
BR. 0041-3/09

PROTOKÓŁ  NR  XXIX/09

z  XXIX nadzwyczajnej sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  27  lutego  2009 r.  godz.  745

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXIX/293/2009  – w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

2. XXIX/294/2009  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja nt. porządku obrad.

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

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

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

na 2009 r.

5. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  N.  Mika  otworzył  obrady  XXIX 

nadzwyczajnej  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  zwołanej  na  dzień  27  lutego  2009  r. 

Przywitał  wszystkich  radnych.  Na  podstawie  listy  obecności  w  sesji  uczestniczyło  

20 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1.  Usprawiedliwienie  nieobecności  

na  nadzwyczajnej  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  w dniu  27  lutego  2009 r.  radnego  

L. Malcharczyka stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr  XVI/150/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29  stycznia  2008  r.  w  sprawie 
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uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27  lutego  2009  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad2. Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący  Rady poprosił  starostę  o  wyjaśnienie  konieczności  zwołania  sesji 

Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  przypomniał,  iż  w  poprzedniej  kadencji  złożono  

do ZPORR dwa wnioski na: 

1) adaptację budynku po warsztatach na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny,

2) wyposażenie szpitala. 

W/w wnioski nie zostały przyjęte. Obecnie jest czas rozliczeniowy ZPORR do końca 

czerwca  i  pozostało  trochę  środków.  Wystąpiono  do  Starostwa  Powiatowego  z  prośbą  

o podanie informacji,  na jakim etapie  są  wspomniane zadania zrealizowane oraz podanie 

udziału  własnego.  Starostwo  Powiatowe  otrzymało  informację,  iż  może  złożyć  wniosek  

na 4 łóżka OIOM, gdyż w/w zadanie wcześniej nie zostało zrealizowane. Wniosek na 4 łóżka 

OIOM  został  w  dniu  wczorajszym  złożony,  natomiast  konieczne  jest  złożenie  deklaracji 

odnośnie wydania pieniędzy do końca czerwca, lecz aby środki wydać, trzeba w przyszłym 

tygodniu  ogłosić  już  przetarg.  W/w zadanie  zostało  wprowadzone  do  projektów uchwał  

w sprawie:

1. dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009  r.  dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego,

2. dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r.

Ze  względu  na  konieczność  podjęcia  powyższych  projektów  uchwał,  poprosił 

przewodniczącego rady o zwołanie sesji Rady w trybie nadzwyczajnym. W dniu 26 lutego 

2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego i Uchwałą Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  przyjęto  wniosek  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej.  W/w  Uchwała  Zarządu 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych projektów uchwał?

Zgłosił się radny K. Ciszek. Zapytał, z jakich źródeł zostanie pokryta kwota 7 mln zł 

pomiędzy przychodami a dochodami? 
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Starosta wyjaśnił przedmówcy, iż jest to dodatkowa kwota. 

Ad3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

Przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanej 

wersji. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Ad4.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009 r.

Przewodniczący  rady  zapytał  radnych,  czy  zgłaszają  jakieś  uwagi?  W  związku  

z brakiem uwag przystąpił do głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.   

Ad5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący rady zakończył sesję. Sesja zakończyła się o godz. 7:53. 

Protokołowała:                   Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 
Jolanta Długosz          Norbert Mika 

3



Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 
1. Lista obecności.

2. Usprawiedliwienie nieobecności radnego L. Malcharczyka na nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2009 r.

3. Zawiadomienie  o  terminie  i  porządku  obrad  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 lutego 2009 r.

4. Uchwała  Nr  111/327/09  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  26  lutego  2009  r.  

w sprawie  przyjęcia  wniosku  o  zwołanie  sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  w trybie 

nadzwyczajnym.    

5. Uchwała  Nr  XXIX/293/2009  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27  lutego  2009 r. 

w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r. dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego.  

6. Uchwała  Nr  XXIX/294/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27  lutego  2009  r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r.
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