
 

1 

 

OR.VI.0002.3.10.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR  XLVI / 2018 

 z XLVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

10 października 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 10 października 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

10 października 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 10 października 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 

XLVI 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 10 października 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 poinformował, że Komisja Rewizyjna wnosi o ujęcie  

w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego i działania 

Starosty Raciborskiego. 

  Przewodniczący Rady przypomniał, iż do zmiany porządku obrad sesji zwołanej  

w trybie nadzwyczajnym wymagana jest zgoda wnioskodawcy – w tym przypadku Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  

  Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ww. 

projekt uchwały.  

  Radni nie wnieśli uwag do rozszerzenia porządku obrad o przedmiotowy projekt 

uchwały.  

  Przewodniczący Rady wniósł ponadto o rozszerzenie porządku obrad o: 

- przyjęcie protokołu z XLV z sesji Rady Powiatu Raciborskiego, która odbyła się  

25 września 2018 r.  

  Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad.  

  Radni nie wnieśli uwag do rozszerzenia porządku obrad o przedmiotowy punkt. 

  Przewodniczący Rady przekazał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego wnosi  

o wprowadzenie do porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawkami, które zostały szczegółowo 

omówione na połączonym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 9 października 2018 r.  

  Wicestarosta M. Kurpis omówił wprowadzane w ramach autopoprawki zmiany do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

  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.  

  Na salę wszedł radny D. Wacławczyk – liczba radnych 20. 
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Ad 3.  Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                                      

 

Protokół z XLV sesji z 25 września 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji 

 nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu.  

 Protokół został przyjęty większością głosów – 20 głosami za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała została uchwalona większością głosów - 13 głosów za, 1 głos przeciw, 

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

protokołu. 

 

Ad 5. 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 - 13 głosów za, 1 głosów przeciw,  

6 głosów wstrzymujących . W/w uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

  

 Radny D. Konieczny zwrócił się do Sekretarz Powiatu B. Bańczyk z pytaniem, jaka 

była przeszkoda żeby przedmiotowy Statut uchwalić znacznie wcześniej np.: w miesiącu 

kwietniu, czerwcu, sierpniu czy też wrześniu. Radny przypomniał, że zmiany do ustawy 

 o samorządzie powiatowym weszły w życie już w styczniu bieżącego roku. Podkreślił,  

że zmiany są wprowadzane „rzutem na taśmę”, w pośpiechu, na ostatniej sesji, bez żadnego 

zapasu czasowego. Dodał, że ma nadzieję, że taka sytuacja nie będzie już miała miejsca.  

 W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego głos zabrał Wicestarosta M. Kurpis. 

Przypomniał, że na połączonym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 
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które odbyło się 9 października 2018 r., radni szczegółowo analizowali projekt niniejszej 

uchwały paragraf po paragrafie przez blisko 3 godziny. Wskazał ponadto na powody 

proceduralne i konieczność podporządkowania się stanowisku nadzoru prawnego wojewody 

śląskiego. 

 Radny D. Konieczny nie zgodził się ze stanowiskiem Wicestarosty M. Kurpisa. 

Dodał, że dopóki nie trzeba to sprawy do załatwienia odkłada się na później, a potem „robi 

się coś na gwałt”. 

 Wicestarosta M. Kurpis podkreślił, że radny D. Konieczny używa niestosownych 

słów. Zwrócił się do radnego o więcej szacunku do pracowników starostwa.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

 Uchwała została uchwalona większością głosów - 18 głosów za, 0 głosów przeciw,  

2 głosów wstrzymujące. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 o niniejszego protokołu 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego działań zmierzających do zmiany kategorii dróg.  

  

 Radny D. Konieczny podkreślił, że w tym punkcie porządku obrad radni mają do 

czynienia z kolejnym dziwnym projektem uchwały, który został przekazany radnym w dniu 

wczorajszym dopiero po godzinie 15.10. Zwrócił się do Starosty z pytaniem, jakie są skutki 

finansowe podjęcia tej uchwały i czy są one oszacowane. Podkreślił, że przedmiotowe drogi 

są różnej długości, zatem koszty ich utrzymania również będą się różnić zatem trzeba 

rozwinąć ten temat przed poddaniem ww. projektu uchwały pod głosowanie.  

 Starosta poinformował, że radni V kadencji już kilkukrotnie podejmowali podobne 

uchwały intencyjne. Raz jeszcze podkreślił, że jest to wyłącznie uchwała intencyjna. 

Podkreślił, że zamiana dróg nastąpi dopiero po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych 

prac. Plusem tej sytuacji jest fakt, że po zamianie powiat będzie właścicielem 

wyremontowanej drogi. Natomiast droga powiatowa jest w bardzo złym stanie technicznym. 

Starosta podkreślił, że z prośbą o podjęcie przedmiotowej uchwały zwrócił się do niego 

Burmistrz Miasta Kuźni Raciborskiej P. Macha. Starosta przekazał, że z uwagi na dobrze 

układającą się współpracę z włodarzami gmin powiatu raciborskiego nie widzi 

przeciwskazań do podjęcia tej uchwały.    
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Radny D. Konieczny podkreślił, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Starosty o dobrej 

współpracy z włodarzami gmin powiatu raciborskiego. Przekazał, że świadczy o tym 

wypowiedź Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej P. Machy na jednej z sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Podkreślił, że zadał pytanie o skutki finansowe uchwały i nie otrzymał 

odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że jest to uchwała intencyjna. Jej celem jest 

przygotowanie odpowiednich materiałów i informacji niezbędnych do podjęcia uchwały  

o faktycznej zamianie dróg. Dodał, że skutków uchwały intencyjnej nie ma. 

Radny D. Konieczny zapytał, kto będzie zbierał i przygotowywał te informacje, i na 

czyj koszt. 

Przewodniczący Rady przekazał, że w przypadku drogi powiatowej koszty będą 

ponoszone przez powiat, a w przypadku drogi gminnej przez gminę. 

Radny D. Konieczny zapytał, czy brany będzie pod uwagę stan według zamiaru czy 

według stanu faktycznego. 

Przewodniczący Rady przekazał, że zgodnie ze stanem obecnym.  

Radny D. Konieczny zapytał, jaki będzie koszt przygotowania drogi powiatowej do 

zamiany.  

Starosta odpowiedział, że nie jest jeszcze oszacowany.  

Radny D. Konieczny stwierdził, że Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał radnym 

projekt uchwały z nieoszacowanymi skutkami finansowymi. 

Starosta ponownie podkreślił, że jest to uchwała intencyjna. 

Wiceprzewodniczący Rady W. Gumieniak stwierdził, że powiat wykazałby się dużą 

niegospodarnością gdyby nie przejął tej drogi. Droga gminna jest po solidnie wykonanym 

remoncie, natomiast droga powiatowa wymaga  kapitalnego remontu zarówno nawierzchni, 

jak i chodnika. Dodał, że Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska P. Macha zadeklarował, że 

pozyska środki finansowe na remont drogi w ramach projektu.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

 Uchwała została uchwalona większością głosów - 17 głosów za, 0 głosów przeciw,  

2 głosów wstrzymujące. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 
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Ad. 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Zarządu Powiatu Raciborskiego i działania Starosty Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 

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

 

   Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku zwrotu użyczonych 

laptopów do 7 dni od daty wygaśnięcia mandatu radnego, tj. do 23 listopada 2018 r.  

  Ponadto przekazał, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Rady Powiatu Raciborskiego 

uchwała Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotycząca umorzenia 

zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 mln zł przez Szpital Rejonowy w Raciborzu.  

  Przewodniczący Rady podziękował radnym za owocną współpracę pomimo 

ścierania się poglądów.  

 

Ad 9. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 16:00 zamknął obrady XLVI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

 

Protokołowała:   

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Agnieszka Bartula        Przewodniczący Rady  

                Adam Wajda 
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Załączniki:  

 

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

na dzień 10 października 2018 r.  

2. Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 10 października 

2018 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 10 października 2018 r. 

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

z dnia 10 października 2018 r. 

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

na dzień 10 października 2018 r. 

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

w dniu 10 października 2018 r. 

7. XLVI/407/2018 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok. 

8.   XLVI/408/2018 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

9.  XLVI/409/2018 - w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

10.  XLVI/410/2018 – w sprawie wyrażenia akceptacji podjęcia przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego działań zmierzających do zmiany kategorii dróg.  

11.  XLVI/411/2018 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu 

Raciborskiego i działania Starosty Raciborskiego. 

 

 

 


