprzętu. Ogólnie jest 107 stermotorzystów w jednostkach ochotniczych straŜy poŜarnych,  

a  jest 52 jednostek terenowych i 1 zakładowa tj. Henkel Polska. W chwili obecnej  



 10 

w powiecie są 3 nowe mercedesy, w 2010 r. samochód gaśniczy cięŜki został zakupiony  

dla OSP Rudnik. Na koniec roku 2011 zostało zakupione auto dla OSP Tworków,  

a w bieŜącym roku dla OSP Siedliska. Jest włączonych 19 jednostek Krajowego Systemu, 

które muszą spełniać określone warunki: określona ilość sprzętu, jakość sprzętu, ludzi, itd.,  

są to jednostki, które i mogą udać się do niesienia pomocy poza teren powiatu i kraju.  

W razie jakichkolwiek pytań słuŜy pomocą.  

Przedstawiciel Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Janusz Pientka przypomniał, 

iŜ informacja z Zarządu Zlewni Górnej Odry została przekazana do Starostwa. Na terenie 

Powiatu Raciborskiego w administracji RZGW Gliwice Zarząd Zlewni Górnej Odry 

pozostają rzeki Odra na całej długości wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu, rzeka Ruda  

wraz  Kanałem Ulgi w Kuźni Raciborskiej, odcinki wałów przeciwpowodziowych  

w miejscowości Chałupki – Racibórz oraz polder Buków wraz z obwałowaniami.  

W ubiegłym roku RZGW na terenie powiatu wykonało prace remontowe i konserwacyjne  

na łączną kwotę ponad 950 tys. zł. W roku bieŜącym po przyznaniu środków z rezerwy 

celowej MSWiA, zlecono opracowanie dokumentacji (cztery dokumentacje dotyczą terenu 

Powiatu Raciborskiego):  

1. Przesłona przeciwfiltracyjna zapory prawobrzeŜnej Polderu Buków. 

2. Likwidacja wyboju wyrwy powierzchniowej poniŜej przelewu stałego w czasy polderu. 

3. Roboty naprawcze stopnia wodnego w miejscowości Turze na rzece Rudzie  

wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta rzeki na odcinku od ujścia  

do stopnia.  

4. Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w miejscowościach Łubowice, 

Roszowicki Las.          

Realizacja dwóch pierwszych zadań co prawda zlokalizowane są poza terenem 

powiatu, nie mniej jednak z uwagi na usytuowanie Polderu nie pozostają bez wpływu na stan 

bezpieczeństwa Powiatu Raciborskiego. Zadania te po opracowaniu dokumentacji planuje się 

je zrealizować, a realizacja przewidziana jest na IV kwartał. Koszt realizacji oscyluje  

w granicach 1,5 mln zł. Do chwili obecnej zrealizowano równieŜ zadanie podobnego typu  

tzn. przesłona przeciwfiltracyjna zapory prawobrzeŜnej Polderu Buków w km 1+800-2+500. 

Realizacja ta była na kwotę 700 tys. zł. Zostały zakończone prace pn. „Odtworzenie 

lewostronnego filara ochronnego rzeki Odry w Roszkowie - etap II wraz z odtworzeniem 

grobli poprzecznej ma obszarze Polderu”. W ramach tego zadania zostało równieŜ wykonane 

udroŜnienie koryta rzeki Odry w obszarze Polderu Buków poprzez likwidację odsypisk 

rumoszu, które znajdowały się w korycie. Ponadto oprócz wymienionych zadań prowadzone 
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są starania o dodatkowe środki finansowe, które będą pochodzić z oszczędności 

przetargowych. W tej sprawie zostały wystosowane odpowiednie pisma do Warszawy.  

Ze środków tych zostaną sfinansowane następujące zadania:      

1. Odcinkowe udroŜnienie koryta wraz z punktową naprawą umocnień brzegowych Kanału 

Ulgi rzeki Rudy w Kuźni Raciborskiej.   

2. Planowane jest wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego odcinka wału 

przeciwpowodziowego w miejscowości Chałupki. Podczas powodzi zachodziło 

podejrzenie istnienia przecieków hydraulicznych i po powodzi równieŜ ujawniła się 

deniwelacja korony wału. Planowanie jest równieŜ wykonanie ochrony antykorozyjnej 

konstrukcji jazu pustowo - opustowego wraz z konserwacją i przebudową mechanizmów 

wyciągowych, klap jazu i Polderu Buków. Szacunkowy koszt około 85 – 100 tys. zł.  

W dalszym ciągu prowadzone są roboty konserwacyjne przez grupy konserwacyjne 

działające w ramach nadzoru wodnych Racibórz i Buków polegające na wykaszaniu porostów 

ze skarp rzeki Odry, Kanału Ulgi, rzeki Rudy i Odry oraz z obwałowań, równieŜ w czasy 

Polderu Buków są wycinane porosty. W razie jakichkolwiek pytań słuŜy pomocą.  

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ pomimo zaproszenia na sesję nikt 

nie przybył ze ŚZMiUW Inspektorat w Raciborzu. Następnie zapytał, czy przewodniczący 

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

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do realizacji 

następnego punktu porządku obrad.  

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych pragnie 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 7 do niniejszego 

protokołu.  
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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, zaopiniowała go  

pozytywnie w większością głosów i nie wniosła uwag do projektu uchwały w sprawie WPF.  

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 19 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ znana jest juŜ opinia Przewodniczącego 

Komisji BudŜetu i Finansów. 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 19 głosami za, 4 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji 

projektu pt. „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  

2007 – 2013.   

 

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego 

zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami.   

 

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 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

 

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji słuŜących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. 

 

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.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej,  

dla Gminy Racibórz z budŜetu 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 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej w Strzybniku, na rzecz 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 16 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego 

działania 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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, 

oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych, w części 

dotyczącej wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu nr 3. 

 

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 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: T. Frencel, L. Malcharczyk, K. Ciszek,  

M. Kurpis i N. Mika  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

Radna T. Frencel zapytała, jakie plany ma Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

w związku z przejęciem od Gminy Racibórz połowę nieruchomości po dawnej Komendzie 

Policji, usytuowanej przy Placu Wolności? Ma to nastąpić za przekazaniem gruntów  

przy ul. Kościuszki i Łąkowej 

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iŜ od 8 lat Związek Wędrowników 

Regionu Sauerland wspiera Powiat Raciborski, a konkretnie organizują zbiórkę darów  
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dla trzech jednostek i instytucji powiatu: Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Pogrzebieniu, Domu Pomocy Społecznej „RóŜany Pałac”  

w KrzyŜanowicach i Domu Pomocy Społecznej Św. Notburgii w Raciborzu. Inicjatywa  

ta została zapoczątkowana przez ponad 8 laty w skutek odwiedzin Związku Wędrowników  

na zaproszenie obecnego Posła H. Siedlaczka. Przybyło bardzo duŜo członków Związku 

Wędrowników, doceniając wkład społeczeństwa tego regionu, dlatego teŜ postanowili 

organizować zbiórki darów dla trzech jednostek. Z początkiem było to ze wsparciem Powiatu 

Raciborskiego, a obecnie od 3 lat organizują to na swoją własną odpowiedzialność, finansują 

to z własnej kieszeni, otrzymują tylko pomoc ze strony Märkischer Kreis, ale sami finansują 

pobyt w Powiecie Raciborskim, jak równieŜ organizują zbiórkę darów po tamtej stronie. 

UwaŜał, iŜ takie działania naleŜy doceniać. Inicjatorem działania jest Pan Harald Kahlert.  

W wyniku działania ówczesny Starosta Aloys Steppuhn został Wiceprezydentem 

Europejskiego Związku Wędrowników. Po długich zabiegach udało się dojść  

do porozumienia i współpracy PTTK z tamtejszym Związkiem Wędrowników, a strona 

niemiecka zawsze była uznania, Ŝe turystyka Powiatu Raciborskiego to jest potencjał tego 

powiatu i jest to właściwy kierunek działania. W związku z tym złoŜył wniosek odnośnie 

moŜliwości rozpatrzenia uhonorowania Pana Haralda Kahlerta stosownym wyróŜnieniem  

za jego wielkie zaangaŜowanie na rzecz wspierania jednostek Powiatu Raciborskiego. 

Radny Krzysztof Ciszek złoŜył pięć pisemnych interpelacji stanowiących załącznik  

nr 19 do niniejszego protokołu.     

Radny Marek Kurpis w imieniu mieszkańców dzielnicy Płonia zapytał, czy  

jest moŜliwość zamontowania na sygnalizacji świetlnej przy ul. Piaskowej sygnału 

dźwiękowego dla osób niewidzących, a jeŜeli tak, to jaki byłby to wydatek  

i czy jest taka moŜliwość, aby do końca roku zostało to zrealizowane?   

Radny Norbert Mika złoŜył dwie interpelacje i jedno pytanie:  

1. Wśród herbów partnerskich gmin powiatu, które znajdują się na sali narad, brakuje 

miejsca dla jednego partnera. Zaproponował, aby powiat nawiązał kontakt z sąsiednią 

Opavą. Z Opavą Raciborszczyznę łączy wielowiekowe tradycje i zarówno Racibórz  

i Opava są w ramach jednego Euroregionu Silesia. Ponadto jest moŜliwość pozyskiwania 

środków unijnych i powiat mógłby sięgnąć po środki, mając partnera po stronie czeskiej.   

2. Na sesji widoczna jest ekspozycja zabytków i emblematów gminy Krzanowice,  

z której wyraził słowa uznania, stąd teŜ zaproponował zastanowić się, aby kaŜda z gmin 

Powiatu Raciborskiego (Starostwo Powiatowe jest ośrodkiem integrującym wszystkie 

gminy), miała moŜliwość tam zaprezentowania się, pokazania co ma cennego w swojej 
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gminie i na co zwrócić uwagę. Wiele petentów przekracza progi Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, dlatego teŜ naleŜałoby się pochylić nad taką propozycją.   

3. Przypomniał, iŜ kaŜdy z radnych otrzymał materiały nt. Festynu Średniowiecznego,  

w którym znalazł się punkt nt. prelekcji, stąd teŜ zapytał o sposób powoływania 

prelegentów na taką prelekcję oraz o system naboru nowych prelegentów? Radnemu nie 

był znany prelegent.      

   

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta odniósł się do interpelacji: 

1. T. Frencel – przypomniał, iŜ w II kadencji w trakcie trwania rozmów budowy nowej 

siedziby dla Policji, ówczesnym Komendantem E. Mazurem zarówno miasto i powiat  

w tym kierunku uczynili pewien gest, przekazując teren na budowę nowej siedziby.  

Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Urzędem Wojewody a samorządami, gdzie 

powiat przekazał budynek przy ul. Bosackiej, w którym wcześniej znajdowały się referaty 

Starostwa, zaś miasto przekazało teren z tyłu. W zamian za to po wybudowaniu Komendy  

w tym miejscu, przeniesieniu się, nieruchomość ta miała stać się własnością powiatu  

i miasta.  Powiat dokonał z miastem zamiany udziału na teren przy ul. Opawskiej, co 

umoŜliwiało sprzedaŜ starego szpitala. Teren przy ul. Łąkowej jest nieruchomością 

Skarbu Państwa, podobnie jak nieruchomość znajdująca się przy ul. Bosackiej. Miasto 

mogłoby juŜ czynić pewne starania, aby nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego przejąć 

na rzecz gminy, poniewaŜ istnieje juŜ stosowny dokument, stąd teŜ miasto podjęło 

starania i zmienia plan, aby teren przy ul. Łąkowej przeznaczyć pod budownictwo 

mieszkaniowe. Czynili starania, aby zamienić tereny z Wojewodą. Jeden i drugi teren  

są własnością Skarbu Państwa, a wszystkie działania, jakie będą podejmowane muszą być  

za zgodą Wojewody. W chwili obecnej wstrzymano prace włącznie ze sprzedaŜą 

nieruchomości przy ul. Łąkowej, gdyŜ taki cel jak budownictwo mieszkaniowe  

w Raciborzu jest bardzo istotne, a jeŜeli miasto zamierza taki cel realizować, to naleŜy 

pomóc. Decyzja naleŜy do Wojewody. Prezydent poinformował, iŜ musi wystąpić  

do Wojewody, aby wyraził zgodę, stąd teŜ naleŜy poczekać na decyzję Wojewody w tej 

sprawie. W przypadku wyraŜenia zgody przez Wojewodę na zamianę nieruchomości, to 

proces zostanie przeprowadzony i wówczas powiat będzie dysponował nieruchomością 
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przy ul. Wojska Polskiego. W chwili obecnej pojawił się problem, poniewaŜ miasto  

nie będzie podejmowało działań, które mają doprowadzić do przejęcia nieruchomości  

po byłej Policji. Policja nie chce juŜ pilnować tego obiektu i moŜe pojawić się problem, iŜ 

przez jakiś czas trzeba będzie utrzymywać nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego  

jak równieŜ przy ul. Łąkowej. Zasada jest taka, Ŝe w przypadku poczynienia nakładów  

na tej nieruchomości, a miasto następnie by to przejęło, to miasto musi to wrócić 

Wojewodzie. W przypadku zgody Wojewody, dokona się zamiany i powiat w imieniu 

Skarbu Państwa musi zdecydować wspólnie z Wojewodą co do losów nieruchomości  

przy ul. Wojska Polskiego. Zapewne zostaną podjęte działania zmierzające do zbycia 

nieruchomości w częściach bądź w całości. Teren atrakcyjny, gdyŜ znajduje się  

w centrum miasta. Starosta obiecał poinformować radnych o wszystkich zmianach, jakie 

będą zachodziły.      

2. L. Malcharczyka – stwierdził, iŜ w chwili obecnej brak odznaki „WyróŜniony herbem 

Powiatu Raciborskiego”, dlatego teŜ Zarząd Powiatu Raciborskiego zastanawia się,  

czy identyczne medale powtórzyć czy moŜe wymyśleć coś atrakcyjniejszego, ale jest to 

dłuŜsza procedura. Zaproponował porozmawiać o tym temacie na komisji czy wyróŜnić 

bądź teŜ podjąć prace w celu wypracowania nowego wyróŜnienia.     

3. K. Ciszka –  stwierdził, iŜ Program musi być kompatybilny z programami, które mają 

gminy i wojewódzki.  

Odnośnie energii odnawialnej powiedział, Ŝe edukacja jest prowadzona, ale chodzi  

o edukację w kierunku budowy czyli montowania solarów, itd. Niektóre gminy mają 

programy jeśli chodzi o dotację. Miasto Racibórz miało program na solary. To nie jest to 

do końca dla wszystkich opłacalne. Niektóre osoby nie pragnęły skorzystać z programu 

biorąc pod uwagę, Ŝe to co wynika z wyliczeń, otrzymałyby dofinansowania nawet 

połowę, a druga połowa + zysk z tego tytułu jest taki, Ŝe jeŜeli to co się zwraca 10 lat 

(naleŜy w ciągu 10 lat jakieś remonty przeprowadzić czy wymianę), naleŜy jeszcze 

dostarczać energię elektryczną i jest nieopłacalne to dla wszystkich. Są programy, jeśli 

chodzi o wojewódzki fundusz, z których moŜna korzystać. Powiat nie jest w stanie 

dopłacać, a niewiadomo czy byłyby chętne osoby, gdyŜ w mieście nie byłoby tylu 

chętnych. Powiat zajmuje się azbestem, zaś wiadomość co do ilości azbestu posiadają 

gminy. Powiat wyszedł z taką inicjatywą, iŜ połowę pokrywa koszty likwidacji (tj. mniej 

więcej jak 1.000 zł). KaŜdy wnioskujący otrzymuje pieniądze. Gmina KrzyŜanowice  

od dłuŜszego czasu teŜ dofinansowuje. Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie jest takie, Ŝe 

powiat nie jest w stanie za duŜo dofinansowywać tę likwidację.  
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Następnie  Starosta zapytał, jakiego miejsca to dotyczy, gdyŜ z tym pytaniem 

musiałby zwrócić się do Komendanta, aby zwrócił na te miejsca uwagę?  

Radny K. Ciszek odpowiedział, Ŝe dotyczy to ul. Wojska Polskiego pomiędzy dwoma 

lokalami, gdzie „serwują” alkohol.  

Starosta zapytał, czy chodzi o ul. Klasztorną i ul. Browarną?  

Radny K. Ciszek zgodził się z wypowiedzią Starosty.  

Starosta obiecał wystąpić do Komendanta Policji, aby zwrócił uwagę na wspomniane 

ulice.  

Co do praktyk uczniów Starosta poinformował, iŜ zostanie przygotowany pisemny 

materiał. Są zakłady np. RAFAKO, które wybudowały warsztaty i współpracują  

ze szkołami. Są teŜ pewne zawody, gdzie uczniowie sami przychodzą i nie odbywają 

praktykę.  

Odnośnie PSIAK-u Starosta powiedział, Ŝe program został zorganizowany ze środków 

unijnych. Przekazano gminom informację, co znajduje się na ich terenie. Starosta 

stwierdził, iŜ znak na fotografii pokazanej przez pana Ciszka nie został ustawiony w 

ramach programu „PSIAK”. JeŜeli będzie znana lokalizacja znaku, to wówczas moŜna 

zwrócić się z pismem do właściciela. Starosta zapytał o usytuowanie znaku?  

 Radny K. Ciszek odpowiedział, Ŝe znak znajduje się przy wjeździe do Raciborza –   

na Dębiczu. W tej sprawie zostanie wystosowane pismo do Dyrekcji Parków 

Krajobrazowych Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 

z prośbą o reakcję     

4. M. Kurpisa – Starosta zapytał, czy zostało to rozeznane, iŜ na Płoni są osoby niewidome?  

Radny M. Kurpis powiedział, Ŝe w chwili obecnej mówi się tylko o dwóch osobach.  

Jedna osoba jest odprowadzana do szkoły. Starosta dodał, Ŝe przez osobę widzącą.  

Jak stwierdził jest to wydatek rzędu 1,5 tys. zł. Obiecał rozeznać temat i jeŜeli będzie to 

niezbędne to podjęte zostaną działania.   

5. N. Miki – Starosta powiedział, Ŝe miejsce, które wskazywał radny przygotowane  

jest na Elbe – Elster, z którym podpisano niedawno umowę. Opava jest miastem 

partnerskim dla Raciborza i w przypadku woli rady, to byłby ten 7 partner, ale  

nie przeszkadza to w realizacji wspólnych projektów. Wspólnie z Opavą powiat 

realizował projekty. Nie jest to przeszkodą do realizacji wspólnych projektów  

i do pozyskania środków. Nie potrafi powiedzieć, czy Opava byłaby zainteresowana, gdyŜ 

ma juŜ partnera, jakim jest miasto Racibórz.    
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Co do wystaw Starosta stwierdził, iŜ co jakiś czas robione są wystawy np. wystawa  

ciekawych starych obiektów z Krzanowic, która następnie zostanie przeniesiona  

na Zamek Piastowski. Obiecał wystąpić do gmin z zapytaniem, czy pragną mieć stałą 

czasową wystawę, gdzie zamierzają pokazać swoje osiągnięcia. W przypadku 

zainteresowania gmin, zostaną zorganizowane wystawy np. w Starostwie czy na Zamku. 

Festyn Średniowiecza nie jest imprezą organizowaną przez powiat. Jest to impreza 

organizowana przez Stowarzyszenie Drengowie Znad Odry, stąd teŜ nie potrafi 

powiedzieć, w jaki sposób dobierają prelegentów. W duŜej części impreza finansowana 

jest ze środków Urzędu Miasta, a powiat w niewielkiej części partycypuje w kosztach.  

 

Ad22. 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.    

 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

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

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

 Radny Adrian Plura podziękował Staroście oraz nieobecnemu juŜ na sesji 

Dyrektorowi PZD J. Szydłowskiemu za podjęcie skutecznych działań w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich, które doprowadziły do podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie 

zawarcia z ZDW w Katowicach umowy na budowę platformy do waŜenia samochodów 

cięŜarowych.  Radny kilkakrotnie występował w tej sprawie, stąd teŜ bardzo ucieszył się, iŜ 

udało się to doprowadzić do skutecznego zakończenia i przekonać urzędników w Katowicach, 

iŜ jest to działanie dla ochrony m.in. dróg wojewódzkich, które są dwie w tym rejonie. Radny 

był zainteresowany pytaniem, czy opłaty dla samochodów cięŜarowych na drogach krajowych 

powodują zwiększenie ruchu (m.in. na drogach powiatowych), poniewaŜ zjawisko takie 

odnotowuje ZDW w Katowicach i to monitoruje, Dyrektor J. Szydłowski odpowiedział, Ŝe 

nie, ale udzielił równieŜ odpowiedzi w piśmie, iŜ głównie drogi powiatowe są mocno 
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obciąŜone i niszczone przez zwiększony transport samochodów cięŜarowych na terenie 

Gminy Kuźnia Raciborska. Będzie to równieŜ „pole do popisu”, aby sprawdzić, czy 

samochody i kierowcy jeŜdŜą zgodnie z przepisami. Wszystko leŜy jeszcze w rękach 

Inspekcji Ruchu Drogowego. Ponownie podziękował za podjęcie działań. 

 Radny N. Mika wyraził słowa uznania dla działań, które podejmowane są na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Imprezy, które organizowane są na Zamku ściągają bardzo liczną 

rzeszę mieszkańców nie tylko miasta ale i powiatu. Z pewnością jest to zasługa Dyrektora 

Agencji GraŜyny Wojcik, która działa na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jako radny, 

członek Zarządu złoŜył słowa uznania dla Pani G. Wójcik, dla tych wszystkich działań,  

umiejętność koordynacji i eksponowania tego, co jest bardzo wartościowe dla Ziemi 

Raciborskiej.  

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 25 września 2012 r. o godz. 15:00. Tematem sesji będzie: „Wykonanie budŜetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2012 r.”. 

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:33. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji. Poprosił radnych o pozostanie na sali obrad.    

 

 

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

1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

28 sierpnia 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 27.06.2012  

do 16.08.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 17.08.2012  

do 28.08.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.06.2012 do 16.08.2012). 

6. Uchwała Nr XXI / 213 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „ZasłuŜony dla Powiatu Raciborskiego”. 

7. Uchwała Nr XXI / 214 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w  sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Nr XXI / 215 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

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

9. Uchwała Nr XXI / 216 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

10. Uchwała Nr XXI / 217 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pt. „Równi  

i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata  

2007 – 2013. 

11. Uchwala Nr XXI / 218 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

 w sprawie wyraŜenia zgody na przejęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego 

w zakresie zarządzania drogami. 

12. Uchwała Nr XXI / 219 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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13. Uchwała Nr XXI / 220 / 2012  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

14. Uchwała Nr XXI / 221 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji słuŜących 

sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. 

15. Uchwała Nr XXI / 222 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, dla Gminy Racibórz 

z budŜetu Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwala Nr XXI / 223 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

 w sprawie wyraŜenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, połoŜonej  

w Strzybniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

17. Uchwała Nr XXI / 224 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego działania Starosty 

Raciborskiego. 

18. Uchwała Nr XXI / 225 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.   

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia 

warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych, w części dotyczącej 

wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu nr 3. 

19. Interpelacje radnego Krzysztofa Ciszka.  

 

 

 


