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BR. 0002.3.1.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXVI/ 2013 

z  XXVI  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 stycznia 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXVI / 263 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXVI / 264 / 2013 –  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

3. XXVI / 265 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5. 

4. XXVI / 266 / 2013 – w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2016.   

5. XXVI / 267 / 2013 – w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania.    

6. XXVI / 268 / 2013 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

7. XXVI / 269 / 2013 – w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2013 – 2016.   

8. XXVI / 270 / 2013 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3  

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu         Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu         Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                 Michał Gebel  

4. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania  Kryzysowego                    Krzysztof Szydłowski 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV 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. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2013 r. 

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

na 2013 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2016.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2013 – 2016.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3.    

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

19. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż  

na sali obecnych było 21 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,  

uczniów, grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych 

oraz przedstawicieli mediów.   

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r., który był wyłożony  

do wglądu w Biurze Rady? 

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

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 
 
 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta Raciborski Adam Hajduk pogratulował młodzieży za bardzo kulturalne 

dochodzenie swoich racji. Przypomniał, iż tematem głównym sesji jest likwidacja ZSE. 

Poinformował, iż celem działań restrukturyzacyjnych sieci szkół, które podjęto  

jest stworzenie mocnego Zespołu Szkół o profilu ekonomiczno – usługowym, z szeroką gamą 
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kierunków i zawodów zarówno na poziomie kształcenia zawodowego i technicznego – czyli 

zespołu, który przez atrakcyjną ofertę edukacyjną dla uczniów oprze się negatywnym 

skutkom niżu demograficznego a zarazem  będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego 

rynku pracy w zakresie usług, handlu i drobnej przedsiębiorczości. Zespół ten ma powstać na 

bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych  oraz Zespołu Szkół Zawodowych, dlatego też kadra  

jak i kierunki kształcenia w tych szkołach dają solidną podstawę do utworzenia 

wspomnianego wyżej Zespołu Szkół. Była mowa o szybkim tempie tego procesu, lecz  to 

szybkie tempo jest spowodowane tym, że nie przewidywano tak niskiego naboru do ZSE, 

dlatego też  w celu ograniczenia negatywnych skutków niskiego naboru, tempo musi być 

bardzo szybkie. Droga do stworzenia tak mocnego  Zespołu Szkół o profilu ekonomiczno – 

usługowym wiedzie tylko i wyłącznie przez likwidację co najmniej jednego z tych zespołów 

szkół. Jest to jedyne wyjście i nie można tych szkół połączyć w inny sposób, ale można 

dyskutować, czy zlikwidować ZSE czy ZSZ, lecz nie można stawiać sprawy, że zamiast 

łączenia tych szkół wybrano opcję likwidacji jednej z nich. W pracach zespołu, którego 

zadaniem było wypracowanie optymalnych rozwiązań i kierunków szczegółowych działań, 

brali udział przedstawiciele obydwu szkół, w osobach dyrektorów, wicedyrektorów  

oraz wybranych nauczycieli. Zespół wypracował wspólnie pewien kierunek działań,  

w oparciu o parametry, które były zaproponowane oraz zaakceptowane zarówno  

przez przedstawicieli obu szkół jak i przez przedstawicieli Starostwa. Na dzień dzisiejszy 

można krytykować jakość parametrów i ich wartość, ale nie można kwestionować faktu, iż  

są one wspólną pracą całego zespołu, którego członkowie wspólnie ponoszą  

odpowiedzialność. Zawiodła komunikacja na linii Starostwo – szkoła czy też komunikacja  

na linii zespół pracjący w Starostwie i nauczyciele w szkołach. Było przekonanie, że szerokie 

grono przedstawicieli obydwu szkół zagwarantuje, iż do wszystkich nauczycieli dotrze 

rzetelna informacja o planowanych działaniach. Nie oczekiwano ze strony nauczycieli, że 

nauczyciele zaakceptują plany, ale liczono na to, iż dyskusja nie będzie odbywała się na 

poziomie ustalania faktów oraz na płaszczyźnie poszukiwania optymalnych rozwiązań, celem 

zredukowania ewentualnych skutków planowanych działań. W tym celu poproszono 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, aby wspólnie  

z wicedyrektorami tych szkół oraz z pracownikami Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

tut. Starostwa przeanalizowali wątpliwości i problemy, które można napotkać na drodze.  

Listę problemów otrzymano zarówno z ZSZ i ZSE, a dotyczyły one bardzo szerokiego 

zakresu spraw od nazwy nowego zespołu poprzez sprawy rekrutacji uczniów aż  

do problematyki zatrudniania nauczycieli. Przesłane ze szkół wykazy problemów umacniały 
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w przekonaniu, że wszystko dzieje się w konsultacji z gronem pedagogicznym obu szkół, ale 

jak widać było inaczej. Zespół roboczy już działa i realizuje zgłoszone sprawy i problemy. 

Poza tym wypracowane rozwiązania będą miały dla Zarządu Powiatu moc wiążącą,  

co było wielokrotnie podkreślane na spotkaniach. Trwające prace zespołu roboczego  

jak również pojawiające się u nauczycieli, rodziców, uczniów wątpliwości, wynikające  

z braku rzetelnej wiedzy, Zarząd po konsultacji z radnymi doprowadził do wycofania  

z porządku obrad projektu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji ZSE.  

Zarząd nie zamierzał z koncepcji połączenia szkół wycofać się. Odczytał fragment listu 

otwartego Rady Rodziców cyt.: … „Po wielu spotkaniach ze Starostą oraz przedstawicielami 

Rady Powiatu nie jesteśmy przekonani co do ich argumentów, dlatego też my rodzice 

protestujemy i mówimy stanowcze „NIE” dla likwidacji ZSE …”. W liście otwartym Starosta 

nie znalazł sprzeciwu co do łączenia szkół. Nie ma głosów merytorycznych przeciwko 

łączeniu szkół. Jako Starosta zobowiązał się, że wyniki prac zespołu zostaną przedstawione 

szerokiemu gremium obydwu szkół i Zarząd będzie oczekiwał ze strony szkół na oficjalne 

stanowisko wyrażające opinię zarówno na temat kierunków działań jak i sposobu realizacji 

zamierzonych celów. Po przeanalizowaniu tych działań Zarząd podejmie dalsze decyzje. 

Osobiście ma świadomość, iż zostaje ograniczony do minimum czas niezbędny na 

przeprowadzenie procedur, ale w tej sytuacji jest to konieczne, stąd też poprosił 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji A. Plurę  

o zintensyfikowanie prac zespołu. Na wszystkie wątpliwości nauczycieli powinny zostać 

wypracowane rozwiązania przez Zespół. Wszelkie dalsze decyzje będą uwzględniały wyniki 

konsultacji ze statutowymi organami obydwu szkół oraz ich stanowisko dlatego, że 

konsekwencje dalszych działań bądź ich zaniechanie, będzie dotykało nauczycieli  i uczniów 

szkoły oraz ich rodziców. W związku z tym zaproponował zdjęcie z porządku obrad 

dzisiejszej sesji w/w punktu. Starosta przestrzegał jednocześnie wszystkich tych, którzy  

w żaden sposób nie poniosą konsekwencji, żeby nie wykorzystywali swojej komfortowej 

sytuacji do działań, które nie służą dobru szkoły, ale  ich prywatnym  interesom.  

Jest to sprawa organu prowadzącego oraz szkół i ich reprezentantów : rady pedagogicznej, 

rodziców i uczniów. Uważał, iż dla dobra sieci szkół stało się tak, że w sposób szczególny niż 

demograficzny, o którym mówi się od wielu lat, objął w pierwszej kolejności ZSE, stąd też te 

spotkania i rozmowy. Zarząd Powiatu wycofuje z porządku obrad projekt uchwały , ale 

osobiście będzie oczekiwał jasnych decyzji, za które wspólnie będzie ponoszona 

odpowiedzialność.    
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie zmiany dotyczącej 

wycofania projektu uchwały z porządku obrad.     

W / w zmiana została przyjęta 21 głosami za.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.1.2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2013  r. nowej wersji projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Powyższy projekt 

uchwały został wprowadzony do porządku obrad 20 głosami za i 1 głosie wstrzymującym.   

W związku z brakiem innych propozycji do zmian w porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad sesji wraz ze zgłoszonymi 

zmianami. 

Porządek obrad został przyjęty 21 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 radnych o przegłosowanie proponowanego 

składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego.  

Radna T. Frencel zaproponowała radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis wyraził zgodę.  
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Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 
Przewodniczący rady A. Wajda zarządził 5 – minutową przerwę techniczną, za zgodą 

21 radnych.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji oraz poprosił 

Starostę o zabranie głosu.   

Starosta stwierdził, iż radni informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

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

miejsce między sesjami od 19.12.2012 do 17.01.2013. W/w informacja stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się w ŚUW w Katowicach, a dotyczyło 

powiatowych inspekcji sanitarnych Starosta powiedział, że Wojewoda mówił o planowanych 

pracach co do zmiany sieci inspektorów sanitarnych. Wzorując się na innych województwach 

pojawił się zamysł, aby nie było tak licznych inspekcji, bo w tej chwili jest ich w każdym 

powiecie i w niektórych powiatach grodzkich, stąd też chcieliby jeśli ł ączyć, jeśli chodzi 

kadrowo. Były też dyskusje, czy sanepidy mają zajmować się prowadzeniem badań 

analitycznych, skoro przeprowadzają to zarówno firmy komercyjne, szpital, w Raciborzu 

przeprowadza je Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wojewoda wyliczył, iż 

wpływy z tych usług nie pokrywają nawet w 30 % kosztów, jakie są ponoszone. Skoro usługi 

te mogą świadczyć inne podmioty, więc po co utrzymywać w sanepidach komórki, które 

zajmują się tymi badaniami. Przy okazji spotkania wypłynął temat powiatowych inspektorów 

nadzoru budowlanego, gdzie sytuacja jest identyczna. W każdym powiecie jest powiatowy 

inspektor, który ma garstkę osób, a w przypadku choroby nie ma osób do pracy czy też każda 

mała komórka ma swojego księgowego. Problem jest też z obsługą prawną, itd.  

Brak jest odwagi osób, które mają te decyzje podjąć. W chwili obecnej oczekuje się  

na decyzje Wojewody w kwestii dalszych losów sanepidu. Poza tym jest jeszcze jeden temat, 

który wynika z rozbieżności natury prawnej. Jeden akt prawny mówi, że dyrektora sanepidu 

powołuje Starosta, zaś drugi akt prawny mówi, że konkurs na dyrektora ogłasza Wojewoda.  

W kwestii terenowego punktu paszportowego Starosta powiedział, że od 01.04.2013 r. 

wnioski można składać w każdym punkcie, jaki jest w Polsce, gdyż nie ma rejonizacji. Można 

złożyć w: Rybniku, Jastrzębiu – Zdroju, w Katowicach, ale nie w Raciborzu. Jest to decyzja 

Wojewody, która wynika z tego, że tematy związane z paszportami mogą prowadzić tylko  

i wyłącznie urzędnicy państwowi, a nie samorządowi.     
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W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 18.01.2013 do 29.01.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 19.12.2013  

do 17.01.2013), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta nawiązał do V Powiatowej Gali Kultury informując, iż nagrodę  

za całokształt swojej działalności artystycznej otrzymał Pan Marian Zawisła – długoletni 

pracownik, starszy kustosz Raciborskiego Muzeum, artysta plastyk, absolwent krakowskiej  

PWST. Jest to osoba, która dla kultury na Ziemi Raciborskiej zrobiła bardzo dużo. 

Na zakończenie Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.     

              

Ad.6 Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy  

na 2013 r. 

  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w każdej Komisji był szczegółowo 

omawiany plan pracy Komisji na 2013 r. jak i sprawozdanie z przeprowadzonych prac.  

W związku z tym zapytał, czy radni oraz przewodniczący komisji pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte bez uwag i stanowią załączniki 

do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2012 – załącznik nr 6.  

2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2013 – załącznik nr 7.  

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2012 – załącznik nr 8.    

4. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2013 – załącznik nr 9. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2012 – 

załącznik nr 10.    

6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2013 – załącznik nr 11.    

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2012 – 

załącznik nr 12.    

8. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2013 – załącznik nr 13.  
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9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2012 – załącznik nr 14.  

10. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013 – 

załącznik nr 15. 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2012 – załącznik nr 16.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 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  

Komisja zajmowała się nowym projektem uchwały, który zaopiniowano  pozytywnie, 

podobnie jak projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali 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.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5. 

 

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 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2016.   

 

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 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania.    

 

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 21 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

 

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 22 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2013 – 2016.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż w projekcie uchwały zostały 

wykropkowane osoby, które są proponowane, dlatego też zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 

propozycji.  

Radny Piotr Olender zgłosił radnego A. Wierzbickiego.  

Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.  

Radny Ryszard Winiarski zgłosił przewodniczącego rady A. Wajdy.  

Przewodniczący rady A. Wajda wyraził zgodę.   

W związku z brakiem innych propozycji oraz pytań radnych, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały, zgodnie ze zgłoszonymi 

propozycjami.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z przewodniczących komisji pragnie 

zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 
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 Zgłosił się radny R. Winiarski prosząc Starostę o przypomnienie konieczności 

podjęcia w dniu dzisiejszym projektu uchwały.  

 Starosta stwierdził, iż na prośbę Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

dopisano w uzasadnieniu więcej informacji nt. w/w nieruchomości. Kwestia dotyczy 

nieruchomości, o której już mówiono na komisjach w poprzednim roku, gdzie wówczas 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się do Komisji o zaopiniowanie możliwości zbycia 

części lokalu przy ul. Gamowskiej tj. części dawnego obiektu kuchni, który w chwili obecnej  

jest dzierżawiony przez Raciborskie Centrum Medyczne. Był wniosek szpitala, aby wystawić 

część nieruchomości na sprzedaż. Radni udzielili pozytywnej opinii wstępnej, dlatego też 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przygotował projekt uchwały o zbyciu tej części 

nieruchomości. Jest to obiekt, gdzie w piwnicach znajduje się archiwum szpitalne,  

a na parterze funkcjonuje RCM, które częściowo korzysta z pomieszczeń, które znajdują się 

na I piętrze. Osobiście dysponuje danymi nt. powierzchni nieruchomości. Po przyjęciu  

przez radę uchwały zostanie zlecone wyszacowanie nieruchomości. Następnie temat zostanie 

przedstawiony na Zarządzie Powiatu Raciborskiego, który ustali cenę wywoławczą, nastąpi 

ogłoszenie w mediach i po tym terminie, który będzie określony, wpłyną oferty oraz zostanie 

ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na zbycie tej części nieruchomości.  

W związku z brakiem innych pytań przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwał wraz ze zgłoszonymi propozycjami.  

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, 4 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym  

i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

            

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Zgłosili się radni: N. Mika, L. Malcharczyk, L. Fiołka, K. Ciszek, W. Gumieniak  

i F. Marcol.    

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

W pierwszej kolejności głos zabrał radny Norbert Mika stwierdzając, iż poddawany 

jest naciskom, żeby nie składał interpelacji jako członek zarządu, dlatego też złoży 

interpelację jako radny. Osobiście obawiał się, że poziom zaufania jest coraz niższy, jeśli 

chodzi o kwestię łączenia ZSE i ZSZ. Niezbyt jasno zostało powiedziane, co oczekuje się 

konkretnie od zespołów szkół, poszczególnych zespołów nauczycielskich i jaka miałaby to 

być konkretna informacja, która pozwoli radzie powiatu podjąć decyzje, ponieważ nie zostało 
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to jasno sprecyzowane. Obawiał się, że ktoś może powiedzieć, że niezbyt jasno została 

wyartykułowana kwestia łączenia ZSE i ZSZ stąd też poprosił, aby dokładnie zostało 

zdefiniowane, czego oczekuje się w wypowiedziach np. rad pedagogicznych, od rady 

rodziców czy samorządu uczniowskiego w tej materii.  

Radny Leonard Malcharczyk przypomniał spotkanie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, które odbyło się w ubiegłym roku,  

a w którym uczestniczył przedstawiciel Biura Łącznikowego Wolnego Kraju Saksonii 

Andreas Grapatin. Deklarował on, iż będzie informował Powiat Raciborski o istotnych 

według niego możliwościach wsparcia rozwoju Powiatu Raciborskiego. Przed kilkoma 

dniami radny otrzymał od Pana A. Grapatina informację, że w dniach 26 – 27.02.2013 r.  

we Wrocławiu odbędzie się konferencja dotycząca stworzenia sieci obszarów wiejskich  

w regionach Europy, tzn. stworzenia systemu wzajemnego przekazywania informacji, która 

pozwoli na wspieranie potencjału wsi. Radny uważał, iż rolnictwo Powiatu Raciborskiego  

jest tak prężne, że powiat powinien dać szansę zaistnienia właśnie w takiej strukturze. 

Powinno wykorzystać się produkt lokalny i maksymalnie go promować, dlatego też poprosił  

o rozpatrzenie możliwości wydelegowania przedstawiciela Powiatu Raciborskiego  

na w/w konferencję. W najbliższych dniach wpłynie na ręce Starosty Raciborskiego stosowne 

zaproszenie na konferencję. Radny uważał, iż we współpracy z takimi krajami jak: Niemcy, 

Szwajcaria, Austria, Południowy Tyrol i inne kraje europejskie jest duża szansa, żeby 

produkty rolnicze Powiatu Raciborskiego tam zaistniały. Podobny projekt powstaje  

w województwie opolskim jako klaster produktów żywności, gdzie chce łączyć się rolników 

produkujących poszczególne produkty razem po to, aby można byłoby promować takie 

działania na zewnątrz.    

Ponadto radny przypomniał, iż po Koncercie Noworocznym organizowanym  

przez Starostę i Prezydenta Miasta Racibórz jak również po Koncercie, który w dniu 

wczorajszym odbył się w Pietrowicach Wielkich miał możliwość rozmawiania  

z mieszkańcami, którzy ubolewali, iż sala w Szkole Muzycznej obecnie jest niewykorzystana 

w sposób optymalny. Organy znajdujące się w Szkole Muzycznej w bardzo dobrym stanie 

stoją bezużyteczne i na dzień dzisiejszy sala ta nie spełnia warunków, które pozwalałaby  

na organizowanie imprez. Osobiście jest przekonany, że w Powiecie Raciborskim jest bardzo 

duże zapotrzebowanie na różne formy kultury. Jak stwierdził w powiecie jest bardzo zdolna 

młodzież, której należałoby dać szansę, aby mogła rozwijać się. W związku z tym poprosił  

o wystosowanie pisma z zapytaniem, co jest przyczyną, iż sala w chwili obecnej  

jest bezużyteczna?  
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Następnie głos zabrał radny Leon Fiołka stwierdzając, iż w okresie zimowym drogami 

opiekują się dwie instytucje: Starostwo Powiatowe i gmina poprzez swoje agendy. Można  

zauważyć, że pług przejeżdża drogą np. powiatową i wjeżdża na drogę gminną. Radny  

zasugerował wzajemną współpracę Starostwa Powiatowego i gmin w kwestii odśnieżania 

dróg gminnych i powiatowych (np. dany odcinek wykonuje się wspólnie, a inny odcinek 

wykonuje powiat). Śmiesznie wygląda to, że pług przejeżdża na swoją drogę gminną, 

omijając drogę powiatową czy wojewódzką.    

Radny Krzysztof Ciszek przypomniał, iż został wyłoniony wykonawca zadaszenia 

boiska w ZSOMS w Raciborzu. Dowiedział się, firma, która wygrała przetarg miała problem 

z podobną inwestycją w Powiecie Raciborskim. W przetargu wybrano ofertę najtańszą,  

a w przepisach nigdzie nie znajduje się informacja, że trzeba wybrać najtańszą ofertę, ale 

najkorzystniejszą. Często mówiono, że najtańsza oferta jest ofertą najgorszą. Radny zapytał, 

czy nie można byłoby odstąpić od tego i wybierać oferty najkorzystniejsze sprawdzonych 

wykonawców?  

Radny Franciszek Marcol przypomniał, iż przy okazji dyskusji o Zbiorniku 

zapraszano licznych gości. Z racji Starosty oraz doniesień prasowych wynika, że podczas 

podpisywania porozumienia, pozwolenia na budowę do stołu prezydialnego zaproszono 

Wójta Gminy Lubomia uznając jego zasługi w tych działaniach. W związku z tym zwrócił się  

z prośbą o zaproszenie Wójta Gminy Lubomia Czesława Burka na sesję czy posiedzenie 

Komisji, w celu przedstawienia krótkiej informacji nt. Zbiornika „Racibórz Dolny”  

(np. co udało się zrobić, bo z tego co orientuje się to sprawę przesiedleń wsi, itp.).  

Jako ostatni głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego 

Władysław Gumieniak wnioskując, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego opracował założenia 

do Rozwoju Strategii Oświaty Powiatowej na lata 2014 – 2020.    

 

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych. 

 Starosta odniósł się do wypowiedzi radnych: 

1. N. Miki – powiedział, że jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Raciborskiego  

nigdy nie zabraniał członkom Zarządu składania interpelacji chociaż uważał, iż  

jest to niestosowne, ponieważ wszystkie sprawy można załatwić na posiedzeniu zarządu. 

Starostwo stara się działać bardzo profesjonalnie i w taki sposób jest to odbierane. 
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Wszystkie pytania zostaną bardzo dokładnie sprecyzowane, a radny N. Mika – jako 

członek Zarządu będzie w tym aktywnie uczestniczył. Poprosił, aby radny nie obawiał się, 

że pytania będą zadane niekonkretnie, ale radny jako członek zarządu powinien się w to 

włączyć.  

2. L. Malcharczyka – odnośnie zaproszenia stwierdził, iż jest to ciekawa inicjatywa  

i z pewnością przedstawiciel powiatu będzie uczestniczył w konferencji. Uczestnictwo  

z rolnikami Powiatu Raciborskiego na targach w Rendsburgu pokazało co nowego 

jest w rolnictwie, ale uświadomiło, że rolnictwo Powiatu Raciborskiego nie jest z tyłu.  

Od rolników dowiedział się, że jest lepszy sprzęt niż ten, który był prezentowany  

na targach.  

W kwestii organów w Szkole Muzycznej powiedział, że jest to dylemat i problem.  

Szkoła Muzyczna jest szkołą, gdzie organem jest Minister Kultury. Były nawet 

prowadzone rozmowy z Dyrektorem Szkoły Muzycznej i Prezydentem nt. udzielenia 

pomocy. Jako samorządy nie można udzielić pomocy szkole, gdyż nie ma takiej 

możliwości. Dyrektor pragnie poprowadzić koncerty, tylko sala ta nie może być takim 

miejscem. Zasugerował wystąpić z apelem do Ministra, aby przyjrzał się bliżej szkole.        

3. L. Fiołki – w kwestii odśnieżania przekazał, że w niektórych gminach PZD wykonywał to 

wspólnie z gminami, ale jest pewien problem co do standardów. Obiecał spróbować 

koordynować w/w rzecz, ale jak stwierdził wykonawca na odśnieżanie wybierany  

jest w drodze przetargu i do specyfikacji trzeba byłoby wstawić drogę gminną, lecz  

wiąże się to z zawarciem porozumienia między samorządami i jest to bardzo długa 

procedura. Powyższy temat zostanie podjęty na Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą.    

4. K. Ciszka – przypomniał, iż ZSOMS jest szkołą Marszałka. Przy pomocy inwestora 

zastępczego jakim jest RPI ogłaszano przetarg i obawiano się, że przetarg jest wielką 

niewiadomą. Jeżeli duże samorządy próbowały oprzeć się na innych parametrach, które 

miały przychylić odwołanie firm startujących powodowały, że zostały one uchylane  

i trzeba na nowo powtarzać. Jest to wielki problem Dyrektora A. Tylki, RPI, aby w chwili 

obecnej przy pomocy tej firmy sprawnie ten obiekt zrealizować. Osobiście  

jest w kontakcie z Dyrektorem A. Tylką, który został zobowiązany do informowania  

o postępach prac. Uważał, iż na pewnym etapie realizacji można poprosić Dyrektora  

A. Tylkę czy też wybrać się na budowę, ponieważ jest to pomysł powiatu, który pozyskał 

środki unijne, przekazał szkołę Marszałkowi i finansowo wspomaga tę inwestycję. Powiat 

ma pełne prawo przyglądać się jak dzieło to zostanie zakończone.  
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5. F. Marcola – stwierdził, iż od radnych zależy czy wyrażą chęć zaproszenia Pana Cz. Burka 

na Komisję czy sesję.  

6. W. Gumieniaka – powiedział, że Zarząd myśli o założeniach, a zalążki założeń były  

w materiale oświatowym. Nie będzie to materiał olbrzymi, gdyż mają to być założenia, jak 

powiedział radny. Zarząd spróbuje wypunktować te rzeczy, które mogą następować.  

W ubiegłym roku mówiono o łączeniu ZSBiRR i ZSZ. Osobiście pamięta rozmowy  

na wyjazdowym posiedzeniu radnym, gdzie zaakceptowano kierunek łączenia w/w szkół  

i nikt nie był przeciwny, ale nabory zburzyły ten system. W dniu dzisiejszym próbuje się 

zarzucić, że działania podejmowane są w zbyt szybkim tempie, ale przy takich sprawach 

nie można działać wolno, oczywiście można dyskutować 2 lata. Stwierdził, iż dla Zarządu, 

radnych lepiej byłoby pewnych tematów nie ruszać, ale jest to odpowiedzialna rada, gdzie 

na Komisjach zajmuje się różnymi i szerokimi tematami, zaprasza osoby na Komisje.  

Dla ratowania sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

należy zrobić wszystko.         

 

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis stwierdził, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski, ale radny F. Marcol złożył zapytanie odnośnie zaproszenia Wójta 

Gminy Lubomia Cz. Burka na komisje czy sesje rady.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż w wolnych wnioskach i informacjach 

odniesie się co do zapraszania osób i zostanie ustalona zasada.        

 

Ad18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: A. Wierzbicki, Ł. Kocur i przewodniczący rady  

A. Wajda. Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

 Radny A. Wierzbicki zwrócił uwagę na Szkołę Muzyczną i wspólnych działaniach 

Starostwa i Szkoły Muzycznej. Dnia 03.02.2013 r. o godz. 15:00 na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu odbędzie się koncert karnawałowy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej. 
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W dniu wczorajszym w/w koncert odbył się już dla rodziców, a teraz będzie dostępny  

na Zamku w szerszym gronie.  

Następnie radny złożył wolny wniosek i zwrócił uwagę radnym na opublikowanie 

niedawno raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, który powstał  

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zespole pod kierownictwem  

prof. Jerzego Hausnera. Raport jest obszerny, ponieważ liczy 110 stron. Po przeczytaniu 

raportu można wywnioskować, że z wieloma problemami, które zostały zdiagnozowane  

w raporcie spotyka się codziennie i jest to nie tylko problem powiatu, ale problem jednostek 

samorządu terytorialnego w całej Polsce. Zespół wskazał, że osiągnięcie własnych celów 

życiowych obywatela w coraz mniejszym stopniu zależy od samorządu. Zespół profesora 

proponuje: odejście od zasadny niełączenia mandatów różnych poziomów oraz nie wskazuje 

na likwidację powiatu. Poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na raport o stanie 

samorządności terytorialnej, sporządzony przez Zespół profesora J. Hausnera.  

Radny Ł. Kocur zwrócił uwagę na kwestię planu sieci dróg powiatowych. Sieć dróg 

powiatowych jest nieujednolicona w Powiecie Raciborskim. Podczas kontroli Komisji 

Rewizyjnej w PZD w Raciborzu zwrócono uwagę na opracowanie projektu i planu rozwoju 

sieci dróg powiatowych zgodnie z podstawowymi zadaniami ustawowymi.  

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

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

wnioskodawcom. Przekazał także, iż zmieniła się obsługa prawna Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. W dniu dzisiejszym na sesji obecny jest radca prawny Michał Gebel, który  

z pewnością będzie towarzyszył w obradach sesji, czuwał nad problematyką prawną  

i jej właściwym przebiegiem.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda zabrał głos w temacie zaproszonych gości. 

Ustalił ogólną zasadę, że jeśli są propozycje radnych co do zaproszenia osób na sesje rady, 

poprosił o składanie w/w propozycji do przewodniczącego rady, Biura Rady czy na ręce 

członka Prezydium Rady. Prezydium Rady wspólnie z Zarządem Powiatu Raciborskiego 

skonsultuje zasadność, celowość zapraszania danych osób na sesje i ustali tematykę, która  

jest zbieżna z interesem i zadaniami ustawowymi powiatu. Wszystko co jest związane  

z interesem powiatu będzie uwzględniane, w celu umożliwienia dyskusji. Poprosił o złożenie 

ewentualnych przyszłych propozycji w takiej formie, o których wspomniał. W przypadku 

zaproszenia osoby na sesję zostanie wystosowane pisemne zaproszenie, aby dana osoba 

mogła wypowiedzieć się w temacie, stąd też poprosił, żeby indywidualne zaproszenia słowne 

czy telefoniczne poszczególnych gości nie były osobiście zapraszane przez radnych, bo 
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później nie jest wiadome, że dana osoba została zaproszona na sesję. Poinformował także, iż 

kolejna sesja odbędzie się  w miesiącu lutym br. Tematem sesji zgodnie z planem pracy rady 

będą: „Środki zewnętrzne wspomagające realizację zadań Powiatu Raciborskiego pozyskane 

w latach 2007 - 2012”. Temat dotyczący środków zewnętrznych był przez wielu radnych 

oczekiwany. Przed wszystkimi kolejna transza środków unijnych 2014 – 2020 i warto 

podsumować okres realizacji z tych środków wielu zadań, aby zastanowić się nad kolejnymi.      

 

Ad19. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:09 zamknął obrady XXVI 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  

29 stycznia 2013 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 19.12.2012  

do 17.01.2013. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.01.2013  

do 29.01.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 19.12.2012 do 17.01.2013). 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa za rok 2012.  

7. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2013.  

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą za rok 2012.    

9. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 

2013. 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2012.    

11. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2013.    

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2012. 

13. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2013.  

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2012.  

15. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2012. 

17. Uchwała Nr XXVI / 263 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

18. Uchwała Nr XXVI / 264 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021.   

19. Uchwała Nr XXVI / 265 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5. 
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20. Uchwała Nr XXVI / 266 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.    

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata  

2013 – 2016.   

21. Uchwała Nr XXVI / 267 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.   

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

oraz sposobu kontroli wykonania zadania.    

22. Uchwała Nr XXVI / 268 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.    

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 

23. Uchwała Nr XXVI / 269 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.    

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję  

2013 – 2016.   

24. Uchwała Nr XXVI / 270 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r.    

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


