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 Rada Powiatu Raciborskiego 

 

OR.VI.0002.3.1.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ  NR  III / 2018 

z  III sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 18 grudnia 2018 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 18 grudnia 2018 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

8. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 r. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 
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12. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej organizacji. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2019- 2021. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w 

miejscowości Jastrzębie”. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego, 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie desygnowania delegata 

na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania  Skarbnika 

Powiatu Raciborskiego. 

20. Interpelacje i zapytania. 

21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. Zakończenie sesji. 

 

 

 

 

 

 



 3 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:04 

otworzył obrady III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich radnych, 

przedstawicieli mediów i Panią Gabrielę Lenartowicz – Posłankę na Sejm VIII kadencji. 

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na sali jest 20 radnych,  

co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować  

prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  

o terminie  i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia  

2018 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 2). 

Na salę narad wszedł radny Roman Wałach - liczba radnych 21. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo nr OR.II.0022.3.12.2018 z 18 grudnia  

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.0022.3.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz wersji 

przekazanej elektronicznie w dniu 13 grudnia 2018 r., 

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.0022.3.12.2018 z dnia  

6 grudnia 2018 r. oraz wersji przekazanej elektronicznie w dniu 13 grudnia 2018 r., 

3. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok i jednoczesne wycofanie wersji 

przekazanej pismem OR.IV.0022.3.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz wersji 

przekazanej elektronicznie w dniu 13 grudnia 2018 r., 
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4. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 –2032 

 i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.12.2018 z dnia  

6 grudnia 2018 r. oraz wersji przekazanej elektronicznie w dniu 13 grudnia 2018 r., 

5. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie” i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.12.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., 

 

 Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł o: 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

  

Komisja Rewizyjna wniosła o: 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego nr rok 2019. 

 

 Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego wniosło o : 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    20 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Głosy nieoddane          1 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

 

 

 



 5 

 

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

 

Protokół z I sesji z 20 listopada 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia 

sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty większością głosów – 17 głosami za, 4 głosy 

wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

 

Na salę narad wszedł radny Adrian Plura – liczba radnych 22. 

 

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokół z II sesji z 27 listopada 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia 

sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Z powodu przyczyn technicznych głosowanie zostało powtórzone 3- krotnie.  

Protokół został przyjęty większością głosów – 17 głosami za, 5 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

 

Ad 5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz Adriana 

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 Adrian Plura. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 
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Ad 6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Informacja o stanie 

środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego.” (zał. nr 3) był omawiany szczegółowo 

na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziło dzisiejsze obrady.   

 Radny Dawid Wacławczyk przekazał, że docierają do niego sygnały od 

mieszkańców  ulicy Bosackiej w Raciborzu skarżących się na problem zadymienia 

generowany przez Gościniec Iza i budynek usytuowany tuż obok gościńca. Radny 

zapytał, czy skargi dotarły również do tutejszego Starostwa i czy są podejmowane 

jakieś działania w tym zakresie.  

 Starosta odpowiedział, że podczas koncertu charytatywnego pn. „Gwiazdka 

serc” jedna osoba zgłosiła powyższy problem z gościńcem z prośbą o przekazanie tej 

informacji radnym na najbliższym posiedzeniu komisji. Potwierdził, że nie wpłynęła 

żadna pisemna skarga w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad 7.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym 

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

  

 Radny Tomasz Kusy przekazał w kwestii formalnej informację, że obrady sesji 

nie są aktualnie transmitowane na żywo.  

 Starosta zwrócił z prośbą do Przewodniczącego Rady o zarządzenie 5-

minutowej przerwy, w celu weryfikacji problemu. 

 Radny Sebastian Mikołajczyk przekazał, że transmisja na żywo jest już 

dostępna.  

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28.11.2018 r. do 06.12.2018 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 06.12.2018 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 07.12.2018 r. do 18.12.2018 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 
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W tym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Gabriela Lenartowicz – 

Posłanka na Sejm VIII kadencji. Pani poseł złożyła gratulacje Staroście Grzegorzowi 

Swobodzie i wszystkim radnym. Życzyła satysfakcji z pracy w Radzie i spełnienia 

oczekiwań oraz założeń programowych, a także akceptacji ze strony wyborców i całej 

społeczności powiatu raciborskiego. 

Poseł Gabriela Lenartowicz zadeklarowała radnym pomoc i współpracę 

podkreślając, że jest jedyną wybraną do Sejmu RP spośród mieszkańców powiatu 

raciborskiego. Podkreśliła, że z chęcią, ponad wszelkimi podziałami będzie 

reprezentować potrzeby czy też interesy mieszkańców powiatu raciborskiego. Dodała, 

że ma nadzieję, że radni zechcą z tego wsparcia i pomocy skorzystać. 

Posłanka złożyła też życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Życzyła pokoju 

w sercach i domach, satysfakcji i miłości w przyszłym roku. Ponadto zwróciła się do 

osób, które poruszają się w sferze publicznej i politycznej, także tej lokalnej, życząc im 

aby wszystkie nieuchronne spory były o dobrą i szlachetną sprawę i przy użyciu 

szlachetnego oręża.  

 

 Przewodniczący Rady poruszył kwestię techniczną i przekazał informację,  

że obrady są stale transmitowane na żywo. Zgłoszony problem dotyczy korzystania  

z lokalnego wifi, z uwagi na dużą liczbę użytkowników zalogowanych do sieci. 

 

Ad 8.  Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 r. 

 

 Starosta poinformował, że budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został 

opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części 

oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2019 oraz kalkulacji planowanej 

na 2019 rok kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2019 

rok ustalone przez Wojewodę.  

W zaplanowanych na 2019 rok dochodach i wydatkach Powiatu Raciborskiego 

odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 22% w dochodach 

 i około 15 % w wydatkach. Wzrost spowodowany jest większą subwencją i większymi 

wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowanymi przez Ministra 

Finansów. Ponadto wzrost dochodów i wydatków wynika  z planowanych do realizacji 
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dodatkowych zadań inwestycyjnych, które ujęte są w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2023. 

Dochody Powiatu zaplanowano w kwocie 140 451 0002,00 zł, w tym bieżące 

116 943 497,00 zł, majątkowe 23 507 505,00 zł. 

Wydatki Powiatu zaplanowano w kwocie 143 249 639,00 zł, w tym bieżące 

111 942 867,00, majątkowe 31 306 826,00 zł.  

Najwięcej wydatków Powiat przeznacza na oświatę tj. 35,28 %, następnie 24,56 % na 

transport i łączność, 20,82 % na ochronę zdrowia, pomoc, politykę społeczną  

i rodzinną.  

Wydatki majątkowe (31,3 mln zł) stanowią około 22 % wydatków ogółem. Jest 

to rekordowy udział wydatków majątkowych w budżecie Powiatu w ostatnich latach. 

Dla porównania w roku 2018 zaplanowano 17 mln zł, w 2017 roku wydatkowano około  

9,5 mln zł na inwestycje, w 2016 roku około 8,7 mln zł, w 2015 roku około 12,7 mln zł, 

a w 2014 roku 15,3 mln zł.  

 

Najważniejsze inwestycje w budżecie Powiatu Raciborskiego to: 

1. drogi: 

-  przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Kościuszki  

w Raciborzu, 

- przebudowa drogi powiatowej nr DP 3535S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, 

Wiejska i Rakowiec, 

- przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze- Budziska, 

- przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w 

miejscowości Jastrzębie. 

2. kultura: 

- dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia, 

3. transport: 

- wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim, 

4. szpital: 

- przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, 
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 - głęboko modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego in. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, 

5. oświata: 

- wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin 

PCV w II LO w Raciborzu, 

-  termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy  

ul. Stalmacha 12 w Raciborzu. 

 

Przychody Powiatu zaplanowano w kwocie 6 487 859,00 zł. 

Rozchody Powiatu zaplanowano w kwocie 3 689 168,00 zł. 

W 2018 roku Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o przeniesieniu 

spłaty pożyczki 2 000 000,00 zł, udzielonej na początku roku Szpitalowi Rejonowemu 

w Raciborzu, na rok 2019. 

Ponadto w budżecie zaplanowano udzielenie na początku 2019 roku Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu krótkoterminowej pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł. 

Starosta przypomniał, że projekt budżetu został szczegółowo omówiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego. Podkreślił,  

że budżet jest trudny do zrealizowania, ale ma nadzieję, że wspólnymi siłami  

i wspólnymi dążeniami Rada będzie go realizować.  

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że wystąpienie Starosty było 

optymistyczne. Radny przypomniał, że inwestycje w Łąkową czy słodownię były już 

planowane, w poprzedniej kadencji i nie zostały zrealizowane. Dodał, że zakup 

autobusów dla PKS-u jest planowaniem  życzeniowym. Kwoty zostały już ujęte  

w budżecie natomiast nie mają one pokrycia w zawartych umowach z gminami,  

z Raciborzem na czele. Stwierdził ponadto, że informacje którymi dysponują radni  

są szczątkowe.  

Radny podkreślił, że cieszy go ilość zaplanowanych inwestycji i dlatego radni 

Klubu Prawo i Sprawiedliwość nie będą przeciwni temu budżetowi. Dodał, że zdaje 

sobie sprawę z tego, jakie są realia i że Starosta otrzymał budżet w spadku po 

poprzedniku, jednakże jest to kontynuacja władzy koalicji zarządzającej.  

Ponadto podkreślił, że określił budżet jako pełen znaków zapytania,  

z planowaniem życzeniowym, bez przełożenia na środki finansowe. W związku  

z powyższym radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość wstrzymają się od głosu. 
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Jednoznaczne popieranie tego budżetu oznaczałoby że optymizm góruje nad rzeczową 

analizą dokumentacji.   

Radny Dawid Wacławczyk poruszył również kwestię remontu ulicy Kościuszki. 

Zapytał, czy analizowano alternatywne rozwiązanie dotyczące usytuowania ścieżki 

rowerowej za pasem drzew.  

 Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt realizował jego poprzednik. 

Starosta Grzegorz Swoboda zasięgnął opinii w kwestii drzew i jest ona jednoznaczna.  

Dla zachowania bezpieczeństwa, prawie 70-letnie topole muszą zostać wycięte.  

 Dodał ponadto, że powiat przygotowując się do projektu dostosował kosztorys 

inwestorski do realnych cen rynkowych. Podkreślił, ze jego celem jest jak najszybsze 

przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy. Stwierdził,  

że początek roku jest terminem, w którym wykonawcy dysponują czasem na wykonanie 

tego zadania. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że późniejszy termin realizacji 

zadania może wiązać się z wyższymi kosztami.  

 Starosta wyznaczył do udzielenia odpowiedzi na pytanie radnego Dawida 

Wacławczyka Romana Peikerta - kierownika Referatu Inwestycji i Remontów. 

 Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert potwierdził,  

że ekolodzy wystąpili z wnioskiem o przeniesienie ścieżki rowerowej za linię drzew. Na 

spotkaniu z władzami Raciborza ustalono, że na dzień dzisiejszy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie zakłada zabudowanie tego terenu inwestycją 

drogową, gdyż w tym miejscu ma powstać osiedle mieszkaniowe. Ścieżka rowerowa 

nie może zostać przeniesiona za linię drzew również ze względu na to, że ten obszar nie 

stanowi już pasa drogowego i nie jest to koszt kwalifikowany w projekcie. Ponadto 

przedmiotowa ścieżka jest w okresie trwałości projektu, który był realizowany przez 

Miasto Racibórz. Ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona w miejsce drzew, natomiast 

w miejscu aktualnej ścieżki rowerowej będzie skręt w prawo z ulicy Kościuszki w ulicę 

Łąkową. Wprowadzone zmiany dotyczące zmniejszenia długości prawoskrętu pozwolą 

na uniknięcie wycinki około 16 drzew. Ponadto dokonano korekty lokalizacji zatoki 

autobusowej oraz zrezygnowano z lewoskrętu w kierunku osiedla mieszkaniowego na 

ulicy Łąkowej. W projekcie uwzględniono wytyczne Wojewody, z których wynika,  

że cała inwestycja musi być prowadzona w pasie drogowym. Wniosek został złożony  

w kosztach kwalifikowanych na kwotę  niespełna 6.003 000 zł.  Powiat otrzymał 

maksymalne dofinansowanie, które przewiduje program czyli 3 000 000 zł.  

W odniesieniu do poprzedniego wniosku jest to kwota o 900.000 zł wyższa. Powiat 
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Raciborski jest na pierwszym miejscu ostatecznej listy rankingowej. Aktualnie 

przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Uzgodniono z Zakładem Wodociągów 

i Kanalizacji sp. z o. o. w Raciborzu, że tym razem postępowanie będzie prowadzone 

niezależnie, tak aby już nie łączyć wykonawców. Powiat ogłosi przetarg na przebudowę 

drogi, natomiast ZWiK sp. z o. o. będzie wykonywać swoje prace wyprzedzająco.  W 

roku 2018 Powiat ogłosił dwa postępowania przetargowe wspólnie z Miastem Racibórz  

i ZWiK sp. z o. o. Wówczas nie wyłoniono w nich wykonawcy. Uzgodniono  

z ówczesnym Starostą, że trzecie postępowanie Powiat ogłosi już samodzielnie.  

Istniało jednak duże zagrożenie, że nie uda się wykonać projektu do końca roku. 

Niewykonanie projektu do końca roku wiązałoby się z obowiązkiem zwrotu środków 

otrzymanych od Wojewody i Miasta Raciborza, wówczas koszty całego remontu drogi 

Powiat musiałby pokryć sam. Wynika to bezpośrednio z ustawy o finansach 

publicznych.  

 Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert dodał,  

że przeprowadził niewiążące rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, z których 

wynika, że istnieje duża szansa, że koszty remontu będą tym razem niższe. W celu 

zwiększenia poziomu konkurencyjności Powiat ogłosi nieograniczony przetarg  

z niezbyt wygórowanymi wymaganiami.  

 Starosta odnosząc się do wypowiedzi Kierownika Referatu Inwestycji  

i Remontów przekazał, że nie należy się sugerować stwierdzeniem odnośnie niższych 

kosztów remontu drogi. Starosta podkreślił, że nie chciałby aby ten przekaz został źle 

zrozumiany. Dodał, że jest to procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. 

 Radny Andrzej Chroboczek poinformował, że przez ulicę Łąkową przejeżdża 

ponad 12 000 pojazdów na dobę. Jedyną drogą, która ma większą przepustowość jest 

tzw. „Odrostrada”, przez którą przejeżdża dobowo ponad 20 000 zł.  Pozostałe drogi są 

obciążone ruchem poniżej 10 000 pojazdów na dobę. Wszystkie kwestie ujęte  

w pierwotnej wersji projektu były oczywiste i adekwatne do ruchu, który odbywa się na 

tej drodze. Ponadto przypomniał, że pomiędzy  pierwszym, a drugim przetargiem, 

oferent znacznie podniósł cenę.  

 Radny Franciszek Marcol przekazał, że ma nadzieję, że Starosta dobrze 

przemyślał sprawę rezygnacji z lewoskrętu. Mnóstwo samochodów z powodu braku 

lewoskrętu blokuje główny przepływ jezdni. Podkreślił, że jest to bolączka wszystkich 

remontowanych dróg, szczególnie na terenie powiatu raciborskiego. Przypomniał,  

że w poprzedniej kadencji zrezygnowano z poboczy twardych m. in. na DW Racibórz – 



 12 

Gliwice i jest to powodem wielu wypadków drogowych, w których uczestniczą tiry. 

Podkreślił ponadto, że w drodze do Rybnika można zaobserwować, jak inny samorząd 

remontuje drogi. Nie oszczędza na poboczach, tworzone są dodatkowe pasy, dzięki 

którym droga jest bezpieczna dla kierowców i pieszych. Zwrócił się do Starosty, aby raz 

jeszcze przeanalizował rezygnację z lewoskrętu.  

 Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Franciszka Marcola przekazał,  

że na stanowisko Starosty został powołany 20 listopada 2018 r. Termin składania 

wniosków upłynął znacznie szybciej. Starosta podzielił zdanie radnego Franciszka 

Marcola odnośnie oszczędności. Zadeklarował, że przy przygotowywaniu następnych 

projektów w miarę możliwości będą przewidywane takie rozwiązania.  

 

 

 

Ad 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

  

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni  na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych  w dniu 13 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymuję się:           0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

  

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwały: 

1) Nr 4200/III/265/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz  

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (zał. nr 6), 

2) Nr 4200/III/266/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 4.588,399,00 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok Powiatu Raciborskiego (zał. nr 7). 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    13 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    9 

Uchwała została podjęta. 

 

 

 



 14 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032. 

  

 Przewodniczący Rady odczytał uchwałę: 

1) Nr 4200/III/267/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2019 – 2032 (zał. nr 8). 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    13 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    9 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej organizacji. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2019- 2021. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poinformował,  

że radni zarekomendowali do pracy w przedmiotowej komisji: 

1) radnego Sebastiana Mikołajczyka, 

2) radnego Artura Wierzbickiego. 

Radni wyrazili zgodę na delegowanie.  

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 

Adam Wajda poprosił o przegłosowanie  ww. uchwały z przedstawionymi powyżej 

kandydaturami radnych  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta.  

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy 

Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 16.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej 

w miejscowości Jastrzębie”. 

  

 Starosta przypomniał, że jest to zadanie, którego realizację przesunięto  

z roku 2018 na rok 2019.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta. 
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Ad. 18.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie desygnowania 

delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

  

 Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały jest pokłosiem jego 

wyboru na stanowisko Starosty.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta. 

 

 

Ad 19.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania  

Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta. 

 

 Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Raciborskiego,  

w związku ze zbliżającym się zakończeniem pracy zawodowej i przejściem  

na emeryturę Pani Ewy Tapper pełniącej Skarbnika Powiatu, podziękował za 

wieloletnie zaangażowanie na rzecz Powiatu Raciborskiego. 
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 Starosta w imieniu pracowników tutejszego Starostwa i mieszkańców powiatu 

raciborskiego podziękował Pani Ewie Tapper za wkład pracy, który włożyła  

w działalność finansową Powiatu Raciborskiego. Podkreślił, że cieszy się z faktu,  

że będzie mógł jeszcze przez krótki okres współpracować z Panią Ewa Tapper. 

 Skarbnik Powiatu Ewa Tapper  podziękowała za miłe pożegnanie i wieloletnią 

współpracę.  

 

Ad 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z § 6 ust. 1 Statutu Powiatu 

Raciborskiego, Rada działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalany na koniec roku 

kalendarzowego na rok następny. Zgodnie z ust. 2 w razie potrzeby Rada może 

dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego nr rok 2019. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z § 48 ust. 1 Statutu Powiatu 

Raciborskiego, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli 

zatwierdzonego przez Radę. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie do zatwierdzenia 

projekt rocznego planu kontroli do dnia 15 stycznia każdego roku.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 23. Interpelacje i zapytania. 

 

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosiła radna Katarzyna 

Dutkiewicz.  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz, pełniąca funkcję Przewodniczącej Klubu Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Adama Wajdy 

zawiadomienie o utworzeniu przedmiotowego klubu. W skład Klubu powołano  

9 radnych Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 
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 Następnie radna Katarzyna Dutkiewicz złożyła na ręce Przewodniczącego Rady 

dwie interpelacje dotyczące: 

1) masowego występowania agregacji pluskwiaków na drzewostanie lipowym 

zlokalizowanym w Raciborzu, przy ulicy Katowickiej (zał. nr 9), 

2) realizacji przez firmę „TOMMA” badań USG na rzecz Szpitala Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu (zał. nr 10). 

 

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radny Dawid Wacławczyk zwrócił się do Starosty z wnioskiem o podjęcie 

działań zmierzających do sformalizowania konwentów wójtów, burmistrzów, 

prezydenta i starosty. Przekazał, że jest to ciało nieformalne i działa w oparciu  

o powszechną akceptację wszystkich stron. Radny podkreślił, że dotarły do niego 

informacje, że odbywają się konwenty, na których nie ma wybranego burmistrza czy też 

prezydenta. Podkreślił, że pomimo tego że jest to ciało nieformalne, konwenty 

odbywają się w godzinach pracy i w czasach kiedy wszystko jest nagrywane  

i upubliczniane spotkania powinny być protokołowane. Protokół powinien zawierać 

informacje, kto był zaproszony na konwent, kto przedmiotowe zaproszenie przyjął oraz 

jaki był temat rozmów. Dodał, że radni i mieszkańcy powiatu raciborskiego chcieliby 

wiedzieć czego dotyczą rozmowy prowadzone przez włodarzy gmin i powiatu. Raz 

jeszcze podkreślił, że jest to organ nieformalny, ale powinien być traktowany poważnie 

również w kwestii dostępu do informacji. Podkreślił, że jeżeli są to prywatne spotkania  

z wykluczeniem kogoś to powinny odbywać się po pracy, wówczas nie będą wzbudzać 

tyle kontrowersji.  

 Starosta Grzegorz Swoboda odnosząc się do wypowiedzi radnego Dawida 

Wacławczyka poinformował, że odbyły się wyłącznie dwa konwenty i każdy z nich był 

inicjowany przez Starostę w siedzibie tutejszego starostwa. Podkreślił, że zaproszenie 

na spotkania otrzymali wszyscy włodarze gmin powiatu raciborskiego, natomiast nie 

wszyscy w nich uczestniczyli. Starosta przekazał, że zwrócił się z prośbą o zwrotne 
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przekazanie informacji, gdyby któryś z włodarzy nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. 

Dodał ponadto, że zawsze w zaproszeniu podawana jest tematyka konwentu. Spotkania 

dotyczyły przyśpieszenia procedury zakupu autobusów niskoemisyjnych dla PKS-u. 

Starosta podkreślił, że sprawa jest bardzo pilna i zależy mu na jej pozytywnym 

rozwiązaniu. Przekazał, że konsensus został wypracowany z wszystkimi włodarzami za 

wyjątkiem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. Starosta spotkał się z Burmistrzem 

Miasta Kuźnia Raciborska w dniu 17 grudnia 2018 r.   

 Starosta raz jeszcze podkreślił, że na konwenty zapraszani są wszyscy włodarze 

gmin powiatu raciborskiego. Prezydent Miasta Raciborza uczestniczył w jednym 

konwencie, natomiast na następnym spotkaniu reprezentował go Wiceprezydent Michał 

Fita.                                             

 Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 grudnia 2018 r. wybrana 

została firma odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury przetargowej za zakup 

niskoemisyjnych autobusów dla PKS-u. W  tutejszym Starostwie nie ma aktualnie 

pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzanie przedmiotowych procedur. 

Aktualnie trwa proces przygotowywania dokumentacji. Zgodnie z wnioskiem radnego 

Franciszka Marcola wszystkie informacje zostaną szczegółowo przedstawione  

i omówione na komisji.  

 Starosta odniósł się także do projektu pn. ”Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów 

– wspólna historia” Wniosek przeszedł ocenę formalną, polska część została przyjęta, a 

czeska ma uchybienia formalne.  Starosta przekazał, że w dniu jutrzejszym  

tj. 19 grudnia 2018 r. odbędzie się spotkanie, którego celem jest wyjaśnienie tych 

błędów. Starosta żywi nadzieję, że wszystkie błędy po stronie czeskiej zostaną 

wyjaśnione.  

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego złożył życzenia z okazji 

zbliżających się świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przypomniał 

radnym, o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 dni od daty 

złożenia ślubowania, tj. do dnia 20 grudnia 2018 r.  

Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Przekazał również, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się   

w dniu 29 stycznia 2019 r.  o godz. 15:00. Tematem przewodnim następnej sesji 
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zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2019 rok będą „Sprawozdania 

z pracy komisji stałych rady Powiatu Raciborskiego za 2018 rok”. 

Przewodniczący Rady złożył życzenia z okazji zbliżających się świat Bożego 

Narodzenia.  

 

Ad 26. Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył III sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady III sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 16:29. 

 

Protokołowała:        

                      

Agnieszka Bartula                 

Inspektor OR 

 

        Przewodniczący Rady 

              Adam Wajda 

 

 


