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OR.VI.0002.3.8.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR  XLIV / 2018 

 z XLIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

27 sierpnia 2018 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 27 sierpnia 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

27 sierpnia 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 27 sierpnia 2018 r. z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda, o godz. 15:30 otworzył 

XLIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji spośród 23 

obecnych było 19 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego (z późn. zm.) zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego 27 sierpnia 2018 r. zostało 

podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu.  
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Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

  Przewodniczący Rady odczytał pismo OR.II.0022.3.8.2018 z 27 sierpnia 2018 r.,  

w którym Zarząd Powiatu Raciborskiego wnosi o:  

 1. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok  i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej 

pismem OR.IV.0022.3.8.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 19 głosów za, 0 głosów wstrzymujących,  

0 głosów przeciw. 

 2. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i jednoczesne 

wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.8.2018 z dn. 14 sierpnia 2018 r. - 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 19 głosów za,  

0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad ani nie wnieśli 

innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz z przegłosowanymi 

wcześniej zmianami przyjęto jednogłośnie – 19 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 

0 głosów przeciw.  

 

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                                      

 

Protokół z XLIII sesji z 28 czerwca 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji 

 nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu.  

 Protokół został przyjęty większością głosów – 19 głosami za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

Ad  4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: A. Wierzbickiego, T. Frencel oraz A. Plurę. Ww. radni wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
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  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

17 głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny A. Wierzbicki. Radny  

nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad 5. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020.  

   

Ad 6.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

      

  Przewodniczący Rady w imieniu radnych podziękował dotychczasowej dyrektor 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani E. Konopnickiej oraz pogratulował jej 

następczyni Pani A. Wieczorek oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Panu P. Ptakowi. 

  Pani E. Konopnicka podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę. 

Poinformowała, że przekazuje swoje stanowisko swojej przyjaciółce, dotychczasowej 

wicedyrektor A. Wieczorek. 

  Pani A. Wieczorek poinformowała, że jest w bardzo komfortowej sytuacji gdyż może 

liczyć na wsparcie swojej dotychczasowej przełożonej. Przekazała, że chciałaby pozyskać 

środki unijne na doposażenie szkoły, zwiększanie kompetencji kadry i stworzenie zaplecza 

kompleksowego wsparcia dla rodzin. Daleko idące plany to rozbudowa szkoły  

z wykorzystaniem środków mechanizmu norweskiego, a bliższe to sprawne 

przeprowadzenie obchodów 90-lecia szkoły.  

  Pan P. Ptak podkreślił, że jego sytuacja nie jest aż tak komfortowa, gdyż musi 

tworzyć szkołę, która z dniem 1 września br. uzyska samodzielność. Obecnie Ekonomik jest 

jeszcze w strukturach CKZiU nr 1, natomiast za kilka dni będzie samodzielnym Zespołem 

Szkół Ekonomicznych. Dyrektor przekazał, że ma wspaniałą kadrę, wspólnie z nią chce 

pozyskiwać środki unijne, pogłębiać kluczowe kompetencje uczniów i nauczycieli oraz 

poprawić zdawalność matematyki na maturze.  

   

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 29.06.2018 r. do 14.08.2018 r. radni otrzymali drogą 
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elektroniczną w dniu 14.08.2018 r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.08.2018 r. do 27.08.2018 r. Przedmiotowe uzupełnienie 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. Ww. informacja stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu.  

 Starosta poinformował, że 20 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w sprawie realizacji rządowego 

programu „Mosty dla Regionów”. Starosta przekazał, że budowa mostu w Ciechowicach 

będzie finansowana z rządowego programu pn. „Mosty dla Regionów”. Realizacją zadania 

zajmie się instytucja podległa Marszałkowi Województwa Śląskiego -  Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach. Zarząd rozpoczął już prace studialne. Starosta poinformował, 

że wybrał się do Zarządu, aby się dowiedzieć jakie ZDW ma plany. Poinformował, iż 

uzyskał informację, że są cztery warianty zadania, a koszt szacowany jest na 300 mln. zł. 

Wniosek na odbudowę przeprawy z gminy Nędza do gminy Rudnik marszałek będzie 

musiał złożyć do końca przyszłego roku. Dodał ponadto, że do 2022 r. mają trwać prace 

dokumentacyjne, natomiast budowa mostu rozpocznie się w 2023 r.  Wynika to z 

harmonogramu Rządowego Programu Uzupełniania Infrastruktury Drogowej – Mosty dla 

Regionów. Określa on wydatki na ten cel: 

w roku 2018 – do kwoty 5 mln zł, 

w roku 2019 – do kwoty 15 mln zł, 

w roku 2020 – do kwoty 20 mln  zł, 

w roku 2021 – do kwoty 120 mln zł, 

w roku 2022 – do kwoty 350 mln zł, 

w roku 2023 – do kwoty 500 mln zł, 

w roku 2024 – do kwoty 500 mln zł, 

w roku 2025 – do kwoty 790 mln zł.  

Podkreślił, że lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowego mostu z dala od zabudowy,  

z nowymi drogami dojazdowymi, bliżej Sławikowa, tak by powstała północna obwodnica 

miasta i powiatu. 

 Starosta przekazał, że 21 sierpnia 2018 r. wziął udział w spotkaniu w sprawie 

remontu i bieżącego utrzymania drogi powiatowej na Rakowcu w Rudyszwałdzie, które 

odbyło się w urzędzie Kraju Śląsko – Morawskiego w Ostrawie. Na spotkaniu 
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przedstawiony był problem ogromnego natężenia ruchu oraz złego stanu technicznego drogi 

granicznej i pilnej potrzeby jej remontu.  

 Starosta poinformował ponadto, że Powiat Raciborski podpisał z Marszałkiem 

Województwa Śląskiego umowę na dofinasowanie ze środków unijnych zakupu nowych 

autobusów dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. Będą 

to ostatnie autobusy z napędem silnikowym Diesla. Starosta dodał, że aktualnie 

opracowywana jest dokumentacja do przetargu. Planowany jest zakup dziesięciu autobusów 

z napędem silnikowym Diesla za kwotę 8,5 mln zł. Koszt autobusów z instalacją CNG 

byłby wyższy o 40 %, natomiast autobusy z napędem elektrycznym, na który stawia rząd to 

dwukrotnie wyższy wydatek. Realizacja zamówienia ma potrwać 8-10 miesięcy.  Gminy 

Powiatu Raciborskiego podpisały deklaracje dotyczące współfinansowania transportu 

publicznego w Powiecie Raciborskim. Kwota wspófinansowania to 1 złotówka do 

wozokilometra. Umowy będą obowiązywać od stycznia 2019 r.  

  

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki poinformował,  

iż członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. pozytywnie zaopiniowali 

zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018- 2032.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących . W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących . W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania do stanu 

faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady 

powiatu. 

   

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Starosta zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały. Mając na uwadze 

powyższe, akapit trzeci uzasadnienia otrzymał brzmienie: 

„Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XLII/635/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/574/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta 

dokonała uzupełnienia opisu granic okręgu wyborczego nr 1, okręgu wyborczego nr 2 oraz 

okręgu wyborczego nr 3, wpisując nazwy nowo powstałych ulic na terenie tych okręgów.”. 

 Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pomocy rzeczowej Powiatu 

Raciborskiego na rzecz Gminy Nędza. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 10 głosów za, 7 głosów przeciw,  

0 głos wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w roku 2018. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Przewodniczący Rady poinformował, że Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu Uchwałą Nr 16/V/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

poczytywanie zaopiniowała podział środków PFRON przedstawiony w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań 

w roku 2018. 

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego sprawie określenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia. 

  

 Wicestarosta poinformował, że nową wersję projektu uchwały przygotowano 

zgodnie z uwagami redakcyjnymi zgłoszonymi przez radnych podczas posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, sportu i Rekreacji w dniu 22 sierpnia br. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głos wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu 

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Raciborski 

prawa własności części nieruchomości, położonej w Szonowicach (gm. Rudnik). 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, ,0 głosów przeciw,  

0 głosy wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu 
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Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 16 głosów za, 0 głosów przeciw,  

1 głos wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie w zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     
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Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

poprzez przeniesienie jego siedziby. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz na działania jednostki organizacyjnej 

powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Ad 11. Interpelacje i zapytania radnych  

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1) radna T. Frencel, 

2) radny F. Marcol. 
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 Radna T. Frencel złożyła interpelację dotyczącą oznakowania przejścia dla pieszych  

i wymalowania pasów na drodze wojewódzkiej DW 919 – ul. Rudzka w Raciborzu  

na wysokości przystanku autobusowego nieopodal DPS „Złota Jesień”. 

 Radny F. Marcol odniósł się do wypowiedzi Starosty dotyczącej rządowego 

programu pn. „Mosty dla regionów”, w którym wpisano odbudowę przeprawy Ciechowice – 

Grzegorzowice. Radnego zaniepokoił fakt, że Starosta mówiąc o tym przedsięwzięciu miał 

grobową minę. Dopytywał, czy ma to związek z tym, że pomimo tego że chociaż nikt  

z powiatu czy też z gmin o to nie zabiegał, a środki finansowe zostały przyznane. Przyznał, 

że nie wie dlaczego i dzięki komu most został wpisany na rządową listę, ale zdaniem 

radnego to powód do radości. Podkreślił, że przedmiotowy most rozwiąże problemy 

komunikacyjne w powiecie raciborskim, które istnieją od czasów wojennych. Wyraził swoją 

wdzięczność wobec premiera rządu polskiego. Radny wyraził swoje zdziwienie faktem,  

że Starosta interesuje się inwestycją rządową realizowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach pomimo tego, że wielokrotnie podkreślał, że nie jest to zadanie powiatu.  

 

Ad 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Starosta zadeklarował, że odpowiedź na interpelację radnej T. Frencel zostanie 

udzielona w formie pisemnej.  

 Starosta odnosząc się do interpelacji złożonej przez radnego F. Marcola 

poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Katowicach z uwagi na fakt, iż pomimo tego 

że ta inwestycja nie jest zadaniem powiatu i nie będzie współfinansowana przez powiat 

chciał wszystkiego dopilnować. Zapewnił, że bardzo się cieszy z tego dofinasowania.  

 

Ad 24.  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki przekazał, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25.  Wolne wnioski i informacje. 

  

 Radna K. Dutkiewicz 
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 Radny D. Wacławczyk wniósł do Starosty, aby nie mylił obowiązków służbowych 

z obowiązkami radnego miejskiego. Dodał, że zwierzchnictwo służbowe nie pozwala 

ingerować w sprawowanie mandatu radnego. Zasugerował, że Starosta powinien przeprosić 

radną miejską A. Szukalską.   

 Starosta przekazał, że podczas 16 lat sprawowania mandatu radnego nigdy nikogo 

nie obraził. Podkreślił, że jeżeli ktoś poczuł się urażony  

   Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego na dwa miesiące przed upływem kadencji. Z uwagi na fakt, że termin ten 

przypada na16 września br. tj. w niedzielę oświadczenia należy złożyć 17 września br. 

Natomiast stan majątkowy należy określić na 16 września 2018 r. Wpisane  

w oświadczeniach majątkowych przychody i dochody powinny obejmować okres od 1 

stycznia do 16 września br. i być określone zgodnie z ostatnio udokumentowanymi 

dochodami. Jak w przypadku oświadczeń majątkowych składanych za poprzedni rok, tak  

i teraz wymagane są dwa egzemplarze oświadczenia. Do oświadczenia majątkowego 

składanego na koniec kadencji nie dołącza się zeznań podatkowych.  

  Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. Przekazał również, 

iż kolejna sesja rady powiatu raciborskiego odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 15:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, zgodnie z planem pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2018 r. będzie: 

1)  „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018”, 

2) „Informacja Zarządu o działalności Powiatu Raciborskiego w V kadencji”. 

 

Ad 26. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 17:03 zamknął obrady XLIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

 

Protokołowała:         Przewodniczący Rady  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym                Adam Wajda  

Agnieszka Bartula 
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