
PROTOKÓŁ  NR  I / 06
z  I sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego
z  dnia  24 listopada 2006 r.  godz.  12ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. I / 1 / 2006 - w sprawie wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego.

2. I  /  2  /  2006  -  w  sprawie  wyboru   Wiceprzewodniczących   Rady   Powiatu 

Raciborskiego.

3. I / 3 / 2006 -  w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.

4. I / 4 / 2006 -  w sprawie wyboru Wicestarosty.

5. I / 5 / 2006 -  w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. I /  6 / 2006 - w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego.

7. I / 7 / 2006 - w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

8. I / 8 / 2006 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

9. I / 9 / 2006 - w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa 

pracy wobec Starosty Raciborskiego.

10. I / 10 / 2006 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

11. I  /  11  /  2006 -  w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

12. I  /  12  /  2006  -  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLI/520/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  28  marca  2006  r.  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych 

zadań w 2006 r.    

13. I  /  13 /  2006 -  w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2006r.

14. I / 14 / 2006 - w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.
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Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie  zaświadczeń  o  wyborze  na  radnego  Powiatu Raciborskiego.

3. Przyjęcie  ślubowania.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru   Przewodniczącego   Rady   Powiatu 

Raciborskiego.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru   Wiceprzewodniczących   Rady   Powiatu 

Raciborskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  przewodniczących  stałych  komisji  Rady 

Powiatu Raciborskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  do  dokonywania  czynności  z  zakresu 

prawa pracy wobec Starosty Raciborskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLI/520/2006  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  z  dnia  28  marca  2006  r.  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu 

rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  

tych zadań w 2006 r.    

18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.

20. Wnioski i zapytania.

21. Sprawy organizacyjne.

22. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu obrad:
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Sesję  poprzedzono  minutą  ciszy,  w  związku  z  wydarzeniami  w  kopalni 

„Halemba” oraz ogłoszoną żałobą narodową. 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny Senior J. Kusy otworzył I sesję III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na sali było 23 radnych – elektów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 2 Wręczenie  zaświadczeń  o  wyborze  na  radnego  Powiatu Raciborskiego.

Zastępca  Przewodniczącego  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Raciborzu  

E.  Mekeresz  wręczyłam  radnym  elektom  zaświadczenia  o  wyborze  na  radnego.  

Wykaz wraz z kopiami zaświadczeń o wyborze na radnego stanowi załącznik 2.

Ad. 3 Przyjęcie  ślubowania.

Radny  Senior  stosownie  do  postanowień  art.  20  ust.  1  ustawy  

z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym  przypomniał,  że  radny  

przed  objęciem  mandatu  składa  ślubowanie  oraz  przedstawił  zasady  składania 

ślubowania. Treść roty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radni w liczbie 23, złożyli ślubowanie.

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad. 

Starosta J. Wziontek odczytał podziękowanie dla Przewodniczącego Powiatowej 

Komisji Wyborczej w Raciborzu J. Lewickiego. Treść podziękowania stanowi załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 

Radny Senior J. Kusy zapytał, czy radni wnoszą uwagi do otrzymanego porządku 

obrad. 

Radny  J.  Matyja  wniósł  o  dokonanie  zmian  w  porządku  obrad  sesji. 

Zaproponował wybranie jednego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaś  na  następnej  sesji  powinna  została  wniesiona  poprawka  do  Statutu  Powiatu 

Raciborskiego, uzasadniająca wybranie jednego Wiceprzewodniczącego. Ponadto wniósł, 
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by wybierano nieetatowych  członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.  Przyniesie  to 

spore  oszczędności.  Radny  zapytał,  czy  w  projekcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia 

wynagrodzenia  Starosty  Raciborskiego,  uwzględniono  tzw.  siatkę  wynagrodzeń.  

Jest ona powiązana z ilością mieszkańców powiatu, stąd też poprosił o jej przedstawienie. 

Radny wniósł  o  poprawkę  do  projektu  uchwały w sprawie  dokonania  zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2006r.  dotyczącego  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.  Zwrócił  uwagę,  iż  w  porządku  obrad  nie  uwzględniono  punktu 

dotyczącego informacji ustępującego Starosty nt. realizacji budżetu Powiatu. 

Radny  wniósł  zapytanie  do  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006 r. Stwierdził, że radni otrzymali materiały  

dwa  dni  przed  sesją,  stąd  nie  są  zaznajomieni  stanem  budżetu,  który  pozostawił 

ustępujący  Starosta.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  została  powołana  Komisja  Budżetu  

i Finansów, która powinna zaopiniować dany budżet, dlatego zaproponował, aby projekt 

uchwały został przesunięty na następną sesję Rady.  

Ponadto  radny  wniósł  zapytanie  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 

kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego. Kredyt ma zostać zaciągnięty w wysokości 

1 mln zł z powodu braków w budżecie, które nie zostało uzupełnione przez Radę Miasta 

Racibórz. W związku z powyższym zapytał, na jakiej zasadzie było to obiecane, czy jest 

sporządzony z ww. deklaracji  protokół,  a jeżeli  tak, to poprosił  o jego przedłożenie.  

Poprosił o zamieszczenie ww. uwag do protokołu. 

Wicestarosta  A.  Hajduk  stwierdził,  że  koniec  kadencji  a  początek  kadencji  

nie zamyka niczego, zaś pewne decyzje,  które zapadały w poprzedniej  Radzie muszą 

zostać kontynuowane. 

Odnośnie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2006 r. 

powiedział, iż dwa miesiące na sesji Rady, Rada Powiatu przyjęła zwiększenie budżetu 

powiatu po stronie dochodów o 1 mln zł. Ww. pieniądze miały pochodzić ze sprzedaży 

obiektu  starego  szpitala.  Ustalono,  że  w  przypadku  gdyby  przetarg  nie  doszedł  

do  skutku,  różnicę  najprawdopodobniej  trzeba  byłoby  pokryć  -  zaciągając  kredyt. 

Poprzednia Rada Powiatu przyjęła takie rozwiązanie.  Przetarg odbył  się,  ale nie  było 

żadnego oferenta. Procedura przetargowa związana z otrzymaniem kredytu jest długa. 

Jest to ostatni możliwy termin, aby w 2006 r. wziąć kredyt i budżet mógł zbilansować się. 

Nie jest – jak stwierdził – do końca powiedziane, że kredyt zostanie zaciągnięty, gdyż jest 

kilka wątpliwości odnośnie spływu pieniędzy z budżetu państwa. Może okazać się, iż  

nie  będzie  konieczności  zaciągnięcia  kredytu,  ale  trzeba  być  przygotowanym  
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na jego zaciągnięcie, stąd tez konieczne jest podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym, bo  

w przeciwnym wypadku będzie problem ze zbilansowaniem się budżetu roku 2006. 

Odnośnie  pieniędzy  z  budżetu  miasta  powiedział,  że  jest  deklaracja  z  miasta 

Racibórz  i  w  dalszym  ciągu  jest  ona  aktualna.  Pieniądze  miały  zostać  przekazane  

i pochodzić z wadium, jakie Firma „Auchan” wpłaciła miastu Racibórz na konto kupna 

działki  przy  ul.  Rybnickiej.  Firma  „Auchan”  wycofała  się  ze  sprzedaży  i  w  chwili 

obecnej trwa proces pomiędzy miastem Racibórz a Firmą „Auchan” o zwrot pieniędzy. 

Miasto  Racibórz  wygrało  jeden  proces,  a  w  chwili  obecnej  trwa  drugi  proces.  

Są przesłanki mówiące, iż miasto Racibórz wygra proces z ww. firmą i wówczas 1 mln zł 

w 2007 r. Starostwo Powiatowe otrzymałoby. 

Następnie odniósł się do pytania odnośnie wieloletniego planu inwestycyjnego. 

Przypomniał,  iż  załącznikiem  do  budżetu  jest  wieloletni  plan  inwestycyjny,  który 

obejmuje  3  lata.  Załączony do  budżetu  na  rok  przyszły  plan  musiałby  być  ostatnim 

przyjętym przez  Radę  planem.  Radni  w  dniu  dzisiejszym otrzymają  projekt  budżetu 

powiatu na rok 2007, gdzie również załącznikiem do projektu budżetu będzie wieloletni 

plan inwestycyjny.  Z uwagi na to, iż pewne inwestycje musiały zostać wpisane, gdyż 

znajdowały  się  w starym planie,  lecz  wiadomo,  że  nie  będą  w planowanym okresie 

realizowane,  stąd  też  zachodzi  konieczność,  aby  na  sesji  Rady  w  dniu  dzisiejszym 

zmienić w kilku punktach plan wieloletni w celu dostosowania załącznika do budżetu  

do  realnych  warunków.  Starostwo  Powiatowe  miało  rozpocząć  budowę  sal 

gimnastycznych,  ale  ustępująca  Rada  nie  zdecydowała  co  do  szczegółów,  stąd  też  

nie ma możliwości póki nowa Rada nie rozstrzygnie tego problemu, żeby w przyszłym 

roku rozpocząć inwestycje i zachodzi konieczność przesunięcia o jeden rok. 

Druga  kwestia  zamieszczona  w  wieloletnim  planie  inwestycyjnym  dotyczyła 

Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  i  Praktycznego.  W  przyszłym  roku  planowano 

rozpoczęcie dużego zakresu remontów z uwagi na to, iż nie zapadły ostateczne decyzje. 

Zadanie trzeba przesunąć o 1 rok, aby Komisja Oświaty,  Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Rada  Powiatu zdecydowała co do szczegółów.

Ponadto  poinformował,  iż  do  tej  pory  w  wieloletnim  planie  inwestycyjnym 

występowały dwie drogi powiatowe do remontu. W chwili obecnej jest to jedna droga 

od  Pietrowic  Wielkich  poprzez  Pawłów do  drogi  krajowej.  Łączy się  dwie  pozycje  

w jedną,  gdyż  na ww. zadanie została  zlecona dokumentacja,  aby w przyszłym roku 

można było  uzyskać  środki  unijne  na  ww.  cel.  Zadanie  to  będzie  robione  w latach  

2007 – 2009, a plan zmieniony nie obejmuje roku  2007. W załączniku do budżetu na rok 

przyszły będzie wpisane na lata 2007 – 2009, dlatego zachodzi konieczność podjęcia 
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uchwały  w  dniu  dzisiejszym,  aby  można  było  otrzymać  na  kolejnej  sesji  Rady 

poprawione załączniki do budżetu. 

Radny H. Panek stwierdził, że większość radnych nie ma świadomości co dzieje 

się  z  budżetem,  stąd  też  podejmowanie  uchwał  związanych  z  budżetem „na  ślepo”  

na  sesjach  Rady  jest  bezcelowe.  Ponadto  zwróci  się  z  propozycją,  aby  sesja  Rady  

w  miarę  potrzeby  odbyła  się  w  przyszłym  tygodniu  np.  we  wtorek,  czy  w  piątek  

i  wówczas  radni  będą  mieli  możliwość  zapoznania  się  z  materiałami  na  Komisjach. 

Radny zawnioskował do Przewodniczącego seniora o wyłączenie z obrad sesji  Rady  

w dniu dzisiejszym punktu 18 i  19,  zaś  pkt 7 powinien brzmieć „Podjęcie uchwały  

w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego”.  Jeżeli  Rada  zdecyduje,  iż  konieczne  

jest powołanie dwóch Wiceprzewodniczących to będzie dwóch Wiceprzewodniczących 

Rady, gdyż zapis taki znajduje się w statucie. ”Nasza” grupa radnych – jak stwierdził 

radny H. Panek – będzie wnioskowała o zmianę ww. zapisu w statucie. Radny uważał, iż 

nic nie stanie się, jeżeli będzie tylko jeden Wiceprzewodniczący Rady, gdyż w I kadencji 

Wiceprzewodniczący Rady nie mieli zbyt wielu obowiązków. Poprosił o wyłączenie w 

dniu  dzisiejszym  

punktu 18 i 19 wyłączyć z porządku obrad sesji. 

Radny L.  Malcharczyk  przypomniał,  iż  w poprzedniej  kadencji  radni  również 

otrzymywali  na  sesji  Rady dodatkowe projekty uchwał.  Przypomniał  słowa radnego  

H. Panka, który uważał, iż projekty uchwał można byłoby przedyskutować w ramach 

Komisji.  Radny stwierdził, iż w dniu dzisiejszym nie wybiera się składów Komisji.  

W  związku  z  powyższym  zaproponował,  aby  punkty  w  przedstawionej  formie 

pozostawić bez zmian. 

Radny N. Mika poprosił o zamknięcie dyskusji w powyższym temacie. 

Radny Senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie porządku obrad. 

Radny  J.  Matyja  przypomniał  wniosek  odnośnie  wyboru  jednego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny P. Olender stwierdził, że w pierwszej kolejności należałoby przegłosować 

wniosek w sprawie zamknięcia dyskusji. 

Radny Senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie wniosku odnośnie zamknięcia 

dyskusji. 

Ww.  wniosek  został  przyjęty  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi.

Następnie  radny Senior  J.  Kusy poprosił  o  przegłosowanie  wniosku  radnego  

J. Matyi odnośnie powołania jednego Wiceprzewodniczącego Rady.
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Powyższy wniosek nie został przyjęty. 17 radnych głosowało przeciw, 5 radnych 

– za i 1 radny wstrzymał się od głosowania.  

Radny J. Matyja odniósł się do projektu uchwały w sprawie wyboru członków 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego.  W  związku  z  powyższym  zaproponował  

wprowadzenie  zmiany  w  sprawie  wyboru  trzech  nieetatowych  członków  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta A. Hajduk wyjaśnił ww. kwestię.

Po dokonaniu wyjaśnień przez Wicestarosty A. Hajduka, radny Senior J.  Kusy 

zaproponował nie głosowanie ww. wniosku. 

Następnie  radny  Senior  J.  Kusy  odniósł  się  do  kwestii  związanej  

z wynagrodzeniem Starosty, którą przedstawił radny J. Matyja.  Zapytał, czy są uwagi  

do ww. punktu? 

Radny  H.  Panek  odpowiedział,  że  zostanie  udzielona  odpowiedź  w  punkcie 

dotyczącym  wynagrodzenia  Starosty.  Przypomniał  również  o  złożonym  wniosku 

odnośnie wykreślenia punktu 18 i 19.  

Radny Senior J. Kusy zapytał,  kto z radnych jest za wykreśleniem z porządku 

obrad w dniu dzisiejszym punktu 18 i 19?

Wniosek odnośnie wykreślenia punktu 18 i 19 nie został przyjęty: 5 głosów za, 

18 głosów przeciw i 0 – wstrzymujących.

Radny Senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad w całości 

w proponowanej wersji.

Porządek obrad I sesji III kadencji został przyjęty: przy 18 głosach za, 5 głosach 

przeciw i 0 – wstrzymujących.   

Ad. 5 Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Radny  Senior  J.  Kusy  poinformował,  iż  Rada  Powiatu  dokonuje  wyboru 

Przewodniczącego  Rady  Powiatu  zgodnie  z  art.  14  ust  1  ustawy  o  samorządzie 

powiatowym  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy 

ustawowego  składu  Rady  w  głosowaniu  tajnym.  Poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  

do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny N. Mika zaproponował kandydaturę radnego M. Kurpisa. 

Radna B. Abrahamczyk zaproponowała kandydaturę radnego Ł. Kocura.  

Radny J. Matyja zaproponował kandydaturę radnej K. Mandrysz. 
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Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny N. Mika wniósł o zamknięcie listy Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Senior J. Kusy poprosił o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej  

w osobach: M. Kurpis, Ł. Kocur i K. Mandrysz. 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowany skład Komisji Skrutacyjnej.

Ad.  6  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru   Przewodniczącego   Rady   Powiatu  

Raciborskiego.

Radny  Senior  J.  Kusy  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  na  stanowisko 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Radna  B.  Abrahamczyk  zgłosiła  kandydaturę  radnego  N.  Miki  na  stanowisko 

Przewodniczącego Rady. 

Radny Senior J. Kusy zapytał, czy radny N. Mika wyraża zgodę?

Radny N. Mika wyraził zgodę. 

Radny  K.  Ciszek  zgłosił  kandydaturę  Pana  H.  Panka  na  stanowisko 

Przewodniczącego Rady. 

Radny Senior J. Kusy zapytał, czy radny H. Panka wyraża zgodę?

Radny H. Panek wyraził zgodę. 

Radny K. Ciszek poinformował, iż radny H. Panek jest  inżynierem rolnikiem  

z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, rzeczoznawcą majątkowym Akademii Rolniczej  

w  Olsztynie.  Ukończył  szkolenia  zagraniczne  i  posiada  certyfikaty  Europejskiej 

Akademii w Bohold, kurs samorządowy Hausreisen w Hamburgu, certyfikat PHARE  

z  zakresu  zarządzania,  monitorowania  i  ewaluacji  programów  UE.  Jest  również 

ekspertem  w  zakresie  pozyskiwania  środków  unijnych.  Prowadził  działalność 

samorządową. W latach 1990 – 1998 był Przewodniczącym Rady Gminy Rudnik, zaś  

w latach 1998 – 2002 był Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego. W latach  

2002 – 2006 był radnym Powiatu Raciborskiego. Pan H. Panek jest bezpartyjny, Zastępca 

Prezesa  Zarządu  RSP Sławików,  Był  Zastępcą  Wójta  Gminy  Rudnik.  Obecnie  pełni 

funkcję  Kierownika  Biura  Powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa w Raciborzu. 

Radna L.  Nowacka przedstawiła  kandydaturę N. Miki.  Ma on doświadczenie  

w pracy samorządowej.  W II  kadencji  Rady był Przewodniczącym Komisji  Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. Jest doktorem nauk humanistycznych, autorem 85 publikacji 

dot.  dziejów  Śląska,  Polski  i  Czech.  Jego  publikacje  są  wydawane  
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w  języku  polskim,  a  niekiedy  również  w  języku  czeskim.  Pan  N.  Mika  jest  osobą 

bezpartyjną.  Jest  wieloletnim  Dyrektorem Gimnazjum Nr  3  im.  Augustyna  Weltzla  

w Raciborzu.  Jest  osobą zasłużoną,  gdyż  uzyskuje  liczne nagrody,  nie  tylko z  tytułu 

wykonywanej  pracy  w  oświacie,  ale  i  w  środowisku  lokalnym.  Jest  także 

Wiceprzewodniczącym Rady Muzeum w Raciborzu. 

Radny Senior J. Kusy poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie  

do pracy w celu przygotowania karty do głosowania. W związku z powyższym ogłosił  

10 – minutową przerwę.     

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

Radny Senior J. Kusy zapytał, czy wszyscy otrzymali karty do głosowania? 

Wszyscy radni otrzymali karty do głosowania. 

Radny  Senior  J.  Kusy  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  

lub Radcy Prawnego o omówienie zasad głosowania. 

Radca  Prawny  B.  Kowalska  poinformowała  radnym,  iż  pełni  funkcję  Radcy 

Prawnego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Stwierdziła, iż  karta do głosowania 

zawiera dwa nazwiska: Pan N. Mika i Pan H. Panek. Z dwóch osób radni wybiorą jedną 

osobę. Na karcie do głosowania znajdują się kratki do głosowania i opis: „jestem za”, 

„jestem  przeciw”,  „wstrzymuję  się”.  Zasady  wyboru  Przewodniczącego  Rady  

odbywają się zgodnie z art.  14 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie Rada 

Powiatu  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i  jednego  lub  dwóch 

Wiceprzewodniczących  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej 

połowy  ustawowego  składu  Rady  w  głosowaniu  tajnym.  Zasady  głosowania  

są następujące:  postawienie znaku „X” bądź krzyżyka w kratce przy nazwisku kandydata 

za którym radni będą głosować, oznacza oddanie głosu na kandydata. Należy postawić 

wyłącznie  jeden  znak.  W  przypadku  skreślenia  dwóch  kandydatów,  głos  będzie 

nieważny. W przypadku, gdy nie zostanie postawiony żaden znak, głos również będzie 

nieważny. 

Radny Senior J. Kusy przystąpił do głosowania. 

Radny  R.  Winiarski  poprosił,  aby  pomocnik  odczytywał  z  listy  obecności 

radnych. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytywał  radnych  z  listy 

obecności. 

Radni podchodzili do urny i wrzucali karty z zakreślonym nazwiskiem radnego. 

Radny Senior J. Kusy zapytał, czy wszyscy radni zostali wyczytani?

Nikt z radnych nie zgłosił się, iż nie został wyczytany. 
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Radny  Senior  J.  Kusy  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  otworzenie  urny  

i  przeliczenie  głosów.  Ogłosił  5  –  minutową  przerwę.  Po  przerwie  poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  protokół  Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie powołania Przewodniczącego 

Rady  Powiatu  Raciborskiego,  którym  został  radny  Norbert  Mika.  Protokół  wraz  

z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

Uchwała  w sprawie wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu N. Mika podziękował za zaufanie, co potwierdziły 

wyniki  z  przeprowadzonego  głosowania.  Stwierdził,  że  pełnienie  przez  niego funkcji 

Przewodniczącego  Rady  traktuje  nie  jako  zaszczyt,  ale  jako  służbę.  Dołoży  –  jak 

powiedział  –  wszelkich  starań,  aby  prace  Rady  odbywały  się  sprawnie,  czego  nie 

wyobraża  sobie  bez  współpracy z  przewodniczącymi  resortowych komisji  (z  którymi 

będą odbywać się regularne spotkania) oraz pozostałymi radnymi. Przewodniczący Rady 

zaprosił  do  współpracy  wszystkich  radnych,  gdyż  pragnie  być  –  jak  stwierdził  –  

przewodniczącym całej Rady, bez kierowania się parytetami klubowymi czy partyjnymi. 

W związku z powyższym poprosił o zaufanie ze strony każdego bez wyjątku radnego. 

Współpraca  –  jego  zdaniem –  jest  potrzebna,  aby  można  było  pod  koniec  kadencji 

powiedzieć, iż Rada pracowała bardzo intensywnie i nie roztrwoniła kapitału zaufania, 

jaki  dali  jej  wyborcy.  Rada  –  według  niego  –  powinna  pozostawić  po  sobie  trwałe 

świadectwa działalności, gdy chodzi o służbę zdrowia, oświatę, kulturę czy też działania 

na polu inwestycyjnym.  

Ad.  7  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  

Raciborskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

Radny L. Malcharczyk zgłosił kandydaturę radnego A. Plury. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego A. Plury czy wyraża zgodę? 

Radny A. Plura wyraził zgodę.

Radny J. Matyja zgłosił kandydaturę radnego K. Ciszka.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnego K. Ciszka czy wyraża zgodę? 

Radny K. Ciszek wyraził zgodę. 

Radny P. Olender zgłosił kandydaturę radnej Aliny Litewki – Kobyłka.
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radną czy wyraża zgodę? 

Radna A. Litewka – Kobyłka wyraziła zgodę.  

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przystąpienie  

do pracy.

Radny M. Kurpis wręczył radnym karty do głosowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Radcę  Prawnego  o  wyjaśnienie  zasad 

głosowania. 

Radca  Prawny B.  Kowalska  stwierdziła,  iż  zasady głosowania  są  identyczne  

jak zasady do głosowania na Przewodniczącego Rady. Karta do głosowania zawiera trzy 

nazwiska,  zaś  wybiera  się  dwóch  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu.  

Postawienie  znaku  „X”  przy  dwóch  nazwiskach  oznacza  głos  ważny.  W przypadku 

postawienia większej ilości krzyżyków bądź niepostawienie żadnego znaku, głos będzie 

nieważny.  Postawienie  jednego krzyżyka przy nazwisku kandydata uważa się za głos 

ważny. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zachowanie spokoju oraz sprawdzenie, 

czy  urna  do  głosowania  jest  pusta.  Po  stwierdzeniu,  że  urna  jest  pusta  poprosił  

o jej zamknięcie. Poprosił radnych o przystąpienie do głosowania.

Radni podchodzili do urny.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  podliczenie 

głosów. Ogłosił 5 – minutową przerwę. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  protokół  Komisji 

Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  w  sprawie  powołania 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, którymi zostali : Alina Litewka – 

Kobyłka i Adrian Plura. Ww. protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik  

nr 7. 

Uchwała  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących   Rady   Powiatu 

Raciborskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił wybranych Wiceprzewodniczących Rady 

o zajęcie miejsca przy stole Prezydialnym. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  A.  Litewka  –  Kobyłka  oraz  A.  Plura 

podziękowali  za  zaufanie.  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  A.  Plura  zadeklarował 

chęć udziału w sprawie wniosku radnego J. Matyji, dotyczącego powołania nie dwóch, 

a jednego wiceprzewodniczącego.
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Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny  R.  Winiarski  zgłosił  kandydaturę  radnego  A.  Hajduka.  W poprzedniej 

kadencji był Wicestarostą. Radny A. Hajduk wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu  zapytał,  czy są  inne  kandydatury.  W związku  

z brakiem innych kandydatur, zamknął listę. 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przystąpienie  

do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Po przerwie zapytał, czy zasady głosowania ma wyjaśnić Radca Prawny. Radni 

przez  aklamację  zrezygnowali  z  takiej  możliwości.  Następnie  Przewodniczący  Rady 

Powiatu  zaproponował,  aby  karty  do  głosowania  rozdał  radny  M.  Kurpis  –  członek 

Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o sprawdzenie urny oraz o odczytanie listy radnych. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  radnych  z  listy 

obecności. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż wszyscy radni oddali głosy, stąd też 

zarządził 5 – minutową przerwę oraz poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie głosów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wznowił  obrady  posiedzenia  oraz  poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania.    

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  protokół  Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego, 

którym został Adam Hajduk. Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik  

nr 9. 

Uchwała  w sprawie  wyboru  Starosty  Raciborskiego  stanowi  załącznik  nr  10  

do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu  podziękował za odczytanie wyników głosowania. 

Poprosił do stołu prezydialnego byłego Starostę J. Wziontka.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,  iż  praca ze Starostą  J.  Wziontkiem  

w poprzedniej kadencji była wielką przyjemnością. Podziękował Staroście za włożony 

wkład pracy przez rok swojej działalności. Wyraził nadzieję, iż były Starosta nie przerwie 

dobrych kontaktów z radnymi. 

Następnie  Przewodniczący  Rady Powiatu  poprosił  nowo  wybranego  Starostę  

A. Hajduka o zabranie głosu.
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Starosta A. Hajduk podziękował wszystkim radnym za oddanie na niego swoich 

głosów,  również  kolegom  radnym  z  PiS.  W powiecie  –  jak  stwierdził  –  jest  wiele 

ważnych spraw do załatwienia.  Ucieszył  się,  że osoby, którym społeczeństwo mandat 

zaufania powierzyło, są osobami, które dojrzały do pełnienia funkcji radnego w powiecie. 

Poprzednia Rada Powiatu nakreśliła kierunek działania, lecz obecna Rada będzie musiała 

tę  pracę  kontynuować,  ale  w  nieco  trudniejszych  warunkach.  Przed  radnymi  –  jak 

zauważył  –  stanęło  wielkie  zadanie.  W tej  kadencji  Rady należy dokończyć  budowę 

Szpitala w Raciborzu. Wyraził również nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się 

dokończyć  ww. zadanie.  W tej  kadencji  należy również dokończyć  remonty i  podjąć 

niektóre  inwestycje  w  szkołach  średnich.  Ponad  połowa  budżetu  Powiatu  stanowią 

wydatki na szkoły. Powiat dysponuje bardzo dobrą siecią szkół. Trzeba jednak – według 

niego – walczyć, aby koszty utrzymania szkół kształtowały się na właściwym poziomie.

Trzecim zadaniem, które należałoby – jego zdaniem – zrobić, są drogi. 

Następną sprawą jest opieka społeczna. Dzięki staraniom poprzedniego Starosty 

J. Wziontka, staraniom całej Rady utworzono w Pogrzebieniu Wielofunkcyjną Placówkę 

Opiekuńczo  –  Wychowawczą.  Uważał,  iż  zostanie  utworzony  drugi  dom  dla  osób 

potrzebujących pomocy. 

Na zakończenie podziękował współpracownikom, tj. Staroście H. Siedlaczkowi, 

J. Wziontkowi. Z ww. osobami pracował, uczył się samorządu powiatowemu, za co im 

serdecznie dziękuje i będzie kontynuował ich dzieło.  

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłoszenie kandydatur.

Starosta  A.  Hajduk  zaproponował  kandydaturę  A.  Chroboczka.  

Pan  A.  Chroboczek  jest  długoletnim  działaczem  samorządowym.  W  samorządzie 

funkcjonuje od samego początku samorządności od roku 1990. Przez 10 lat był Wójtem 

Gminy Nędza.  Ukończył  Politechnikę  Śląską,  jest  inżynierem.  Oprócz  tego  ukończył 

Wyższą  Szkołę  Administracji  w  Bielsku  –  Białej  w  zakresie  zarządzania  jakością  

w  urzędach  administracji  samorządowej.  Jest  audytorem  ds.  zarządzania  jakością.  

Starosta  będzie  liczył  na  pomoc  Pana  A.  Chroboczka  w  ww.  zakresie,  ponieważ 

Starostwo  Powiatowe  było  jedno  z  pierwszych  samorządów  powiatowych,  które 

otrzymało certyfikat. Ukończył również integrację europejską na Uniwersytecie Śląskim. 

Był członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji w latach 2002 – 2006 i zna specyfikę 
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pracy  w  Zarządzie  Powiatu.  Starosta  liczył  na  pomoc  radnego  A.  Chroboczka.  

Poprosił o poparcie kandydatury radnego A. Chroboczka. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jego kandydatury?

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radny  wyraża  zgodę  

na kandydowanie? 

Radny A. Chroboczek wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przystąpienie  

do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu przekazał, że radny M. Kurpis wręcza 

kartę do glosowania. Zapytał, czy zasady do głosowania ma wyjaśnić Radca Prawny. 

Nie było konieczności, aby Radca Prawny wyjaśnił zasady głosowania. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  karty  do  głosowania  zostały 

wręczone.  Poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  sprawdzenie  urny  

oraz o odczytanie listy radnych. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  radnych  z  listy 

obecności. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż wszyscy radni oddali głosy, stąd też 

zarządził 5 – minutową przerwę oraz poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie głosów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wznowił  obrady  posiedzenia  oraz  poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania.    

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  protokół  Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty, którym 

został Andrzej Chroboczek.

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 11. 

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Wicestarosta A. Chroboczek podziękował za zaufanie. 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłoszenie kandydatur.

Starosta A. Hajduk zaproponował następujące kandydatury: 

 radną B. Abrahamczyk,

 radnego A. Wajdę,

 radnego N. Parysa. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał,  czy  radni  wyrażają  zgodę  

na kandydowanie? 

Wszyscy radni wyrazili zgodę. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są inne kandydatury? 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił  Komisję  Skrutacyjną  o  przystąpienie  

do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 5 – minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o sprawdzenie urny i odczytanie listy radnych. 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  radnych  z  listy 

obecności. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż wszyscy radni oddali głosy, stąd też 

zarządził 5 – minutową przerwę oraz poprosił Komisję Skrutacyjną o podliczenie głosów. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  wznowił  obrady  posiedzenia  oraz  poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania.    

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Kocur  odczytał  protokół  Komisji 

Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  w  sprawie  wyboru  członków  Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, którymi zostali: Brygida Abrahamczyk, Adam Wajda i Norbert 

Parys. Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 13. 

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi  

załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.  11  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  

Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  

na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 Na stanowisko Przewodniczącego Komisji, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

zaproponowano kandydaturę radnego P. Olendra. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny P. Olender wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. kandydatury.

Radny P. Olender został przyjęty na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji 21 głosami za, 0 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi.  
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

Na  stanowisko  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Finansów  zgłoszono 

kandydaturę radnego G. Utrackiego.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny G. Utracki wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. kandydatury.

Radny  G.  Utracki  został  przyjęty  na  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  

i Finansów 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Radny H. Panek zaproponował kandydaturę radnego J. Matyji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny J. Matyja wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są inne kandydatury? 

Radny A. Chroboczek zgłosił kandydaturę radnego R. Winiarskiego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny R. Winiarski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. kandydatury.

Kandydatura radnego J. Matyji nie została przyjęta: 5 głosów za. 

Radny R.  Winiarski  został  przyjęty na  Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska 17 głosami za.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 

Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą. 

Radny R. Winiarski zaproponował kandydaturę radnego L. Malcharczyka. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny L. Malcharczyk wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. kandydatury.
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Radny L. Malcharczyk został  przyjęty na Przewodniczącego Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 

6 głosami wstrzymującymi.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 

Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

Radny G. Utracki zaproponował kandydaturę radnego M. Klimanka. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

 Radny M. Klimanek wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie ww. kandydatury.

Radny  M.  Klimanek  został  przyjęty  na  Przewodniczącego  Komisji  Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi.  

Uchwała  w  sprawie  wyboru  przewodniczących  stałych  komisji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego stanowi załącznik nr 15.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w Biurze Rady będą wyłożone 

listy, w którym radni będą mogli zapisać się do poszczególnych Komisji. 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radcę Prawnego, czy głosowanie ma być 

tajne czy jawne?

Radca Prawny B. Kowalska odpowiedziała, iż głosowanie ma być jawne. 

Radny H. Panek zgłosił radnego J. Matyję do składu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie? 

Radny J. Matyja wyraził zgodę. 

Radny Ł. Kocur zaproponował kandydaturę radnego W. Gumieniaka? 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?  

Radny W. Gumieniak wyraził zgodę na kandydowanie. 

Następnie do Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnego M. Kurpisa. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?
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Radny M. Kurpis wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. 

Starosta A. Hajduk zgłosił radnego A. Plurę do składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie. 

Radny A. Plura wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował przegłosowanie ww. kandydatur  

w całości. 

Radca Prawny B. Kowalska poinformowała radnych, iż radny pełniący funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.  

W  związku  z  zaistniałą  sytuacją  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  

o nową propozycję do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Radny  L.  Malcharczyk  zgłosił  kandydaturę  radnego  Ł.  Kocura  do  składu  

K. Rewizyjnej.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

Radny Ł. Kocur wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Powiatu  zamknął  listę  osób.  Poprosił  o  przegłosowanie 

składu osobowego Komisji?

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował członkom Komisji.  

Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

nr 16.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Na  stanowisko  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  zgłoszono  radnego  

Władysława Gumieniaka. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  zapytał  radnego,  czy  wyraża  zgodę  

na kandydowanie?

Radny W. Gumieniak wyraził zgodę. 

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 

o przegłosowanie ww. kandydatury.
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Radny W. Gumieniak został przyjęty na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

20 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi.

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  stanowi 

załącznik nr 17. 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu  

prawa pracy wobec Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

większością głosów przy 6 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

większością głosów przy 6 głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 20 

do niniejszego protokołu. 

Ad.  17 Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLI/520/2006 Rady Powiatu  

Raciborskiego  z  dnia  28  marca  2006  r.  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  

rehabilitacji  osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  tych  zadań  

w 2006 r.    
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Radni na sesji Rady otrzymali Uchwałę nr 8 / V / 2006 Powiatowej Społecznej 

Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  w  Raciborzu  z  dnia  24  listopada  2006  r.  

w sprawie wyrażenia opinii  na temat  projektu  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, 

stanowiącą załącznik nr 21 do protokołu.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2006r.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ad.  19  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  przez  Radę  Powiatu  

Raciborskiego.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu uchwały?

Radni  nie  wnieśli  uwag  do  projektu  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta 

większością  głosów  przy  5  głosach  przeciw.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  24  

do niniejszego protokołu. 

Ad. 20 Wnioski i zapytania.

Radny  K.  Ciszek  pogratulował  radnym  wyboru.  Stwierdził,  iż  radni  poszli  

do  wyborów  bez  przynależności  do  danego  ugrupowania.  Ponadto  stwierdził,  aby 

wyborcy mieli  świadomość, iż decyzje zapadają na sesji  Rady, a nie dowiadywali się 

wcześniej  z  prasy  np.  przekazanie  informacji  nt.  wyboru  Starosty,  Wicestarosty, 

członków Zarządu czy Prezydium Rady i Przewodniczących Stałych Komisji.  

Starosta  zwrócił  się do radnych z prośbą,  aby na początku grudnia odbyła się 

sesja, ze względu na podjęcie ważnych uchwał. Ponadto przypomniał, iż w Biurze Rady 

są wyłożone listy, gdzie radni mogą wpisywać się do poszczególnych Komisji. 

Ad. 21 Sprawy organizacyjne.
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Przewodniczący  Rady  przypomniał,  iż  zgodnie  z  art.  55  ust.  2  ustawy  

o samorządzie powiatowym „Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, 

nie  później  niż   do  dnia  15  listopada  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy projekt 

budżetu powiatu”.  Projekt  został  złożony w Biurze Rady w dniu 15 listopada 2006r. 

Ponadto radni otrzymali formularz oświadczenia majątkowego (2 egz.) oraz formularz 

oświadczenia o prowadzeniu na terenie Powiatu Raciborskiego działalności gospodarczej 

przez  bliskich  i  zawartych  przez  nich  umowach  cywilnoprawnych.  Poinformował,  iż 

termin  złożenia  powyższych  dokumentów  upływa  dnia  24.12.2006r.  Poprosił,  aby 

formularz danych osobowych radnego oraz informacja nt. numerów kont bankowych,  

na  które  będą  przelewane  diety  radnych  zwrócone  zostały  do  Biura  Rady  w  dniu 

dzisiejszym.  Ponadto  radnym  przekazano  kopię  ustawy o  samorządzie  powiatowym, 

kopię Statutu Powiatu Raciborskiego oraz kopię uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

regulujących wypłatę diet radnego.

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 25c ust. 4 radny zobowiązany 

jest do złożenia informacji o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat. 

Ponadto  do  Biura  Rady  Powiatu  wpłynęło  pismo  Jana  Olbrychta  –  Posła  

do Parlamentu Europejskiego z prośbą o doręczenie radnym publikacji  nt.  „Fundusze 

europejskie  dla  Polski  2007  –  2013”  oraz  tzw.  „teczka  radnego”,  której  publikacja  

jest  inicjatywą  Śląskiego  Związku  Gmin  i  Powiatów.  Obie  pozycje  znajdują  się  

na stołach. 

Kolejne sesje Rady Powiatu Raciborskiego odbędą się: 

- 06.12.2006r.2006r. o godz. 15:00,

- 28.12.2006r. o godz. 15:00.

Radny H. Panek zaproponował, aby sesje Rady odbywały się w jednym terminie. 

Ad. 22 Zakończenie sesji.

Sesję zakończono o godz. 15:25.

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jolanta Długosz                               Norbert Mika
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Załączniki (znajdują się do wglądu w Biurze Rady): 

1. Lista obecności.

2. Wykaz wraz z kopiami zaświadczeń o wyborze na radnego. 

3. Treść roty. 

4. Treść  podziękowania  dla  Przewodniczącego  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  

w Raciborzu. 

5. Protokół Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie powołania 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wraz z kartami z głosowania.

6. Uchwała Nr  I / 1 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego.

7. Protokół Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie powołania 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego wraz z kartami z głosowania. 

8. Uchwała Nr I / 2 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Powiatu  Raciborskiego.

9. Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania w sprawie wyboru 

Starosty Raciborskiego wraz z kartami z głosowania.

10. Uchwała Nr I / 3 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego

11. Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania w sprawie wyboru 

Wicestarosty wraz z kartami z głosowania. 

12. Uchwała Nr I / 4 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru Wicestarosty.

13. Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania w sprawie wyboru 

członków Zarządu Powiatu Raciborskiego wraz z kartami z głosowania.

14. Uchwała Nr I / 5 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.

15. Uchwała Nr I / 6 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Raciborskiego.

16. Uchwała Nr I / 7 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

17. Uchwała Nr I / 8 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

18. Uchwala Nr I / 9 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Starosty Raciborskiego.
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19. Uchwała Nr I / 10 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

20. Uchwała Nr I / 11 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r. dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

21. Uchwała nr 8 / V / 2006 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.

22. Uchwała Nr I / 12 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/520/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 

marca  2006  r.  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2006 r.    

23. Uchwała Nr I / 13 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.

24. Uchwała Nr I / 14 / 2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2006 r.  

 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Radę Powiatu Raciborskiego.
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