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OR.VI.0002.3.9.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR  XLV / 2018 

 z XLV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

25 września 2018 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 25 września 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

25 września 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 25 września 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 

XLV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

obecnych było 22 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 25 września 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.0022.3.9.2018 z 25 września 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 12 września 2018 r. oraz wersji przekazanej  

elektronicznie w dniu 24 września 2018 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego 

została przyjęta jednogłośnie – 23 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032  

i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.9.2018 z dnia  

12 września 2018 r. oraz wersji przekazanej elektronicznie w dniu 24 września 2018 r.  - 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 23 głosów za, 0 

głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

  Komisja Rewizyjna wniosła o: 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia skargi – propozycja Komisji Rewizyjnej została 

przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.  

2. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 – propozycja 

Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie – 22 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 – 22 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 

0 głosów przeciw.  

 

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                                      
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Protokół z XLIV sesji z 27 sierpnia 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji 

 nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu.  

 Protokół został przyjęty większością głosów – 21 głosami za, 1 głos wstrzymujący,  

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. 

  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

19 głosów za, 3 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. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.   

        Informacja  Zarządu o działalności Powiatu Raciborskiego w V kadencji. 

 

  Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Informacja Zarządu  

o działalności Powiatu Raciborskiego w V kadencji.” był omawiany szczegółowo  

na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu, które poprzedziły dzisiejsze obrady.   

  Ww. materiał stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

  Starosta poinformował, że kwestia wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I 

półrocze 2018 r. była już wielokrotnie analizowana i chciałby przedstawić krótkie 

sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Raciborskiego V kadencji.  

  Przekazał, że na dzisiejszej sesji chciałaby dokonać podsumowania działalności 

Zarządu, któremu przewodniczył przez 4 lata. Materiał, który został przekazany radnym 

zawiera wszelkie informacje i dane. Podkreślił, że jego ocena należy do radnych  

i społeczeństwa. Dodał, że w pracy zawodowej zdarzają się i sukcesy i porażki. Te ostatnie 

zapewne zostaną wytknięte przez klub radnych PiS. Zaznaczył, iż ma nadzieję, że będzie to 

krytyka sprawiedliwa uwzględniająca warunki w jakich przyszło działać obecnemu 

Zarządowi, jak i sukcesów których w tej kadencji również nie zabrakło. Klub PiS nigdy nie 
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był wobec Starosty i Zarządu opozycją totalną. Starosta przekazał, że liczy na to iż w dniu 

dzisiejszym padną nie tylko słowa krytyki. Należy zauważyć, że środków zewnętrznych 

pozyskano 75 mln zł. Część z nich została przeznaczona na oświatę, gdzie reforma 

szkolnictwa branżowego wymaga nie tylko rozwiązań systemowych, ale i nakładów 

finansowych. Środki udało się pozyskać z Unii Europejskiej.  

  Duża kwota została wydatkowana na drogi powiatowe. Dokładnie było to 29 mln zł, 

z czego 19 mln zł pozyskano z funduszy zewnętrznych. Z pewnością wyzwaniem dla 

przyszłego Zarządu będzie kwestia służby zdrowia. Szpital był wielokrotnie tematem 

krytycznych i negatywnych opinii. Należałoby zwrócić uwagę na fakt, że problemy  

ze służbą zdrowia są naszym państwowym i ogólnokrajowym problemem. Ich rozwiązanie 

stoi przed władzami centralnymi. Starosta dodał, że w swoim wystąpieniu chciałaby 

zaakcentować powstanie dwóch instytucji tj.: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności oraz Biura Paszportowego. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego,  

że przez Radę przetoczyła si3.ę dyskusja, kto był inicjatorem tych działań. Podkreślił,  

że przedstawiciele klubu PiS formułowali w tej sprawie wnioski i interpelacje do Zarządu. 

Dodał, że jest to dowód na to, że Zarząd słuchał opozycji i starał się współpracować dla 

dobra mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Podkreślił, że warto dostrzec w tych 

dzisiejszych trudnych czasach, że Zarząd nie traktował wniosków opozycji jako czegoś 

złego, czego nie należy realizować.  

  Starosta poinformował, że oprócz tych 75 mln zł, które już pozyskano i które są 

wykorzystywane na bieżąco w programach unijnych. Przygotowane zostały kolejne projekty 

na kwotę ponad 40 mln złotych. Jest to m. in.: scalanie gruntów, czy też termomodernizacja 

raciborskiego szpitala. Dodał, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość, że jest szansa na 

pozyskanie kolejnych 3.880.000,00 zł  od marszałka na drogę w sieci TNT. Jest to droga na 

Rakowcu w Rudyszwałdzie. Kolejne dwa projekty to drogi w Budziskach i Turzu oraz 

kolejny projekt na remont ulicy Kościuszki uwzględniający zwiększoną kwotę.  Dodał,  

że w kolejce na złożenie czekają jeszcze projekt na słodownię na zamku, jak również projekt 

dotyczący wiaduktu w Wojnowicach.  

  Podkreślił, że należałoby wspomnieć również o współpracy z partnerami 

zagranicznymi. Poinformował, że Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

K. Kunicka przygotowała informację na temat dobrej współpracy z partnerami, ale 

przedmiotowa informacja jest tak obszerna, że jej  nie odczyta.  
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  Starosta podziękował za wszelkie wsparcie i pomoc, ale także i krytykę zwłaszcza tę 

konstruktywną.  

  Wicestarosta odniósł się do pytania radnego D. Koniecznego, które radny zadał na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 września br. Wicestarosta 

poinformował, że wraz z uaktualnionym porządkiem obrad przesłano w dniu dzisiejszym 

nowe wersje załączników do materiału pn. „Informacja  Zarządu o działalności Powiatu 

Raciborskiego  

w V kadencji”. Podkreślił, że ich treść jest taka sama, jak w poprzedniej wersji, natomiast 

zawarto w nich wyjaśnienia, z których wynika, że różnice występujące między wartością 

projektu, a sumą kwoty dofinansowania dla powiatu i wkładu własnego stanowią środki 

pochodzące z innych źródeł m.in.: środki partnerów projektu, samorządów, czy też 

przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, iż w przeciągu kilkunastu godzin nie było możliwe 

dokonanie zmiany formuły przedmiotowych załączników dodano do nich stosowne 

wyjaśnienie. W ocenie Wicestarosty dokument został przygotowany prawidłowo. Dodał,  

że gdyby bardziej szczegółowo przeanalizować te załączniki to ich odzwierciedlenie 

znajduje się w dokumentach, które Rada przyjmowała na posiedzeniach Komisji czy też 

sesjach.  

  Radny D. Konieczny poinformował, że nie „kupuje” wyjaśnień Wicestarosty  

w kwestii załączników. Zwrócił się z prośbą o ponowne zweryfikowanie tych załączników, 

gdyż w jego ocenie są w nich jakieś błędy. Wniósł, aby w przyszłości przed przekazaniem 

materiałów radnym wyeliminować wszelkie błędy.  

  Radny D. Konieczny podkreślił, że miał okazję obserwować, jak i współpracować  

z kilkoma Zarządami Powiatu Raciborskiego tj.: z Zarządem, któremu kolejno 

przewodniczyli Starosta H. Siedlaczek, Starosta J. Wziontek, Starosta A. Hajduk i obecny 

Starosta R. Winiarski. Każdy z poprzedników Starosty R. Winiarskiego miał jakąś wizję, 

realizował jakieś pomysły i cele, może za wyjątkiem Starosty J. Wziontka, ale jego kadencja 

była skrócona. Sukcesem Starosty H. Siedlaczka było przeniesienie szpitala do nowej 

siedziby. Sukcesem A. Hajduka była odbudowa Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu. Zadał pytania Staroście R. Winiarskiemu: 

1) co jest jego największym sukcesem,  

2) czym może się pochwalić, 

3) co jest sukcesem Zarządu, któremu przewodniczy,  

4) jakie dzieło tej kadencji uważa za swój największy sukces, 
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5) co uważa za porażkę obecnego Zarządu 

  Ponadto zadał pytanie całemu Zarządowi, jaką wystawi sobie ocenę za działalność  

w obecnej kadencji. Dodał, że Starosta słusznie przekazał, iż ocenę w najbliższym czasie 

wystawią Zarządowi wyborcy.  

  Wicestarosta podziękował radnemu D. Koniecznemu za uwagi do przygotowanego 

materiału. Podkreślił, że cieszy fakt, że radny D. Konieczny nie wprowadził żadnych 

merytorycznych sugestii ani zmian, zatem oznacza to, że materiał został przygotowany 

dobrze. 

  Starosta podkreślił, że obecny Zarząd pracował w trochę innych warunkach niż jego 

poprzednicy. Warunki były utrudnione. Dodał, że sukcesem Zarządu jest pozyskanie 75 mln 

zł z funduszy unijnych. Podkreślił, że zawnioskowano o kolejne 46 mln zł i jest duża 

nadzieja na ich pozyskanie. Zaznaczył, że Starosta A. Hajduk otrzymał dofinansowanie na 

odbudowę zamku i wykorzystał tę szansę.  

Starosta przekazał ponadto, że obecny Zarząd poczynił wiele zmian organizacyjnych m.in. 

w oświacie, która jest coraz lepiej wyposażona i przygotowana do szkolenia branżowego na 

wysokim poziomie. Dodał, że wszyscy Starostowie zazdroszczą tych zmian.  

Starosta zaznaczył, że jego nadrzędnym celem było skomunikowanie Raciborza i poprawa 

stanu dróg. Powiat Raciborski jest jedynym powiatem w województwie śląskim i jednym  

z dwóch czy trzech w kraju, który corocznie otrzymuje dofinansowanie na dwie drogi. Jest 

to sukces całej załogi, która pod nadzorem Zarządu przygotowuje przedmiotowe projekty. 

Sukcesem jest również utworzenie Biura Paszportowego, jak i Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Warto również dodać, że raciborski szpital jest 

wpisany z II stopniem w ogólnopolską sieć szpitali. Zaznaczył, że w kwestii szpitala brakuje 

tylko środków finansowych. Przekazał, że Zarząd ma się czym pochwalić, ale też kilku 

rzeczy nie udało się zrobić. Do porażek zaliczył brak pozyskania środków na geodezję, brak 

remontu ulicy Kościuszki przy pierwszym podejściu. Starosta wspomniał też o projekcie 

związanym z remontem zamkowej słodowni, który miał być realizowany z czeskim 

partnerem i to ich błąd spowodował odrzucenia projektu. Starosta przytoczył fragment listu 

z oficjalnymi przeprosinami Czechów. Przekazał, że ocenę wystawią Zarządowi wyborcy.  

  Radny D. Konieczny podkreślił, że Starosta w swoich wypowiedziach odnosi się do 

rzeczy, które zostały już zrealizowane, jak i do rzeczy które są dopiero w planach np. zamek 

czy zakup taboru dla PKS. Zaznaczył, że zadania muszą być zakończone, rozliczone  

i dopiero później będzie można się nimi chwalić. Dodał, że rozumie, iż Starosta chciał  
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to wyeksponować jako swój sukces. Odniósł się do wspomnianych przez Starost4.5.ę zmian  

w oświacie. Przekazał, że reforma oświaty Wicestarosty Kurpisa niespełna po dwóch latach 

została wywrócona z uzasadnieniem, że planowane wprowadzenie w 2019 roku do szkół 

podstawowych dodatkowego rocznika, który zwiększy liczbę uczniów o blisko 1000 

zmusiło powiat do korekty pierwotnych zmian struktury szkolnictwa zawodowego. Dodał, 

że na początku kadencji Zarząd obiecał, że zostaną wybudowane nowe hale gimnastyczne 

 m. in. przy ekonomiku, jak i przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2.  

Odnosząc się do kwestii opieki zdrowotnej i społecznej radny D. Konieczny dodał, że 

Zarząd chwali się w przedstawionym dokumencie porodówką, programami 

profilaktycznymi, wsparciem szpitala kwotą 5 mln zł oraz Fundacją na rzecz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, która pozyskała 260.000,00 zł. Zaznaczył, że są to małe sukcesy, 

jednakże nikt w materiale nie wspomina o zadłużeniu szpitala, o coraz gorszej kondycji 

finansowej szpitala, o wyjęciu ze struktury szpitala diagnostyki i jej sprywatyzowaniu 

pomimo licznych protestów pracowników, związków zawodowych, jak i opozycji. 

Konsekwencją tej zmiany był bałagan i chaos. Ww. zmiana nie przyczyniła się również  

do poprawy sytuacji finansowej szpitala, świadczą o tym wyniki finansowe raciborskiej 

lecznicy.  

Radny odniósł się także do kwestii przesuniętego w czasie utworzenia SOR. W maju br. 

szpital ponownie przystąpił do konkurs, jednakże ten oddział już dawno mógłby powstać 

gdyby nie karygodnie błędy we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie oraz brak nadzoru 

ze strony Zarządu nad tym projektem. Zaznaczył, że nie rozumie dlaczego Zarząd  

w przygotowanym materiale nie pochwalił się podwyżkami wynagrodzeń w szpitalu – 

3.200,00 zł podwyżki dla dyrektora to niebagatelna suma.  

  Do plusów w działalności obecnej kadencji zaliczył niewielkie dotacje na remonty 

kościołów wpisanych do rejestru zabytków, odbudowę stacji kolejki wąskotorowej  

w Rudach czy też działania zmierzające do poprawy struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych. Bezsprzecznym jest jednakże fakt, że liderem realizacji tych projektów są prężnie 

działające gminy w tym m.in. Pietrowice Wielkie. 

Radny D. Konieczny przekazał, że środki których nie wykorzystano m. in. z powodu błędów 

formalnych to w sumie 22 mln zł, które nie zasiliły budżetu powiatu. Odnosząc się do 

przygotowanego materiału przekazał, że zabrakło w nim takich rzeczy, jak zadłużenie na 

początku i na końcu kadencji czy też łączna suma aktywów i pasywów na początku i na 

końcu kadencji.  
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  Wicestarosta przekazał, że radny D. Konieczny patrzy na rzeczywistość bardzo 

wybiórczo wskazując, że decyzja o powiatowej reformie oświaty zapadła przed wyborami 

parlamentarnymi i nikt wówczas nie mówił o likwidacji gimnazjów. Przeprowadzona 

wówczas powiatowa reforma nie jest „reformą Kurpisa” tylko Rady. Aktualnie z 5 

utworzonych wówczas zespołów zostały 3. Konieczność wprowadzenia tych zmian 

spowodowana była faktem, że dwa lata po przeprowadzeniu powiatowej reformy okazało 

się, że w CKZiU nr 1, które  składało się z gastronomika, budowlanki i ekonomika nie 

pomieści się w dwóch budynkach, jak to było pierwotnie planowane mówiąc o 300.000,00 

zł oszczędności z prostego powodu tj. dodatkowy rocznik spowodowałby że uczniowie nie 

pomieściliby się w szkole. Zatem ww. zmiana była podyktowana potrzebą dostosowania się 

do realiów rzeczywistości.  

  Wicestarosta odniósł się także do kwestii szpitala dodając, że informacje które 

przekazał radny D. Konieczny wymagają uzupełnienia. Poinformował, że skutki finansowe 

zmian wprowadzanych przez administrację rządową nie idą w parze ze wzrostem wyceny 

świadczeń, jakie przyznano szpitalowi z NFZ. W przypadku dodatku „zembalowego” czyli  

1600 zł od września br. 1100 zł wprowadzane jest do wynagrodzenia zasadniczego 

pielęgniarek, natomiast 500 zł przeznaczane jest na pokrycie pochodnych. Z aktualizacji 

danych przedstawionych przez szpital wynika, że zabraknie kolejnych 500 zł na pochodne. 

Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pielęgniarek tj. 350-360 osób miesięcznie trzeba 

byłoby dopłacać 200.000,00 zł. Należy również pamiętać o tzw. „lojalkach” lekarzy. 

Zatrudnieni w raciborskim szpitalu lekarze mają średnio 4.200,00 zł wynagrodzenia 

zasadniczego. Ministerstwo zapewni środki finansowe na wzrost ich wynagrodzeń do kwoty 

6.750,00 zł., natomiast rodzi się pytanie kto pokryje koszty pochodnych. Skutki  wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia nie są po stronie administracji rządowej, ale w dużej mierze po 

stronie samorządów i pracodawców. 

 Podkreślił, że skutek finansowy z ww. tytułu to w skali roku 1-1,5 mln zł w 2018 r.   

w stosunku do wprowadzonych zmian w 2017 r. W ślad za decyzjami administracji 

rządowej w kwestii wynagrodzeń nie idzie w parze zabezpieczenie dla administracji 

samorządowej. Dodał, że administracja rządowa powinna scentralizować służbę zdrowia.  

Wicestarosta poinformował ponadto, że podwyżki przyznano nie tylko w szpitalu,  

ale i w jednostkach organizacyjnych Powiatu – średnio o 200 zł. Przedmiotowe podwyżki 

przyznano, aby utrzymać pracowników w jednostkach. Był to koszt ok 600.000,00 zł. i te 
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pieniądze się ludziom należały. Odnosząc się do kwestii zaprzepaszczonych szans przekazał, 

że czasami popełniane są błędy, natomiast obecny Zarząd wyciąga z nich wnioski. 

  Radna K. Dutkiewicz przekazała, że zgadza się z wypowiedzią Starosty w jednej 

kwestii w całej jej rozciągłości, a mianowicie w ocenie pracy klubu PiS. Dodała, że istotnie 

członkowie klubu byli w tej Radzie opozycją konstruktywną, merytoryczną i z pewnością 

nie była to opozycja totalna. Radna przekazała, że cieszy ją fakt, że wypowiedź Starosty nie 

była 100 % laurką ponieważ w opinii klubu PiS na taką laurkę Rada V kadencji nie 

zasługuje pomimo tego co udało się zrobić Zarządowi.  

Bez wątpienia sukcesem V kadencji jest praca klubu PiS i to należałoby mocno podkreślić. 

Natomiast porażką jest to, jak rzadko członkowie klubu mieli szansę przebić się do Zarządu, 

wpłynąć na pracę Zarządu, i co za tym idzie na dobro mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

  Radna K. Dutkiewicz odniosła się również do kwestii raciborskiego szpitala. 

Przekazała, że spodziewała się że podwyżki rządowe spotkają się z krytyką działań 

administracji rządowej w tym zakresie, jednakże radny D. Konieczny odniósł się do 

podwyżki ze środków samorządowych dla dyrektora szpitala. Przyznała, że wsłuchuje się 

hasła wyborcze koalicjanta obecnego Zarządu, które brzmią „przyjazny szpital dla personelu 

i dla pacjentów”. Radna zapytała, co stało na przeszkodzie, aby właśnie takim ten szpital 

uczynić w czasie trwania obecnej kadencji. Dodała, że jest ot pytanie otwarte, gdyż nie jest 

to miejsce na toczenie przedwyborczych debat. Podkreśliła, że ma nadzieję, że wyborcy 

sami odpowiedzą sobie na pytanie czy następna kadencja ma być kontynuacją obecnej czyli 

kadencją kosmetycznych zmian i działań czy też ma to być kadencja realnej zmiany.  

  

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

      

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28.08.2018 r. do 12.09.2018 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 13.09.2018 r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 14.09.2018 r. do 27.09.2018 r. Przedmiotowe uzupełnienie 

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

do niniejszego protokołu.  
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 Starosta poinformował, że 20 września 2018 r. w podwarszawskiej Jabłonnie odbył 

się Ogólnopolski Konwent Samorządowy „Mosty dla Regionów”. Konwent skierowany był 

do samorządowców z gmin i powiatów, w których ma powstać 21 przepraw mostowych 

wpisanych do programu „Mosty dla Regionów”, a także do strony rządowej. Starosta 

poinformował, że ze strony rządu w konwencie uczestniczył tylko jeden poseł. Tematem, 

który zdominował dyskusję była kwestia wkładu własnego w inwestycjach realizowanych w 

ramach programu „Mosty dla Regionów”. Z jego założeń wynika, że rząd pokryje 80 % ich 

kosztów, a resztę mają wyłożyć samorządy, na których terenie te mosty będą powstawać. 

Dodał, że zaplanowane zostało kolejne spotkanie, które odbędzie się w ministerstwie. 

 

 Salę opuścił Wiceprzewodniczący Rady J. Stukator – liczba radnych 21. 

  

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 24 września br. pozytywnie zaopiniowali 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018- 2032.  

Ponadto zasugerował, że jeżeli Zarząd Powiatu wniósł w dniu dzisiejszym  

o wprowadzenie kolejnych wersji projektów przedmiotowych uchwał to Starosta powinien 

przedstawić zakres tych zmian. 

Starosta wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od marszałka,  

że istnieje realna szansa na pozyskanie blisko 4 mln zł na remont drogi w Rudyszwałdzie  

i z tego tytułu należało zabezpieczyć środki finansowe po stronie powiatu w kwocie 

3.880.000,00 zł, które będą stanowić wkład własny powiatu.   

Ponadto Starosta odniósł się do pytania radnego D. Koniecznego, które zadał  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 24 września br.  

i odpowiedział, że kwota 95.000,00 zł przeznaczona jest na nadbudowę chodnika i 

częściową wymianę nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 3536 w Górkach Śląskich.  

Radny D. Konieczny zadał pytanie w kwestii formalnej, czy wprowadzenie 

kolejnych zmian w projektach uchwał budżetowych nie wymaga zaopiniowania ich przez 

Komisję Budżetu i Finansów. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uzyskanie stosowanej opinii Komisji 

Budżetu i Finansów nie jest wymogiem formalnym. Brak jest przepisów nakładających 

obowiązek uzyskania opinii przedmiotowej Komisji w odniesieniu do ww. projektów 

uchwał, zatem brak tych opinii nie spowoduje iż uchwały będą podjęte nieskutecznie. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 14 głosów za, 0 głosów przeciw,  

7 głosów wstrzymujących . W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Na salę wszedł Wiceprzewodniczący Rady J. Stukator  – liczba radnych 22. 

 

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 - 15 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie w uznania się 

za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

 

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

zmiany uchwały dotyczącej planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania radnych  

  

Nie wniesiono interpelacji. 

 

Ad 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Nie wniesiono interpelacji, stąd też nie było konieczności udzielania odpowiedzi.  

 

Ad 14.  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 15.  Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radny M. Klimanek odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi radnego  

D. Koniecznego przekazał, że czuje się w obowiązku przytoczyć historyczne sprostowania 

w kilku kwestiach. Przekazał, że za sukces raciborskiego szpitala odpowiada śp. Gizela 

Pawłowska. Z uwagi na fakt, że zmarła przed zakończeniem tego przedsięwzięcia, dzieło to 

zakończył Starosta J. Wziontek. Przypomniał ponadto, że Starosta J. Wziontek wraz  

z W. Wolnikiem byli inicjatorami działalności nowego szpitala i zainicjowali ponadto 

sławną drogę krzyżową, która była ogromnym przeżyciem zarówno dla mieszkańców 

Raciborza, jak i całego powiatu raciborskiego. Dodał, że szpital został przeniesiony  

w pełnym zakresie. Śp. Gizeli Pawłowskiej towarzyszyli wówczas ludzie, którzy byli 

wizjonerami. Należał do nich także ojciec radnego D. Klimanka, który jeszcze w starym 

szpitalu organizował mocną i prężną grupę anestezjologów. Podkreślił, że w zamek jest 

zasługą całej Rady i to niejednej. Warto o tym pamiętać. Przekazał, że zapomniano o dużym 

sukcesie tejże Rady, jakim jest piecza zastępcza. Toczono walkę o pieniądze, o realizację 
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poszczególnym etapów. Zmagano się z problemem braku chętnych do pełnienia tej roli. Dziś 

są pełne listy chętnych i 6 osób oczekujących. Piecza zastępcza w Powiecie Raciborskim 

jest wzorcowa.  

 Radny M. Klimanek odniósł się także do tematu służby zdrowia. Przekazał, że służba 

zdrowia jest dziedziną, która w naszym kraju jest nierozwiązana i życzy przyszłej Radzie 

żeby miała tylko takie problemy w tym zakresie, jak ta obecna.  

 Radny M. Klimanek podziękował wszystkim swoim wyborcom, za to że przez 16 lat 

mu ufali. Dodał, że starał się robić wszystko co do niego należało.  

 

 Przewodniczący Rady odczytał: 

1. Informację Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącą analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Raciborskiego za rok 2017 – 

informacja stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. 

2. Informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego oraz Starostę Raciborskiego za rok 2017 – 

kopia informacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

  

  Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Poinformował również o konieczności zwołania jeszcze jednej sesji w celu przyjęcia uchwał 

budżetowych oraz Statutu Powiatu Raciborskiego uwzględniającego zmiany wprowadzone 

w ustroju jednostek samorządowych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), która weszła w życie  

31 stycznia br. Ww. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które 

zakończą się 9 września, zatem sesja odbędzie 10 września br. Ponadto zaproponował, aby 

wspólne posiedzenie komisji stałych rady Powiatu Raciborskiego odbyło się w dniu 

poprzedzającym sesję tj. 9 września br. Godzina rozpoczęcia zostanie podana w terminie 

późniejszym. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zdjęcia radnych do tableau 

okolicznościowego na zakończenie V kadencji będą robione w pok. nr 4 po zakończeniu 

sesji. Przekazał, że redaktor Nowin Raciborskich zwrócił się z prośbą o możliwość 

wykonania grupowego, pamiątkowego zdjęcia radnym. 



 

14 

 

 Przewodniczący Rady przekazał informację, że w trakcie trwania sesji dotarła 

wiadomość o śmierci wieloletniego samorządowca Adama Fudalego. Radni uczcili 

zmarłego minutą ciszy.  

 

Ad 16. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 16:46 zamknął obrady XLV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

 

Protokołowała:   

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym     Przewodniczący Rady  

                  Adam Wajda 

Agnieszka Bartula 
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Załączniki:  

 

1. Wykaz uchwał podjętych na XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 25 września 2018 r.  

2. Porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 25 września 2018 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 25 września 2018 r. 

4. Lista obecności radnych na XLV sesji V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 września 2018 r. 

5. Lista zaproszonych gości na XLV sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 25 września 2018 r. 

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 2018 r. 

7. Materiał pn. „Informacja Zarządu o działalności Powiatu Raciborskiego w V kadencji.”. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 28.09.2018 r. do 13.09.2018 r. 

9.  Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 14.09.2018 r. do 25.09.2018 r. 

10. XLV/402/2018 -  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok. 

11.  XLV/403/2018 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

12.  XLV/404/2018 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

13.  XLV/405/2018 – w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi. 

14.  XLV/406/2018 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2018. 

15.  Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Raciborskiego za rok 2017. 

16.  Kopia informacji dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie 

Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego oraz Starostę 

Raciborskiego za rok 2017. 


