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BR. 0002.3.11.2012 
PROTOKÓŁ  NR  XXV/ 2012 

z  XXV  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 18 grudnia 2012 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

Numery podjętych uchwał: 

1. XXV / 254 / 2012 – w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

2. XXV / 255 / 2012 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

3. XXV / 256 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

4. XXV / 257 / 2012 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.   

5. XXV / 258 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XXV / 259 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2013. 

7. XXV / 260 / 2012 – w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2013. 

8. XXV / 261 / 2012 – w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Bogusława Dmytrek na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

9. XXV / 262 / 2012 – w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu         Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu         Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                 Grzegorz Granieczny  

4. Kierownik Biura Rady        Ewa Mekeresz   

5. Podinspektor ds. współpracy z mediami                                     Karolina Kunicka  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

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

na 2012 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

  na rok 2013. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 

2013. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

18. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:00 otworzył 

obrady XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  
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na sali obecnych było 20 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli mediów i przybyłych mieszkańców.   

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

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. (z późn. zm.) 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu  

z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego, który był wyłożony do wglądu w Biurze Rady? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 20 głosami za. 

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.11.2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012  r. nowych wersji projektów uchwał: 

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok – nowa wersja 

projektu uchwały została wprowadzona jednogłośnie, 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego    

na lata  2012 – 2021 – autopoprawka i nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 

jednogłośnie,  

3. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok wraz z autopoprawką – 

nowa wersja projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie, 
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4. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 

wraz z autopoprawką – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie. 

Ponadto przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż:    

1. na wniosek Komisji Rewizyjnej do porządku obrad najbliższej sesji zostanie wprowadzony 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Bogusława Dmytrek na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie. 

2. na wniosek Zarządu Powiatu Raciborskiego zostanie wprowadzony projekt uchwały  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2013 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

zmodyfikowanego porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.  

 
 
Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda tradycyjnie zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa,  Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel. 

Zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę udziału w pracach Komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie proponowanego składu 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 20 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

Zaproponowano zaproponowała radną T. Frencel na Przewodniczącą Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 Radna T. Frencel wyraziła zgodę.  

 
 
Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.   
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Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iż radni informację o pracach Zarządu 

otrzymali drogą elektroniczną, dlatego też odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały 

miejsce między sesjami od 28.11.2012 do 06.12.2012. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 04.12.2012 r. wspólnie z Zarządem Powiatu 

Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego Starosta powiedział, że Starosta 

Kędzierzyńsko – Kozielski zamierza zasób PZD w Raciborzu przenieść na swój teren, 

podobnie jeżeli chodzi o działanie szpitala. Szpital w Koźlu jest mniejszy od raciborskiego 

szpitala, jeśli chodzi o ilość łóżek, ale ma identyczny kontrakt jak Szpital Rejonowy  

w Raciborzu, a boryka się też z problemami. Pomimo mniejszego kontraktu jednostkowego, 

Szpital Rejonowy w Raciborzu sobie radzi i władze Powiatu Raciborskiego nie mają 

większego problemu z funkcjonowaniem szpitala.     

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 07.12.2012 do 18.12.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 28.11.2012  

do 06.12.2012), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał, że po posiedzeniu Zarządu oraz Zgromadzeniu Ogólnym Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa informacji, która jest w formie elektronicznej. 

Okazuje się, że jest to coraz większy problem i coraz więcej przepisów to reguluje, coraz 

większa odpowiedzialność spoczywa na szefach samorządów. Powoli odchodzi się od formy 

papierowej i przekazywaniu dokumentów drogą elektroniczną. Należy pamiętać, iż to musi  

w jakiś sposób zniknąć i być zabezpieczone. Jest to poważny problem, że później trzeba 

ponosić wydatki na serwery czy na inne rzeczy. Nie wiadomo, ile zagrożeń dotyczących 

przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych, jak i tajemnicy z tym wiąże się. 

Planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jak również poczynienie stosownych 

audytów w Starostwie i zabezpieczenia.  

Starosta odczytał z informacji, iż 13.12.2012 r. w Raciborzu w części budynku 

dawnego szpitala przy ul. Bema otwarto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

ARTIMEX – EURODENT Centrum Diagnostyki Medycznej i Stomatologicznej. Jedno 

skrzydło zostało wyremontowane i będzie świadczyło usługi medyczne. Znajduje się tam 

sprzęt diagnostyczny bardzo wysokiej klasy. W NZOZ znajduje się bardzo nowoczesny  

sprzęt – mammograf jak również najnowocześniejszy sprzęt do badania gęstości kości, jaki  

w tej chwili może być dostępny w Europie.   
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Na zakończenie Starosta stwierdził, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.                  

 

Ad6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2013 r.     

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał: 

1. Uchwałę Nr 4100 / V / 148 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  

wraz z uzasadnieniem (kopia Uchwały stanowi załącznik nr 6),  

2. Uchwałę Nr 4100 / V / 149 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.168.120 zł, przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  Powiatu Raciborskiego  

(kopia Uchwały stanowi załącznik nr 7),  

3. Uchwałę Nr 4100 / V / 150 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2021 (kopia Uchwały stanowi  

załącznik nr 8).  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta stwierdził, iż przyjmowanie budżetu na kolejny rok jest jedną  

z najważniejszych uchwał, jakie organ stanowiący podejmuje. Rok 2012 nie był łatwym 

rokiem dla samorządów nie ze względu na to, że budżet środków unijnych na lata  

2007 – 2013 powoli kończy się, ale bardziej jest to widoczne po malejących dochodach 

budżetu państwa, w jaki sposób przekładające się na powiat: tj. wzrost bezrobocia, coraz 

większy upadek firm. W/w rzeczy w jakiś sposób odbijają się na budżecie państwa  

i budżecie samorządów. Pomimo tych warunków, budżet na rok 2013 wydaje się być 

budżetem dobrym. Dochody, wydatki w sumie z rozchodami, przychodami planowane  

są na wysokości ponad 115 mln zł. Są niższe niż przyjmowane w poprzednich latach, ale  

w poprzednich latach było dość dużo środków zewnętrznych: na budowę dróg, które 

pochodziły ze środków unijnych, jak również z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,  

były to głównie środki na Zamek Piastowski, które pozwalały, iż budżet był średnio  

o 7 – 8 mln zł większy na starcie. W budżecie tym pozostało do spłacenia przez najbliższe 
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lata 22 mln zł kredytów i pożyczek. Jest to zaledwie 19 % budżetu powiatu. Biorąc  

pod uwagę wskaźniki, jakie obowiązywały i nadal obowiązują, patrząc już na inne wskaźniki 

które będą obowiązywały od przyszłego roku, to powiat byłby 1/3 tego, co prawo 

dopuszczało, bo maksymalnie jest to do 60 % budżetu, raptem niecałe 19 %. Dawałoby to 

duże możliwości, gdyby nie te ograniczenia wprowadzone Rozporządzeniem Ministra 

Finansów, jak również spłata – rat kapitałowych i odsetek jest to 3,80 %. Do tej pory 

prowadzono bardzo racjonalną politykę. Budżet powiatu jest na poziomie 59 % rozłożenia,  

a jest raptem 19 %. W poprzednich latach nie było rozrzutnej gospodarki, idącej w kredyty. 

Powiat zaciągał tylko kredyty na te rzeczy, które przynosiły konkretne efekty. To są głównie 

kredyty inwestycyjne mimo, iż są zapisywane na pokrywanie bieżących wydatków i było to 

jakby łatwiej zaciągać. Do pewnych momentów byłoby niemożliwe otrzymywanie kredytów 

na wydatki bieżące tylko na inwestycyjne. Od tego odstąpiono tylko pisano, że jest to  

na pokrycie bieżących niedoborów. Wszystkie środki były przeznaczone na inwestycje, albo 

na bezpośrednie wykonanie, czy na udział własny do środków zewnętrznych  

(środków unijnych czy środków z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych). Były tam 

wszystkie środki inwestycyjne (były tam szpital, drogi i Zamek Piastowski – przez ostatnie 

lata wydano 6 mln zł). 

Największą pozycją w dochodach są subwencje, które stanowią 44 % dochodów. 

Środki te powiat otrzymuje z zewnątrz i jest to pieniądz pewny, ale nie zależy od powiatu.  

Jest to subwencja oświatowa – największa subwencja, subwencja wyrównawcza  

i rekompensująca.                 

Na drugiej pozycji, jeżeli chodzi o dochody stanowi udział w podatkach od osób 

fizycznych i prawnych. Jest to prawie 17 mln zł., co stanowi 15 %  dochodów.  

Trzecia pozycja dotyczy gospodarowania nieruchomościami powiatu  

i nieruchomościami Skarbu Państwa i jest to 6 mln 700 tys. zł tj. 6 %. Gospodarowanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa tj. kwota ponad 1 mln zł., resztę to są wpływy  

z gospodarowaniem mieniem powiatu.  

Największą pozycję wydatków, która stanowi 42 % jest to oświata i edukacja (prawie 

47 mln 500 tys. zł.) czyli cała subwencja, jaka przychodzi, idzie na oświatę oraz dokłada się 

kwotę z budżetu powiatu.                                                                                                                                       

Na drugiej pozycji znajduje się pomoc społeczna i ochrona zdrowia –  

25 mln 606 tys. zł czyli 23 % wydatków budżetu.  

Z kolei na trzeciej pozycji znajdują się wydatki majątkowe, inwestycyjne – prawie 

14,5 mln zł, co stanowi 13 %. W trudnych czasach udaje się te 13 % środków przeznaczać  
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na inwestycje. W dobrych latach bywało te 18%, 19 %  i 20 %, ale to przy dużym udziale 

środków zewnętrznych. Jak mówił, powiaty nie są w stanie z własnego budżetu wyasygnować 

dużych kwot na inwestycje. Budżet jest podzielony, a wziąć wydatki na oświatę i opiekę 

społeczną to niewiele zostaje. Z własnych środków wypracowanych trzeba utrzymać PUP, 

PCPR, PZD, Starostwo, itd., nie są to duże pieniądze, a powiat nie ma tych dochodów 

własnych, które wynikają z inicjatywy powiatu czyli gospodarowania mieniem. Powiaty 

otrzymały te mienie, które było związane z realizacją zadań. W związku z tym, że służba 

zdrowia była w zakresie powiatu, powiat miał stary szpital, budowano nowy szpital, to można 

było przychody, dochody ze sprzedaży starego szpitala wprowadzić.  

Powiat Raciborski realizuje następujące inwestycje: 

• w oświacie – jest to kwota ponad 2 mln 200 tys. zł (np. boisko przy Zespole Szkół 

Specjalnych, elewacja Zespołu Szkół Ekonomicznych, planowane boisko pod dachem 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, pracownie w II LO – Dyrektor  

na zrealizowanie zadania planował środki w swoim budżecie i będzie to realizowane, 

oczyszczalnia ścieków w MOW w Rudach, planowane jest projektowanie sali i boiska  

w Zespole Szkół Ekonomicznych, w związku z planami dotyczącymi szkół, ogrodzenie  

w ZSE jak również w budżecie powiatu jest 1 mln zł na dofinansowanie zadania – obecnie 

jest to zadanie Marszałka – jest to budowa kompleksu boisk pod dachem w ZSOMS. 

Przypomniał, iż powiat to zaprojektował, złożył wniosek o środki unijne, środki 

otrzymano, ale w związku z tym, że jest to szkoła Marszałka, przekazano Marszałkowi, 

który będzie to realizował, ale powiat przekazuje też m.in. środki na ten cel.  

Była deklaracja 2 mln zł, 500 tys. zł już wcześniej przekazano, a 500 tys. zł miało być  

w roku bieżącym, 500 tys. zł w roku przyszłym. W roku bieżącym nie rozpoczęła się 

inwestycja i 500 tys. zł pozostało w budżecie, natomiast w przyszłym roku w budżecie  

jest 1 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania. Powiat przez cały czas 

aktywnie uczestniczy w procesie powstawania kompleksu boisk w ZSOMS.  

• drogowe –  3,5 mln zł, które są bardzo istotną rzeczą, 

• na Zamku Piastowskim – kaplica – w budżecie jest 500 tys. zł i nie są to wszystkie 

pieniądze, ponieważ jak co roku będą pieniądze od Konserwatora Wojewódzkiego, z tym 

że jest to długi proces i będzie dopiero w roku przyszłym. Konserwator musi mieć swój 

budżet, aby można było składać wnioski, itd., ale tak jak w tym roku powiat na ten cel  

w granicach 150 tys. zł otrzymałby środki od Konserwatora.        
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• szpital – przypominał o Programie, wyposażenie SOR – kwota 1 mln 225 tys. zł, z czego 

2/3 to są środki unijne, 1/3 to są pieniądze powiatu, 

• scalanie – wydatków majątkowych przez scalanie to jest 4,5 mln zł, łącznie jest to  

ponad 7 mln 800 tys. zł. i są to pieniądze pozyskane, które pozostaną na terenie powiatu. 

Będą one na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, ale gmina ta była przygotowana  

na scalanie. Przykład Gminy Pietrowice Wielkie powoduje, że kolejne gminy zaczynają 

poważnie zastanawiać się, aby tego trudnego procesu przygotowania nie przejść, ponieważ 

jest to rozmowa z ludźmi, których trzeba przekonać, że w chwili obecnej jego pole 

znajduje się w tym miejscu, a jutro może mieć rolnik swoje pole w innym miejscu.  

Jest to proces żmudny. Gmina Pietrowice Wielkie podjęła i obecnie zbiera profity.  

Ma utwardzone drogi, rowy, przepusty, także jest to duży plus. W sumie te ponad  

20 mln zł środków zewnętrznych pozostanie na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Jest to duża praca pracowników Wydziału Geodezji, pracowników Referatu Inwestycji  

i Remontów tut. Starosta, którzy mocno angażują się jeśli chodzi o nadzory nad drogami  

i rowami, jak również pomoc Gminy Pietrowice Wielkie.  

  W dalszej kolejności Starosta wspomniał o zagrożeniach dla budżetu. Jednym z nich 

mogą być miejsca pracy w Polsce, w związku z tym planowany udział w podatkach  

jest na poziomie 15 mln 743 tys. zł.   

  Następnie Starosta odniósł się do pytania, które padły na połączonych Komisjach, 

gdzie mówiono nt. budżetu. O pracowni w II LO mówił, że jest to w budżecie szkoły. 

Pojawiło się też pytanie odnośnie 600 zł na delegacje, które dotyczy wyjazdu do dwóch 

placówek: Pogrzebienia i Kuźni Raciborskiej, a jeżeli chodzi o rodziny zastępcze  

to na delegacje są środki w budżecie PCPR. Patrząc na poprzednie lata, to kwota  

ta jest wystarczająca. Pojawiło się też pytanie, jak rozkładają się wydatki na rodziny 

zawodowe, ile pieniędzy bezpośrednio przekazywane jest na dzieci, ile na rodziny, które  

są rodzinami zastępczymi. W tym temacie ma przygotowane dane przez Dyrektora PCPR 

dotyczące rodzin zawodowych zastępczych, również rodzinnych domów dziecka. Na rodziny 

zawodowe zastępcze planuje się wydanie kwoty ponad 1.303.859 zł, z czego 722 tys. zł  

są to środki bezpośrednio na dzieci, a 581 tys. zł to są wynagrodzenia czyli 56 % do 44 %.  

W świadczeniach na rzecz dzieci mieści się co miesięczna pomoc na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka (czyli te 1.000 zł). Kolejną rzeczą jest jednorazowa pomoc na pokrycie 

potrzeb nowo przyjętych dzieci do rodziny – tj. 20.000 zł i zapewne pieniądze idą, bo zostaje 

to przeznaczone na zakup łózka, szafek, itp. czy pomoc losowa przyznawana dla dziecka 

(choroba) – tj. 6.000 zł., środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego (media, itd.)  – 72.000 zł, 
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ale największą pozycją jest kwota 600 zł na dziecko w rodzinach spokrewnionych i 1.000 zł  

na dziecko w rodzinach niespokrewnionych, ale trudno przyjąć, że w 100 % zostaje 

przekazane to na dziecko. Z pewnością te 44 % to jest świadczenie na rzecz rodziny, która  

jest rodziną zastępczą (jest to wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 411 tys. 840 zł, 

zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach zastępczych – 76.000 zł, wynagrodzenie  

za czasowe nie sprawowanie opieki przez rodziny zastępcze czyli rodzinie zastępczej  

należy się miesiąc urlopu - w tym czasie dzieci te należy zabrać i dać do innej rodziny  

i zapłacić, również składki na ubezpieczenie i Fundusz Płac – tj. 44 %, na pewno nie trafia to 

do dziecka tylko do rodziny. Inne proporcje występują przy rodzinnych domach dziecka, bo 

to 67 % wychodzi na dziecko, 33 % na wynagrodzenia, jest 40 dzieci, jest tam 480 tys. zł 

zapłata za każde dziecko i tam jest 1.000 zł (są niespokrewnione na każde dziecko), 20.000 zł 

na pokrycie potrzeb, przyjęcie nowego dziecka do rodziny, 20.000 zł – na losowe sprawy, 

trzeba w większym stopniu partycypować, 60.000 zł na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

i 25 % na remonty, itd., zaś pozostałe prawie 300 tys. zł. to jest na wynagrodzenia. 

Największą pozycją jest kwota, którą płaci się za dziecko – 600 zł w rodzinach zastępczych  

i 1.000 zł w rodzinach niespokrewnionych.       

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad.  

  W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię nt. budżetu. 

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, że w dniu 

wczorajszym na wspólnym posiedzeniu Komisji wszyscy radni szczegółowo analizowali 

projekt budżetu na rok 2013 pod kątem każdego działu, zarówno jeżeli chodzi o dochody  jak 

również prognozowane wydatki, analizowano przychody i rozchody. Tematem był 

prognozowany stan zadłużenia powiatu. Pojawiło się wiele pytań dotyczących sfery 

społecznej czy działań inwestycyjnych planowanych na rok 2013 na które wyczerpująco 

odpowiadał zarówno Starosta jak i Skarbnik Powiatu. Połączone posiedzenie Komisji 

zaopiniowało pozytywnie projekt budżetu na rok 2013 razem z Wieloletnią Prognozą 
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Finansową. Wynik głosowania był następujący: na 22 radnych, 18 radnych głosowało za,  

4 osoby wstrzymały się od głosu.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego podziękował radnym za przyjęcie 

budżetu oraz służbom finansowym Starostwa za przygotowanie budżetu.   

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że  

Komisje zajmowały się projektem uchwały oraz autopoprawką. Projekt uchwały przyjęto 

jednogłośnie: 18 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi. Identyczną 

ilością głosów przyjęto projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów wyraził już opinię w imieniu Komisji nt. projektu uchwały. W związku z tym 

zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie 

porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2013. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2013. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podajcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Bogusława Dmytrek na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji i radni pragną 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: F. Marcol i K. Ciszek.  

 Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.   

     W pierwszej kolejności głos zabrał radny F. Marcol składając w formie pisemnej 

następujące interpelacje w sprawie:  

1. umieszczenia przy drogach wjazdowych na teren Powiatu Raciborskiego niebieskich tablic 

z napisem „Powiat raciborski, gmina …”. 

2. ustawienia drogowskazu z napisem „Lyski” na DW 919 na wysokości skrzyżowania  

z drogą powiatową w kierunku Górek Śląskich. 

3. W związku z licznymi kolizjami drogowymi na DW 919 pomiędzy przysiółkiem Mała 

Nędza a basenem poprosił o interwencję w ZDW w Katowicach (chodzi o uzyskanie 

odpowiedzi, czy droga ta jest właściwie sprofilowana, szczególnie na zakrętach i czy by 

nie można zastąpić miękkiego utwardzenia poboczy na asfaltowe, co poszerzyłoby pas 

drogowy).    

  W/w interpelacje stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.   

Radny Krzysztof Ciszek zapytał o losy podjętych dwóch uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie:   

1. utworzenia spółki Poramed, 

2. sprzedaży budynku Raciborskiego Centrum Medycznego.  

Z informacji przekazanych od Dyrektora szpitala radny dowiedział się, że spółka 

Poramed nie powstała, nie została zarejestrowana, sprawa jest nieaktualna, ale uchwała  

w dalszym ciągu obwiązuje. W związku z tym zapytał, czy uchwała nadal obowiązuje, czy 

daje możliwość stworzenia w przyszłości np. w kolejnej kadencji takiej spółki (spółka 

Poramed miała zająć się Blokiem Operacyjnym, który już funkcjonuje) oraz czy uchwałę 

można byłoby uchylić? 

W przypadku drugiej uchwały o sprzedaży RCM radny przypomniał, iż właściciel 

zamierzał startować w przetargu, a przetarg nie odbył się, budynek nie został sprzedany stąd 

też zapytał, jakie są losy tej uchwały i co ze sprzedażą w/w budynku?       

Następnie radny dołączył do krytyki przebudowy ul. Bosackiej. Zapytał, jak to  

jest możliwe, że droga wojewódzka w zarządzie powiatu jest przebudowywana bez informacji 

 w samorządzie powiatu? W/w przebudowa powinna udrożnić przejazd, a raczej go utrudnia. 

Ostatni wjazd przed wiaduktem jest w kierunku ul. Katarzyny, na której znajdują się  
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np. różnego rodzaju hurtownie, lecznica i brak jest wjazdu, co można byłoby uwzględnić  

przy przebudowie. Zatrzymuje to także cały ruch na ul. Bosackiej w przypadku zjazdów  

do różnych pobocznych dróg osiedlowych.      

 

Ad17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych. 

 Starosta udzielił radnemu F. Fiołce odpowiedzi na wczorajsze zapytanie na Komisji 

odnośnie kwoty w wysokości 200 tys. zł na Zamku. W jednym miejscu pojawił się spór  

z Ministrem Finansów o 100 tys. zł. Wyjaśnił, iż 5 % środków zatrzymuje się do odbioru  

i pomimo tego, iż odbiór został wykonany, to 700 tys. zł wpłynęło w roku bieżącym  

z 990 tys. zł, natomiast 200 tys. zł powiat otrzyma w roku 2013, dlatego środki te zostają 

przyjęte do budżetu. Nie są to pieniądze stracone, ale w 200 tys. zł jest 100 tys. zł, gdzie  

jest spór. Przypomniał, iż kontrola z UKS stwierdziła, iż przeprowadzając jedne z przetargów  

na Budynek Bramny nie zastosowano jednej dyrektywy unijnej, a rząd polski nie wprowadził 

tej dyrektywy. UKS to zakwestionował. Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego poparło racje Starostwa, sprawa jest u Ministra Finansów, gdyż ktoś musi 

zapłacić czyli rząd polski powinien zwrócić pieniądze do Brukseli, a nie zabierać Starostwu. 

200 tys. zł. tj. 5 %, które powiat otrzyma w przyszłym roku z kwot, które mają zapłacić na 

zakończenie tj. od 5 % całości.  

 W kwestii napisów Starosta powiedział, że przy drogach wojewódzkich i krajowych 

robią to zarządcy dróg (np. od strony Krzyżanowic napisy znajdują się na drodze krajowej,  

podobnie jaki od strony Kietrza). Rozmawiano i nawet zastanawiano się, aby miejsca  

do zatrzymania się z informacją o powiecie z mapką zrobić na większości wjazdów, gdzie  

jest duży wjazd do Powiatu Raciborskiego. Z uwagi na zbyt małą ilość środków w/w rzecz  

nie została wykonana, natomiast zostaną podjęte działania, aby na drogach powiatowych 

umieścić takie tablice. Cały czas powiat będzie pracować nad tym, żeby takie punkty, gdzie 

można zatrzymać samochód czy dwa samochody z jakąś ławeczka, mapą, planem, 

ciekawszymi informacji o powiecie zamieścić na głównych drogach wjazdowych.  

Jedno miejsce – to koszt około 50 tys. zł, a takich ważnych wjazdów jest kilkanaście  

i byłaby to kwota 600 tys. zł.  Obiecał umieścić takie informacje przy drogach powiatowych.  

 Odnośnie Lysek powiedział, że trzeba wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

i będą podejmowane rozmowy, aby takie oznakowanie w powyższym miejscu umieścić.  
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W kwestii ostatniej sprawy stwierdził, iż sprawa feralnego miejsca była już 

podejmowana. Zostały już wystosowane pisma z Zarządu Dróg Powiatowych do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. P.o. Dyrektora PZD otrzymała polecenie, aby wymyślić, co w tym 

miejscu mogłoby być bezpieczne. Pojawił się pomysł ustawienia barier czy też poszerzenia, 

dlatego też zostanie zaplanowane jakieś rozwiązanie z ZDW i zostanie wykonane w roku 

2013. 

W dalszej kolejności Starosta odniósł się do interpelacji radnego K. Ciszka. Przyjęto 

statut spółki PORAMED, w celu nie ponoszenia kosztów, spółkę nie rejestrowano i robione to 

było po to, aby ściągnąć kapitał i zachęcić osoby, żeby chciały wejść w spółkę i włożyć 

środki w celu uruchomienia Bloku Operacyjnego. W związku z brakiem chętnych,  

nie rejestrowano spółki i nie poniesiono żadnych kosztów. Jeżeli pojawi się potrzeba 

utworzenia spółki, to  zostaną podjęte kroki, ale musi być potrzeba realnego wykorzystania tej 

spółki. Zarząd nie ma zamiaru wycofania spółki, gdyż może okazać się ona jeszcze 

pożyteczna, a jeżeli okaże się, że w przyszłym roku nic w tym kierunku nie będzie robione, to 

uchwała zostanie wycofana.  

Odnośnie RCM Starosta powiedział, że konsultował z radnymi ewentualną sprzedaż, 

gdzie była wola rady, aby pójść w tym kierunku, ale pojawiły się problemy co do wartości. 

Obecny użytkownik, który pragnął startować w przetargu, myślał, że można to było kupić  

po wartości jaka była, w momencie jak radni przyjmowali, ale niestety prawo na to  

nie pozwala. Trzeba wycenić obecną wartość. W chwili obecnej firma, która tam funkcjonuje 

zleciła wycenę i dostarczyła wycenę. Wycena jest zbieżna z oczekiwaniami Zarządu  

i do budżetu w przyszłym roku zostały przyjęte dochody ze sprzedaży i nieruchomość  

ta zostanie wystawiona na sprzedaż.  

W sprawie ul. Bosackiej Starosta przypomniał, iż od roku 2008 wpływały do PZD 

skargi, zażalenia, petycje odnośnie korzystania z tej drogi, szczególnie przez użytkowników, 

którzy muszą wjeżdżać na swoją posesję. W/w informacje zostały przesłane do ZDW, którzy 

mogą zarządzać ruchem i wprowadzać zmiany. Odbyło się kilka spotkań, ponieważ ZDW  

nie ma fachowców z uprawnieniami, stąd też poproszono, aby pracownicy PZD przygotowali 

koncepcję. Zgodnie ze sztuką pracownicy PZD przygotowali koncepcję, która była 

konsultowana na Powiatowym Zespole Bezpieczeństwa. W Zespole jest trzech 

przedstawicieli UM, sąd, policja, itp. Gremium te nie wynika z żadnych przepisów  

i funkcjonowało, jak nie było powiatów w mieście, a jak powstały powiaty to funkcjonuje 

przy Staroście. W Zespole są osoby, które znają się na tych rzeczach. Po uzgodnieniu  

z ZDW, ZDW zlecił, aby ze środków, jakie przeznacza na utrzymanie dróg wojewódzkich, 
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zlecono dokumentację. PZD zlecił dokumentację. Podkreślił, że  to rozwiązanie  

jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym, właściwym. Problem jest taki, że pas, po którym 

jeździ się wymagałby remontu. Przy okazji spotkania z Panią Dyrektor Muchą wspomniał  

o w/w rzeczy, która powiedziała, że taki remont trzeba byłoby podjąć.  

 

Ad18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków T. Frencel o przedstawienie wniosków.  

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel stwierdziła, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.    

 

Ad19. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Do dyskusji zgłosili się: Starosta oraz przewodniczący rady A. Wajda. 

 Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz pracowników złożył radnym, 

mediom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. 

Życzył obecnym na sesji, aby nadchodzący rok był rokiem szczęśliwym i dobrym  

dla powiatu, gdyż jest wiele potrzebnych i trudnych zadań oraz decyzji, które trzeba 

wypracować, żeby służyły na długie lata dla powiatu.    

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż na wszystkie interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi, które znajdowały się w Biurze Rady i zostały przekazane 

wnioskodawcom. Przekazał, że do wglądu w Biurze Rady jest publikacja pt. „Ochrona 

środowiska w województwie śląskim w 2011 roku” oraz „Ocena stanu środowiska w rejonie 

obiektów objętych monitoringiem lokalnym, na terenie województwa śląskiego”.  

Ponadto do Biura Rady wpłynęło pismo Pani Justyny Cieślak, które zostanie przekazane 

według właściwości Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja Rady 

Powiatu Raciborskiego odbędzie się 29 stycznia 2013 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie „Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy na 2013r.”. 

W imieniu własnym i Prezydium rady, przewodniczący rady A. Wajda złożył życzenia 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2013. Życzył, aby 



 18

dyskusje na sesji były zawsze merytoryczne, a wzajemna współpraca przyniosła po jakimś 

czasie określone efekty.    

 

Ad20. Zakończenie sesji. 

        

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:12 zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.  

 
 
Protokołowała:       Przewodniczący rady: 
Jolanta Długosz               Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

18 grudnia 2012 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 28.11.2012  

do 06.12.2012. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 07.12.2012  

do 18.12.2012 (uzupełnienie do informacji za okres od 28.11.2012 do 06.12.2012). 

6. Kopia Uchwały 4100 / V / 148 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  

wraz z uzasadnieniem.  

7. Kopia Uchwały Nr 4100 / V / 149 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.168.120 zł, przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok  Powiatu Raciborskiego. 

8. Kopia Uchwały Nr 4100 / V / 150 / 2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Uchwała V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2021. 

9. Uchwała Nr XXV / 254 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

10. Uchwała Nr XXV / 255 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

11. Uchwała Nr XXV / 256 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

12. Uchwała Nr XXV / 257 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2021.   

13. Uchwała Nr XXV / 258 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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14. Uchwała Nr XXV / 259 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013. 

15. Uchwała Nr XXV / 260 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013. 

16. Uchwała Nr XXV / 261 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek i Bogusława Dmytrek 

na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr XXV / 262 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.   

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2013. 

18. Interpelacje radnego Franciszka Marcola.  

 


