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BR. 0002.3.6.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXI/ 2013 

z  XXXI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 czerwca 2013 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXI / 300 / 2013 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

2. XXXI / 301 / 2013 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2012 rok. 

3. XXXI / 302 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

4. XXXI / 303 / 2013 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

5. XXXI / 304 / 2013 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

6. XXXI / 305 / 2013 – w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

7. XXXI / 306 / 2013 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2012 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

8. XXXI / 307 / 2013 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2013 r. 

9. XXXI / 308 / 2013 – w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”. 

10. XXXI / 309 / 2013 – w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda. 

11. XXXI / 310 / 2013 – w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego.   
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12. XXXI / 311 / 2013 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013.   

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu         Ewa Tapper   

2. Radca Prawny                 Michał Gebel  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2012 rok. 

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

na 2013 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2012 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2013 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

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 jak i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.   

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 25 czerwca 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 25.06.2013 r. i 30.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013  r. następujących projektów uchwał: 
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1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok – nowa 

wersja projektu uchwały została przyjęta 20 głosami za,  

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 20 

głosami za,  

3. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. – nowa wersja 

projektu uchwały została przyjęta 20 głosami za,  

4. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy 

Elektrowni Opole”. Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż poprawki zostały 

wniesione w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu Komisji – nowa wersja 

projektu uchwały została przyjęta 20 głosami za,  

5. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

na lata 2014 – 2020 – nowa wersja projektu uchwały została przyjęta 20 głosami za. 

 
Następnie Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wprowadzenia na sesję następujących projektów uchwał:  

1. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek i Bogusława Dmytrka  

na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda – nowa wersja projektu uchwały 

została wprowadzona jednogłośnie do porządku obrad sesji,  

2. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego – nowa wersja projektu uchwały 

została wprowadzona jednogłośnie do porządku obrad sesji.   

Powyższe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

W imieniu Prezydium Rady Powiatu Raciborskiego złożył wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad najbliższej sesji nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013, dotyczący 

przesunięcia sesji sierpniowej na początek września, co było przedstawione na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Powyższy projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie do porządku 

obrad.  

Ponadto przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z prośbą o zmianę kolejności 

punktów porządku obrad sesji polegającą na omówieniu informacji Starosty o pracach 
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Zarządu między sesjami omówić przed wykonaniem budżetu powiatu za rok 2012.  

W/w zmiana została przyjęta bez uwag.  

Następnie poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad sesji.  

Uaktualniony porządek obrad sesji został przyjęty bez uwag.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 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 20 głosami za.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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 jednogłośnie. Na salę przybył 

kolejny radny i skład rady wyniósł 21 osób.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego spośród swego grona.  

Radny M. Kurpis zaproponował radną T. Frencel na Przewodniczącą Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 Radna T. Frencel została wybrana Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

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 odniósł się do niektórych wydarzeń jakie miały miejsce między sesjami  

od 29.05.2013 do 13.06.2013., a które radni otrzymali drogą elektroniczną.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał, że w dniu wczorajszym kontynuowano spotkanie – Konwent 

Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta w sali Starostwa, gdzie prezentowano projekty jakie 

samorządy zamierzają realizować w przyszłej perspektywy unijnej (głównie myśli się  

o projektach pozakonkursowych, które otrzyma subregion zachodni).  

Następnie Starosta podziękował sponsorom, którzy udzielili pomocy w nagrodzeniu 

młodzieży w II Festiwalu Piosenki Europejskiej oraz eurodeputowanym:  

Panu B. Marcinkiewiczowi – osobiście wręczał nagrodę, zaś na ręce radnego Ł. Kocura 

złożył słowa podziękowania, a także podziękował Panu J. Buzkowi i Pani Hanslik.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 14.06.2013 do 25.06.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.05.2013  

do 13.06.2013), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się w sprawie budowy suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny” Starosta powiedział, że rozmawiano z firmą 

hiszpańską, zarówno z hiszpańską częścią zarządu jak i polską. Deklaracje są takie, że chcą 

sprawnie w terminie budowę ukończyć, zamierzają spotykać się z samorządowcami, 

porozmawiać nt. realizacji tj. wykorzystania dróg lokalnych na budowę. Firma Dragados  

jest firmą solidną. W roku 1997 przez Racibórz przeszła fala powodziowa i przypływało 

3120m3 wody na sekundę. Zbiornik ten ma zredukować do 1210m3 wody. Zbiornik, który 

planowany był wcześniej (przed wojną) miał mieć pojemność 600 mlnm3, miał sięgać prawie 

pod Ostrawę, natomiast obecny Zbiornik będzie miał 185 mlnm3 pojemności powodziowej  

i jest to wystarczająca pojemność wspólnie z Polderem Buków, który ma 53 tys.m3.  

Razem będzie to prawie 240m3. Inwestycja na którą czeka się ponad 100 lat zabezpieczy  

przed powodzią wszystkie samorządy aż pod Szczecin.  

Ponadto Starosta zaprosił radnych na kolejne spotkanie w sprawie Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się 26.06.br. w sali narad Starostwa w godz. od 15:00 

do 19:00 i będzie to trzecie spotkanie. Na poprzednich dwóch spotkaniach przedstawiono 

główne kierunki i przystąpiono do określania zadań, stąd też na spotkaniu będzie większy 

udział pracowników (kierowników niektórych referatów). Na spotkaniu będzie już rozmowa  

o konkretnych zadaniach i rzeczach, które mają znaleźć się w Strategii.  

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

znajduje się w Biurze Rady.  
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Radny Leonard Malcharczyk zapytał, czy istnieje szansa, iż będzie to kiedykolwiek 

Zbiornik mokry i czy takie coś jest praktyczne może za następne 100 lat?    

Starosta odpowiedział, że powstanie i może szybciej niż za 100 lat. Przypomniał 

rozmowy, jakie były toczone w Urzędzie Miasta w 2007 r., gdzie wówczas mówiono, iż  

w czaszy Zbiornika jest 250 mln m3 kruszyw, gliny około 40 mln i ponad 200 żwiru, piasku 

wysokiej jakości. Po wyeksploatowaniu tych złóż z pewnością dojdzie do zalania. Pojawia się 

problemy natury ekologicznej, ponieważ w czasy jest Las Tworkowski i problem ten trzeba 

będzie rozwiązać. Uważał, iż problem przez 30 – 40 lat zostanie rozwiązany i wszyscy 

oczekują na porządne jezioro. Zdawało się, że jezioro będzie można zobaczyć już 

 po wybudowaniu, że Zbiornik w celu sprawdzenia szczelności będzie napełniany wodą, gdyż 

pojawiły się takie glosy, ale zostało to zdementowane. Jest to niemożliwe, ponieważ  

przy takich opadach, jakie są, trzeba byłoby to napełniać latami. Po wybudowaniu nie będzie 

napełniony, gdyż nie można wziąć takiej ilości wody, żeby go napełnić i sprawdzić czy  

jest szczelny. W przypadku dużej ilości wody, będzie możliwość sprawdzenia Zbiornika. 

Zbiornik ten będzie zbiornikiem mokrym.         

      

Ad6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały:  

1. Nr 4100/V/61/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. (załącznik nr 7), 

2. Nr 4100/V/94/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 8).   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu w kwestii 

wykonania budżetu. 

Starosta A. Hajduk stwierdził, iż po raz XIX omawia już wykonanie budżetu. 

Dochody w 2012 r. zrealizowano w 101 %, a przychody w 145 % czyli suma dochodów  

i przychodów wyniosła 104 %. Wydatki zrealizowano w wysokości 95 %, zaś suma 

wydatków 4i rozchodów wyniosła 102 %. Większa rozbieżność między dochodami  

i wydatkami świadczyłaby o niewłaściwe i nieskuteczne realizowanie budżetu, z  kolei duża 
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rozbieżność w drugą stronę świadczyłaby o naruszeniu dyscypliny finansowej, dlatego 

różnice 101 % do 95 % czy 104 % do 102% są procentami właściwymi.  

Następnie Starosta przybliżył dochody samorządu powiatowego. Samorządy zostały 

stworzone w celu realizowania zadań określonych ustawą i wydawania we właściwy sposób 

otrzymane środki.  

Na stronie 9 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2012 r. dotacje – zadania z zakresu administracji rządowej Starosta przypomniał, iż część 

zadań wykonuje samorząd na zlecenie cesji rządowej i na to otrzymuje środki. Praktycznie  

nie ma tutaj żadnego wpływu i wykonanie jest 100 %.  

Następną pozycją są dotacje – porozumienia z j.s.t. m.in. jest porozumienie  

z Marszałkiem na utrzymanie bieżących dróg wojewódzkich, są porozumienia z samorządami 

gminnymi, które pomagają realizować zadania powiatowe. Z kolei dotacje – porozumienia  

z organami administracji rządowej – powiat środki otrzymuje i je wydaje – 100 % wykonania. 

W dalszej kolejności Starosta omówił dochody własne i subwencje. W pierwszej 

kolejności odniósł się do udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 

wielkościowo udział ten na początek określa Minister i zaplanował, że będzie 15 161 465 zł. 

Zmniejszono udział podatku, w poprzednim roku do 14 254 979 zł, w sumie zrealizowano 

14 150 984 zł czyli 99 % i powiat nie ma żadnego wpływu. Kreatywność samorządu niewiele 

przysporzy w tej dziedzinie dochody. Udział w podatku od osób prawnych – planowano 

700 000 zł, a wykonano 1 151 503,75 zł. Sprawa wynikowa zależy od koniunktury na rynku, 

a kryzys jest w Europie. Pomimo tego kryzysu firmy na terenie powiatu potrafiły 

odprowadzić taki podatek, że powiat ma z tego ponad 1 mln zł. Następnie Starosta omówił 

dotacje celowe z budżetu państwa, innych j.s.t., unii – jest kwota 12  903 258 zł na którą 

składa się:    

• 4.611.523,00 zł powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa na działalność domów 

pomocy społecznej (w 100 % są przekazywane na DPD przy ul. Grzonki, przy Placu 

Jagiełły i do „Różanego Pałacu” w Krzyżanowicach, 

• dotacja z budżetu państwa na pieczę zastępczą – 197.791,00 zł, 

• dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego 

pracę socjalną w środowisku w 2012 roku – 12.000,00 zł, 

Starosta przypomniał, iż kilkakrotnie rozmawiano na Komisjach ile kosztuje ustawa  

o pieczy zastępczej. To idzie 2 mln - 2,5 mln zł, resztę trzeba było pokryć z własnych 

dochodów.    
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• dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych  

i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli –  

1.551,00 zł, 

• dotacja od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Konserwacja 

elewacji oraz wieżyczki kaplicy Zamku Piastowskiego usytuowanego w Raciborzu 

przy ul. Zamkowej 2” –150.000,00 zł, 

• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z tytułu przekazania przez Powiat 20 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji 

demontażu – 80.000,00 zł, 

• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

na organizację „Zielonej Szkoły” – 15.600,00 zł, 

• sprawy związane z pracami geodezyjnymi np. scalanie, itp., 

•  środki unijne na „Modernizację drogi transgranicznej na odcinku Tworków-Dehylov”,  

Kolejną pozycją ujętą w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.  

są dochody własne i jednostek organizacyjnych i Starostwa – 11 954 493,70 zł. W pozycji  

tej znajdują się m.in. środki w wysokości 5 mln 400 tys. zł na DPS, bo część dochodów DPS 

to są pieniądze z budżetu państwa na pensjonariuszy z tzw. starego portfela, którzy zostali 

umieszczeni w DPS do 31.12.2003 za których płaci państwo, zaś osoby, które  

są po 01.01.2004 r. płaci samorząd gminny, rodzina czy sama osoba. Tu są wpłaty z gmin,  

od rodzin – 5 mln 400 tys. zł. czyli 50 % to są pieniądze na które nie ma powiat wpływu. 

Kolejna kwota 770 tys. zł są to wpływy do placówek oświatowych, szkoły wynajmują swoje 

pomieszczenia, sprzedają odpisy świadectw i innych rzeczy. To są pieniądze, które wpływają 

do budżetu i w 100 % wracają do szkół. Fundusz Geodezyjny 0,5 mln zł – w 100 % środki  

te trafiają na zadanie, jakie geodezja realizuje. Kolejne 1 mln zł – to środki określone  

na tzw. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska - z pieniędzy tych finansuje się zadania  

z ochrony środowiska.  

W związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa Starosta powiedział, że  

z tego z tytułu do budżetu wpływa 0,5 mln zł. Sprzedaż mienia Skarbu Państwa odbywa się  

za zgodą Wojewody. Powiat nie ma dużej ilości nieruchomości, aby je sprzedać, 

wydzierżawiać i z tego tytułu pozyskiwać dochody. W dochodach własnych jednostek 

organizacyjnych i Starostwa są również wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych – 

1 803 467,95 zł. Powiat nie wpływu na to, ile osób zrobi sobie prawa jazdy, ile zakupi 

samochody, bo jest to sprawa wynikowa.  
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Potężną kwotą jest subwencja oświatowa 43 402 516 zł, która w 100 % idzie  

na szkoły. Następnie jest subwencja uzupełniająca, wyrównawcza i równoważąca.  

To są subwencje dla samorządów, które odbiegają w dół od średniej krajowej.  

Nie jest zasługą Kobierzyc, że powstało wielkie centrum handlowe i są z tego tytułu potężne 

podatki czy nie jest zasługą Polkowic i Lubina, że znajduje się tam kopalnia miedzi  

albo w Marklowicach znajduje się kopalnia i potężne mają z tego tytułu dochody.  

Powiat nie ma kopalni, potężnych centrów handlowych, itd., ale subwencje nie rosną, lecz  

są samorządy, które mają znaczne subwencje.  

Następnie Starosta odniósł się do struktury wydatków i dochodów. W 2012 r. 

dochodów bieżących było 96.724.484,91 zł, zaś wydatków bieżących było 90.262.698,63 zł, 

czyli 6,5 mln zł z dochodów bieżących przekazano na wydatki majątkowe. Powiat potrafi 

przy skromnym budżecie z dochodów bieżących 6,5 mln zł przekazać na inwestycje.  

Ponad 58 % to są płace na które powiat nie ma wpływu, gdyż w większości są to płace 

nauczycielskie. W wydatkach bieżących jest spłata kredytu – 3,5 mln zł powiat rocznie spłaca 

zaciągnięte kredyty inwestycyjnie pomimo tego takie są wskaźniki. Mimo potężnych 

wydatków, niewielkich dochodów powiat jest w stanie znaczne kwoty przeznaczać  

na inwestycje. Na inwestycje zostało przekazanych ponad 12 % dochodów powiatu. Powiat 

nie jest gminą, która otrzymuje potężne kwoty na gospodarkę wodno – ściekową i nie ma 

dużych inwestycji, ale pomimo tego takie są wskaźniki. Nie można zapomnieć o drogach, 

szpitalu, powiat pomaga DPS – om, nie ma problemu z pieczą zastępczą i 6,5 mln zł  

z dochodów bieżących zostaje przekazanych na inwestycje. Podziękował służbom 

finansowym na czele ze Skarbnikiem Powiatu i innym referatom, które  realizują dochody  

i wydatki. Powiat robi dużo ale bardzo oszczędnie. Podziękował za współpracę przy realizacji 

budżetu i rada potrafi docenić to co było robione i udzieli absolutorium.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Staroście za wypowiedź oraz poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przekazał, że Komisja Rewizyjna 

Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniach w dniach 23 kwietnia, 7 maja i 6 czerwca 

2013 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu 

powiatu za 2012 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku 

oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, wysłuchała ustnych wyjaśnień  

Ewy Tapper, Skarbnika Powiatu, Dominiki Budzan, inspektora wydziału finansowego  

oraz Gabrieli Gieda, kierownika referatu księgowości i płac Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, a następnie stwierdziła, co następuje:  
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Uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania budżetu w 2012 roku były zgodne  

z podjętymi uchwałami Rady Powiatu, upoważnieniami zawartymi w uchwale budżetowej  

jak i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Nie stwierdzono przypadków 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. 

pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie i w obecności 3 członków Komisji 

podjęła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego stosunkiem 

głosów: 2 głosy za, 1 głos przeciw i 0 głosów wstrzymujących.   

 Kolejną osobą, która zabrała głos był Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

Marek Kurpis informując, iż na połączonych posiedzeniach wszystkich Komisji Stałych  

w dniu wczorajszym zajmowano się sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za rok 2012, stanem mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2012, 

analizowała dochody i wydatki. Podczas analizy zarówno dochodów i wydatków za rok 2012 

nie wniesiono żadnych uwag. Komisje 17 głosami za przy 4 głosach przeciw zaopiniowały 

projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym sprawozdanie  

z wykonania budżetu.  

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

 
Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy 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 3 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi,  

19 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2012 rok. 

 
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  
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Uchwała została przyjęta 3 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi,  

19 głosami za  i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. 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 przypomniał, iż  

na połączonych Komisjach Stałych w dniu wczorajszym zajmowano się nową wersją  

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2013 jak i WPF  

na lata 2013 – 2021. Komisje zaopiniowały pozytywnie i jednogłośnie w/w projekty uchwał.  

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 jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 
 
Ad10. 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 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 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad sesji?   
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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 stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2012 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosili się: Wicestarosta Andrzej Chroboczek i radny M. Kurpis.  

Wicestarosta dokonał sprostowania pomyłki w uzasadnieniu, która pojawiła się  

w akapicie, a dotyczyła ujemnego wyniku finansowego Zakładu, który powinien być  

nie za rok 2013 tylko za rok 2012.  

Radny M. Kurpis przekazał, że na połączonych Komisjach Stałych pozytywnie 

zaopiniowano w/w projekt uchwały.    

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.  
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o otrzymaniu pozytywnej opinii Rady 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu nt. projektu 

uchwały w sprawie podziału środków. W związku z tym zapytał, czy 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 poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni pragną zabrać glos w w/w punkcie 

porządku obrad sesji?  

Zgłosił się Starosta informując, iż zostało uzupełnione jedno zdanie w uzasadnieniu 

projektu uchwały.   

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

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

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor – Dmytrek  

i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż projekt uchwały został przygotowany  

na wniosek Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w w/w punkcie porządku obrad sesji?  

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

projektu uchwały.  
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Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy 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.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż na wniosek Prezydium Rady został 

przygotowany projekt uchwały, w związku z tym, iż w miesiącu lipcu nie planuje się 

organizowania sesji, zaś od połowy sierpnia konieczne byłoby zorganizowanie już posiedzeń 

Komisji stąd też pojawiła się propozycja przesunięcia tematu sesji z sierpnia na wrzesień,  

a tematu wrześniowego na październik. W miesiącu październiku odbędą się dwie sesje.  

W związku z tym zapytał, czy 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.  

 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

 Do dyskusji zgłosili się następujący radni: L. Malcharczyk, J. Staroń, F. Marcol,  

A. Plura, W. Gumieniak i M. Klimanek. 

 Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  
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Radny Leonard Malcharczyk stwierdził, iż zdecydowanie rośnie liczba gmin  

i instytucji zainteresowanych przywróceniem rzeki Odry, jej znaczenia gospodarczego  

i turystycznego. Od wielu miesięcy współpracuje z osobami, które dostrzegają szansę  

i odnoszą w tym obszarze pierwsze wymierne korzyści. Niedawno otrzymał zaproszenie  

do spotkania klubu samorządowego wójtów i burmistrzów województwa opolskiego.  

W spotkaniu tym udział wzięło prawie 30 osób, oprócz Posła R. Galli. Na spotkaniu obecne 

były inne instytucje, osoby, które zajmują się tym tematem. Najważniejszym wydarzeniem 

był udział Prezydenta Miasta Nowa Sól Pana Wadima Tyszkiewicza, który w bardzo ciekawej 

prezentacji przedstawił historię odwracania się decydentów miasta twarzą do Odry.  

Od 2002 r. kiedy został Prezydentem tego miasta dostrzegł potencjał rzeki i rozpoczął swoją 

działalność. Powodem działania był artykuł, który znalazł w 1999 r. w prasie  

pt. „Odra – rzeka nieszczęścia”. W momencie objęcia funkcji Prezydenta Nowej Soli 

bezrobocie w tej miejscowości wynosiło 40 %. Brak było inwestorów i zainteresowanych 

rozwojem regionu, dlatego też postanowił skupić uwagę wokół Odry i odniósł niesamowity 

sukces, a przede wszystkim postanowił powrócić do lat 20 – 30 – tych, kiedy po rzece  

odbywał się bieżący ruch. Wspólnie wpadnięto na tak rewelacyjne pomysły jak możliwość 

transportu turystycznego osób po Odrze. Z wielką determinacją, przekonaniem  

i konsekwencją rozpoczęto swoje działania np. sprowadzając statek z Warszawy w celu 

sprawdzenia jak wielkie jest zainteresowanie transportem turystycznym mieszkańców regionu 

po Odrze. Kiedy okazało się, że w ciągu 2 dni prawie przewieziono 3 tysiące osób 

postanowiono temat ten bardziej rozbudowywać. Na chwilę obecną w Kędzierzynie – Koźlu  

w tamtejszej Stoczni budowane są dwa statki pasażerskie dla tego miasta. Udział miasta  

w tej inwestycji wynosi 5 %, obecnie bezrobocie w tym mieście wynosi 14 % i spadło 

wielokrotnie. Życie turystyczne skupiło się wokół nadbrzeża rzeki, wykorzystując wszystkie 

elementy nadbrzeża. W ostatnim czasie pojawiła się iskierka zainteresowana Odrą  

w województwie śląskim. W Kędzierzynie – Koźlu w piątek odbędzie się konferencja, która 

pierwszy raz będzie organizowana z inicjatywy województwa śląskiego. Głównym 

gospodarzem ma być Pani Anna Wypych – Namiotko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Transportu, ale również wielu Marszałków m.in. Marszałek Województwa Śląskiego,  

a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów skupionych wokół Odry. Osobiście 

będzie uczestniczył w w/w konferencji i zaprosił wszystkie zainteresowane osoby w piątek  

do udziału w konferencji, która odbędzie się w Kędzierzynie - Koźlu. W związku  

z tym, iż Starostwo Powiatowe jest na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na następne lata ale również Starostwo stoi w nowej perspektywie okresu 
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finansowania 2014 – 2020 zapytał, czy w ostatnich latach do Zarządu Powiatu Raciborskiego 

wpłynęły jakiekolwiek propozycje współpracy w obszarze rozwoju gospodarczego  

i turystycznego ze strony Gmin Powiatu Raciborskiego skupione wokół Odry oraz czy w dniu 

wczorajszym na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta temat wspólnych projektów 

łączących aspekty turystyczne i gospodarcze Powiatu Raciborskiego był poruszany  

oraz czy jest możliwość, aby np. Starostwo Powiatowe wspólnie z Prezydentem Raciborza 

połączyli turystycznie obszar Zamku i nadbrzeża Odry? 

Radny Jerzy Staroń zgłosił trzy interpelacje:  

1. Zapytał, czy nie jest zagrożony kontrakt dla szpitala w związku z pojawieniem się 

ogłoszenia odnośnie poszukiwania przez Szpital Rejonowy w Raciborzu lekarzy – 

neurologów? 

2. Zapytał, na jakim etapie są prace w Kaplicy Zamkowej w Raciborzu, ponieważ Kaplica  

nie jest jeszcze do zwiedzania? Ostatnio na Koncercie obecnych było dużo osób  

spoza Raciborza i powiatu, a niektóre osoby zainteresowane były zwiedzeniem kaplicy?    

3. Zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Agencji Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz do Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu czy jest zorganizowana Akcja „LATO” na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

żeby młodzież czy dzieci mogły wziąć udział w zajęciach, gdyż brak takiej informacji 

 na stronie internetowej w/w instytucji? Akcja taka organizowana jest w mieście Racibórz. 

Pojawiła się jedynie informacja, że niektóre zajęcia w ramach Akcji „LATO” w mieście 

będą organizowane na Zamku – w ciągu wakacji są tylko takie dwa wydarzenia?     

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Franciszek Marcol. Zwrócił się  

z następującymi interpelacjami:  

1. W imieniu rowerzystów zwrócił się z prośbą o interpelację na temat fragmentu ścieżki 

rowerowej na wałach (chodzi o zjazd w okolicach „RAFAKO”, w miejscu kończącej się 

ścieżki jest tam rozwidlenie: na wprost jest dróżka w złym stanie, na prawo  

i lewo prowadzą dwie inne. Cykliści proszą o tabliczki z oznaczeniem kierunku  

na Racibórz i Nieboczowy. 

2. Radny przekazał pismo mieszkańca sołectwa Zawada Książęca dotyczące spraw terenu 

powiatu tj.: mostu – widma na Odrze Grzegorzowice – Ciechowice (Szymocice), sprawy 

„Władka bez ziemi”, dojazdu do Łężczoka od strony Zawady – Łęgu oraz o likwidacji 

przedszkoli w Szymocicach i Zawadzie. Warunek Zarządu Dróg Wojewódzkich był jeden, 

a jeżeli gminy przejmą sobie fragment drogi wojewódzkiej, to mogą później próbować 

budować most, gdyż w żadnym wypadku technologicznie nie da się wybudować drogi 
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wojewódzkiej mostu na przeprawie. Rozmowy były prowadzone i większy problem  

był po stronie Gminy Rudnik. Wtedy zapadła już decyzja, iż gmina nie jest 

zainteresowana, bo koszty bieżącego utrzymania byłyby ogromne, natomiast propozycja 

platformy byłaby godna zastanowienia się. W ostatnim czasie prom działał zaledwie kilka 

dni.  

  Powyższe interpelacje przedstawione przez radnego zostały złożone w formie 

pisemnej i stanowią załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

  Radny Adrian Plura zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego w następujących 

kwestiach: 

1. w sprawie Zamku Piastowskiego w Raciborzu – przywołał wypowiedź radnego N. Miki, 

który wyraził radość z tego, iż Zamek dobrze działa, jest centrum kulturowym  

i jest prężnym ośrodkiem. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o rozważenie 

dotarcia do mieszkańców poza Powiatu Raciborskiego i Raciborza z informacją, że  

na terenie Powiatu Raciborskiego znajduje się Zamek Piastowski w Raciborzu z ogromną 

wartością kulturową i historyczną (umieszczenie informacji np. w Rudach, gdzie  

podąża duża znaczna liczba turystów). 

2. w sprawie DW 919 – poprosił o pisemną odpowiedź, na jakim etapie jest egzekucja  

od wykonawcy napraw gwarancyjnych w/w drogi? 

3. radny podziękował za informację nt. drogi DW 425 Rudy – Rybnik (dwóch 

administratorów różni się w zakresie standardu utrzymania zimowego).  

Otrzymał informację, iż różnią się tym, gdyż są dwa inne standardy (miasto Rybnik  

ma wyższy standard, z kolei Powiat Rybnicki, który zajmuje się drugą częścią drogi  

ma niższy standard. W związku z powyższym poprosił o wystąpienie do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu czy taka sytuacja jest zgodna z prawem i jakie można 

poczynić działania w tym temacie. Radnemu wydawało się, iż temat nie jest zgodny  

z przepisami, stąd też poprosił o zasięgnięciu opinii w PZD.     

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak:  

� Poprosił, aby zwrócić się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg z pytaniem, kiedy 

rozpoczną się prace związane z oświetleniem promu jak również z remontami 

najazdów na prom? Przekazał, że w odpowiedzi na interpelację w 2012 r. otrzymano 

odpowiedź, iż prace rozpoczną się w 2013 r., gdyż oświetlenie jest konieczne, kiedy 

nadejdzie szczególnie okres jesienny.   
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� Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego o kompleksowe rozwiązanie 

problemu zamulania dróg w Gminie Rudnik, w szczególności miejscowości Jastrzębie  

i Strzybnik, którego przyczyną jest zmiana sposobu upraw rolnych, co powoduje  

przy mniejszych opadach deszczu duże zagrożenie komfortu życia jak również 

bezpieczeństwa na drogach. Osobiście rozmawiał z Przewodniczącym Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska i dowiedział się, że temat ma być omawiany dopiero 

w miesiącu wrześniu, stąd też zwrócił się z prośbą, aby tym tematem zająć się 

wcześniej.  

Radny Marceli Klimanek powiedział radnemu F. Marcolowi, że cykliści zajechaliby 

do Studziennej, w przypadku skręcenia w lewo. Przypomniał także, iż kilka miesięcy zgłosił 

interpelację w sprawie ul. Bogumińskiej. Radny poprosił o ponowne wystąpienie w kwestii 

remontu ul. Bogumińskiej w Raciborzu – Studziennej - chodzi o odcinek kilkudziesięciu 

metrów od skrzyżowania z ul. Opawską. Rowerzyści jak i osoby ze skuterami mają problemy  

z utrzymaniem równowagi, bo droga jest nierówna. W związku z tym zwrócił się z prośbą  

o ponowne wystosowanie pisma w tej sprawie.       

  

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych:  

1. L. Malcharczyka – stwierdził, iż podejmowane inicjatywy są konieczne i potrzebne, bo 

widać jak na zachodzie potrafią korzystać z rzek. Racibórz przed wojną miał żeglowną 

Odrę. Konieczne jest podjęcie jakichkolwiek prac, żeby Odra była żeglowna  

dla Raciborza, tylko na ile samorządy miejscowe są w stanie wpłynąć na zarządców 

cieków Odry, na zarządców wałów, itp. Miasto Racibórz otrzymało pieniądze i będzie 

budowało przystań od strony Zamku, czyli jeden z tych elementów w tym roku będzie 

realizowany. Ważne dla użeglownienia rzeki Odry od Raciborza jest to, aby w okresach 

niżowych można było dopuszczać wodę. Gdyby Zbiornik Racibórz byłby mokrym 

Zbiornikiem to wówczas można tę Odrę użeglownić, ale w chwili obecnej można tylko 

turystycznie. To, co zaczęło się dziać od granicy z Czechami i przychodzi powoli tylko  

do Polski powoduje, że buduje się przystanie na rzece Odra. W Gminie Krzyżanowice  

przy Odrze została zrobiona taka przystań. W przypadku stworzenia większej ilości 

przystań, to ludzie zaczną pływać. Niedawno przeczytał w prasie informację  

dot. zamknięcia Kanału Gliwickiego. W tym miejscu prosiłaby się polityka, aby były kary 
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za przywożenie dużej ilości materiałów masowych drogami kołowymi, bo w przeciwnym 

wypadku nie skieruje się transportu na wodę czy na kolej. Ucieszył się, iż są osoby, które 

zainteresowane są tym tematem i go podnoszą. Wśród zadań, jakie gminy planują nie było 

tematu związanego z Odrą. Były ścieżki rowerowe, ale żadne tematy związane z Odrą. 

Dobrze, iż Miasto Racibórz otrzymało z rezerwy środki na przystań. Jest współpraca  

z gminami i są tego efekty. Samorządy niemieckie są na innym poziomie finansowym i to 

co robią w chwili obecnej samorządy polskie, to samorządy niemieckie robiły w latach  

60 – 70  tych. Każda gmina ma swoje plany i powiat w Polsce nie jest tak usytuowany, aby 

mógł w jakikolwiek sposób wpływać na gminy. Na Komisję, która odbędzie się w sierpniu 

zostaną zaproszeni wójtowie i będzie okazja, aby przyjrzeć się temu tematowi i go 

omówić.  

2. J. Staronia – lekarze neurologii – Starosta stwierdził, iż po wielu latach udało się 

skompletować załogę szpitala. Dyrekcja szpitala poszukuje neurologa. W wywiadzie  

dla Nowin Raciborskich powiedział, że przydałoby się wysokiej klasy kilku specjalistów,  

a jak znajdą się, to otrzymają posadę w szpitalu. Od paru miesięcy jest dobra tendencja, że 

wielu lekarzy pyta o pracę w raciborskim szpitalu.  

 Odnośnie Kaplicy Zamkowej powiedział, że została ona wyłączona z projektu 

unijnego, który zakończono w ubiegłym roku. Z uwagi na ograniczoną ilość środków 

nie było wiadomo, ile może pochłonąć pieniędzy kaplica. Do kilku tygodni zakończą się 

prace zewnętrzne na kaplicy i pozostaną tylko prace w wewnątrz. To się przeciąga, 

ponieważ konserwator zalecił wykonanie dodatkowych prac. Mają zostać przekazane  

środki w wysokości 200 tys. zł (wokół ościeży okiennych). Z zewnątrz będzie gotowa 

kaplica, elewacja, witraże, drzwi i dach został wymieniony. W chwili obecnej został 

ogłoszony przetarg na dokumentację do wnętrza kaplicy, lecz ze względu na niespełnianie 

warunków ofert, przetarg został unieważniony. Planuje się, aby do końca wakacji była 

dokumentacja na wnętrze oraz opracowania związane z odtworzeniem rysu historycznego 

wnętrza. Osobiście udał się do Warszawy i można liczyć na pomoc Ministra Kultury, jeśli 

chodzi o środki finansowe. Na dzień dzisiejszy będzie można skorzystać ze środków 

unijnych. W tym celu zostało złożone zapotrzebowanie na środki unijne do Programu 

pozakonkursowego, a jeśli pójdzie to zgodnie z planem to do 2 lat powinna zostać 

udostępniona zwiedzającym kaplica. W tej chwili kaplica nie jest zamknięta, jest otwarta  

i można do niej wejść. Sądził, iż za 2 lata kaplica będzie do zwiedzania i organizowania 

imprez. Odbyło się spotkanie z Biskupem Opolskim na Zamku, którego celem było 

określenie do czego ma służyć w przyszłości Kaplica. Wszyscy byli zgodni, iż kaplica 
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będzie miała charakter sakralny, a jeśli będzie potrzeba odprawienia mszy, to zostanie ona 

odprawiona. W Kaplicy odbywać się będą poważne koncerty.  

 Następnie zabrał głos w kwestii Akcja „LATO” na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

przekazując, iż na Zamku odbywa się wiele imprez, które finansowane są przez powiat,  

o co mają gminy pretensje, że wspiera się tylko Racibórz imprezami, dlatego też nie jest 

finansowane „Lato w mieście”, gdyż jest to zadanie miasta i na to miasto dysponuje 

środkami finansowymi. Instytucje, które wspomagają przy organizacji imprez  

np. „Nowoczesna” otrzymują dotacje z miasta na w/w cel. Nie otrzymano żadnej dotacji  

z miasta na żadną imprezę, która odbywała się na Zamku. Nie będzie takiej imprezy  

jak „Lato w mieście”, a jeżeli miasto będzie chciało na Zamku taką imprezę zorganizować, 

może skorzystać, ale jest ustalony cennik opłat. 

 Radny J. Staroń stwierdził, iż nie chodziło o „Lato w mieście”, tylko o „Lato  

na Zamku”.  

  Starosta wyjaśnił, iż nie ma cyklu imprez „Lato na Zamku”, ale są przez cały czas 

odbywają się imprezy na Zamku.  

 Radny J. Staroń stwierdził, że Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu nie ma 

przyjętego terminarza zajęć.  

 Starosta wyjaśnił, iż MDK jest placówką szkolną i młodzież po lekcjach może 

rozwijać swoje zdolności artystyczne. To nie jest Dom Kultury w rozumieniu ustawy  

o domach kultury, ale jest to placówka szkolna. Od realizacji zadań, o którym wspomniał 

przedmówca są placówki miejskie.       

3. F. Marcola – osobiście wystąpi do Prezydenta, bo jest to ścieżka miejska, tylko musiałby 

zorientować się w jakim znajduje się to miejscu.  

 Co do listu, które radny F. Marcol przeczytał Starosta powiedział, że tematy te były 

już  podnoszone. W kwestii mostu powiedział, że w II kadencji jako Wicestarosta  

z Wójtami Rudnika, Nędzy i Burmistrzem Kuźni Raciborskiej, z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich rozmawiano nt. mostu. Była sugestia, iż gminy mogą to przejąć.  

Sprawa budowy mostu Ciechowice – Grzegorzowice jest w drodze wojewódzkiej. 

Koszt budowy mostu Ciechowice – Grzegorzowice może być w granicach 7 – 8 mln zł.  

Do mostu trzeba dojechać z jednej i drugiej strony. Od strony Grzegorzowic drogę 

należałoby doprowadzić do standardów drogi wojewódzkiej. Jest to wydatek kolejny rzędu 

milion zł z wykupami nieruchomościami, wyburzeniem domów. Propozycja Dyrektora 

była taka, jakby to przejęły gminy, to będzie to droga o charakterze gminnym, to można 

zrobić tam most spacerowy i spróbować skorzystać ze środków unijnych (mówiono o tym 
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budżecie, który skończył się). Na dzień dzisiejszy wspólnie z radnym A. Wierzbickim  

i W. Gumieniakiem podejmowane jest rozwiązanie, które będzie sprawne dla tej osoby, 

która to zrealizuje. Są rozwiązania i radny A. Wierzbicki będzie kontaktował się  

z Gliwicami. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby wcześniej informowali, że na sesji będą 

podnosić tematy dotyczące władz województwa, to wówczas zostanie zaproszona  

na sesję radna Sejmiku Województwa Śląskiego, której łatwiej będzie tematy te 

przedstawić na sesji Sejmiku. Konieczne byłoby już poinformowanie na Komisjach, że 

zostaną poruszone na sesji tematy dotyczące władz wojewódzkich, aby radna  

E. Lewandowska otrzymała zaproszenie na sesję z wyprzedzeniem. Radni zostaną 

poinformowani, jakie będą podejmowane kroki w sprawie mostu.  

 Radny F. Marcol stwierdził, iż pogorszyła się sytuacja i radość wybudowania mostu, 

ponieważ w między czasie powstaje nowy.    

 Odnośnie wałów, które podniesiono w piśmie Starosta powiedział, że jest to 

inwestycja wojewódzka i w tej sprawie wystosowano już pisma.  

4. A. Plury – Starosta wystąpił do Biskupa Gliwickiego o podjęcie wspólnych działań. 

Biskup upoważnił Kanclerza i Księdza Rośka do tych rozmów. Odbyły się rozmowy  

na Zamku i ustalono co będzie robione wspólnie, m.in. promowanie. Osobiście musi 

porozmawiać z Panią G. Wójcik na jakim jest to etapie. Jedną z imprez, którą planuje się 

cyklicznie organizować co roku, to przejazd Sobieskiego, który jechał przez Rudy  

i Racibórz. Zakończenie imprezy będzie na polanie w Rudach albo na Zamku.  

Ma to być cykliczna impreza na początku września. 

 Odnośnie drogi i remontów pogwarancyjnych Starosta powiedział, że firma, która 

wykonywała drogę upadła, również upadła firma matka. Odprowadzono do Urzędu 

Marszałkowskiego ponad 2 mln zł kar za nieterminowe i niewłaściwe wykonanie drogi. 

Ostatnie rozmowy, jakie osobiście prowadził z Dyrektorem Muchą doprowadzą do tego, 

aby zlecić to zadanie powiatowi, w celu przeprowadzenia przetargu na usunięcie wad.  

 W kwestii odśnieżania powiedział, że dla Prezydenta Miasta Rybnika droga ta  

jest bardzo ważna, dla Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Województwa jest to coś,  

co nie ma znaczenia, bo Powiat Rybnicki wykonuje taki standard na jaki otrzymuje środki 

z Katowic. Ponowne zostanie wystosowane pismo z prośbą o ujednolicenie standardów.  

5.   W. Gumieniaka – w sprawie oświetlenia promu Starosta powiedział, że zwróci się  

z zapytaniem odnośnie oświetlenia i najazdów. Najazdy były remontowane i nie 

przewiduje się żadnych remontów.  
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 Odnośnie drogi w Gminie Rudnik Starosta powiedział, że pretensje mieli mieszkańcy  

jak i władze Gminy Rudnik, że drogi powiatowe są przez nich zalewane. Z drogi 

powiatowej nikt nie jest zalewany, ponieważ na drogę powiatową w Strzybniku i Rudniku 

spływa błoto i woda. Powiat ponosi koszty zbierając po 30 cm ziemi z tej drogi.  

To są poważne koszty, gdyż trzeba zatrudnić fadromę, samochody i to wywozić, a jak OSP 

wymyje drogę, to chcą później wystawić fakturę. Odbyło się jedno spotkanie i planuje się 

zorganizować kolejne spotkania. Sprawa nie jest taka prosta. Cieki wodne, które są nie 

potrafią przejąć tego, co płynie i to jest problem. Państwo musi z dochodów trochę 

zrezygnować, aby osoby, które dzierżawią pola dbali o to, aby tworzyć pas ochronny. 

Będąc w Rudniku  w ubiegłym roku po opadach mówiono, aby powstał zbiornik, gdzie 

błoto by się osadziło, podobnie jak w Makowie – Pawłowie. Powiat jest poszkodowany, 

gdyż sprząta drogi, błoto spływa z pól, z dróg gminnych.  

 Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak stwierdził, że winni są rolnicy.  

 Starosta odpowiedział, że winni nie są rolnicy, ale w/w rzecz trzeba uregulować. 

Dawniej były regulacje i jak był rów to on istniał i nie można było go zasypać,  

zakopać, itd., jego odtwarzało się. Aktualnie nikt nie chce, aby był rów i jest to problem, 

gdyż woda nie ma gdzie zbierać się. Odbyło się kilka spotkań z inicjatywy Agromaxu  

nt. odtwarzania rowów, itd. W chwili obecnej największe oczekiwanie jest ze strony gmin, 

ale nie dziwi się wójtom, ponieważ taki jest nacisk od ludzi, budując chodniki  

przy drogach. Osobiście nie potrafi rozwiązać tematu. W tym temacie podejmowane  

są rozmowy, ponieważ nie można co roku po każdych opadach sprzątać dróg, bo są to 

wysokie koszty. Zaproponował, aby poprzez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

poprosić Gminę Rudnik, może Komisja odbyć się w Gminie Rudnik, na którą zaproszeni 

zostaną rolnicy i Komisja będzie rozmawiać. Osoby, które zamieszkują  

przy ul. powiatowej w Rudniku, mają pretensje, iż woda z błotem z tej ulicy spłynęła  

do nich. Przedstawiciele powiatu mówią, że spłynęło z drogi gminnej i z pola. Temat ten 

nadal będzie podnoszony i z pewnością na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

będzie dalszy ciąg tych rozmów. W planie jest odtwarzanie rowów przy drogach.  

6. M. Klimanka – Starosta przekazał, iż po raz kolejny zostanie wystosowane pismo do ZDK.  

Radny J. Staroń potwierdził, iż MDK jest placówką oświatową i podlega  

pod Kuratorium Oświaty, ale w Statucie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w § 2 ust. 3 – zadania placówki w pkt 6 wpisano: organizowanie czasu wolnego, wypoczynku 

i rekreacji, w tym również podczas ferii zimowych i wakacji. To nie jest tak, iż nie powinni 

oni działać. Zamek Piastowski jest kapitalnym miejscem do zorganizowania różnych imprez, 
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a MDK w perspektywie od 3 – 4 lat przejdzie najprawdopodobniej na Zamek, więc jest to 

idealne miejsce, aby MDK realizowało swoje zadania statutowe.  

Starosta zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, tylko MDK organizuje zajęcia  

dla osób, które uczestniczą w zajęciach MDK, nie dla wszystkich, tylko osób uczestniczących 

w zajęciach MDK. Zajęcia te również prowadzi latem i odbywa się to czasami na Zamku, 

natomiast nie organizuje lata na Zamku dla wszystkich chętnych, tylko dla tych osób, które  

są uczestnikami zajęć MDK.   

 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

o przedstawienie wniosków.   

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel przekazała, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: F. Marcol, L. Malcharczyk, J. Staroń, W. Gumieniak  

i przewodniczący rady A. Wajda.   

 Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował radnym absolutorium dla Zarządu. 

Sprostował, że za absolutorium głosowało 18 radnych, a nie 19 radnych i 3 osoby były 

przeciw przy obecnych 21 radnych.  

 W nawiązaniu do ostatnich rozmów dot. rozkładów jazdy PKP radny F. Marcol 

wyjaśnił, co było powodem wprowadzenia do projektu uchwały kwestii relacji  

pociągu Rybnik – Racibórz. Z Rybnika jest pociąg powrotny i wyjazd jest o godz. 8:27, 

następny jest 13:25, ale jest to alternatywa bardzo rozsądna, ponieważ osoby, które by  

nie zdążyły wsiąść w Rybniku o 8:27, mogą wsiąść o 8:34, pojechać do Katowic Kolejami 

Śląskimi (jest o godz. 9:33), z Katowic dojechać do Kędzierzyna – Koźla i przewozami 

REGIO przyjechać z Kędzierzyna – Koźla do Raciborza (z powrotem jest w Raciborzu  

o godz. 13:48) – 5 godzin 14 minut.  

 Następnie radny poinformował, iż sprawdził jak wyglądają nabory z I preferencji,  

i dowiedział się, że najlepszy wynik osiągnął Zespół Szkół Ekonomicznych –  

25 wolnych miejsc (razem technikum + zawodówka), następnie plasuje się Liceum 
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Ogólnokształcące Nr 2 – 63 wolne miejsca, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 – 88 wolnych 

miejsc. Stwierdził, iż szkoła, która miała zostać zamknięta zrobiła najlepszy nabór. 

Przypomniał, iż 2 lata temu pojawiła się propozycja i chaos związany z łączeniem ZSZ  

z ZSBiRR, a na początku kadencji głównym zarzutem było to, aby niepubliczne szkoły 

rozstrzelać. Oświata jest delikatnym polem manewru i ucieszył się, iż już dobiega koniec 

kadencji.    

W kwestii uzupełnienia od ostatniego tematu promocji Zamku Piastowskiego radny  

L. Malcharczyk przypomniał, iż temat był szeroko poruszany na Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Zostały zaproponowane konkretne 

działania, które będą omawiane na spotkaniu z wójtami i burmistrzami. Najbardziej 

ważniejszą i potrzebniejszą jest oferta turystyczna. Ponadto radny A. Wierzbicki 

zaproponował oznakowanie dojazdu do Zamku, to co ostatnio zostało przez Starostę podjęte 

będzie realizowane. Przypomniał także, iż ostatnio po raz szósty w Powiecie Raciborskim 

przebywali wędrownicy z zaprzyjaźnionego Powiatu Mӓrkischer i po raz szósty przywieźli 

dary dla dwóch domów opieki społecznej w Raciborzu i w Krzyżanowicach jak również  

dla Domu Dziecka w Pogrzebieniu. Dla Domu Dziecka w Pogrzebieniu w ramach swoich 

członków pobierali kwotę 780 Euro w celu zakupu przez Dom elastycznego basenu  

dla dzieci. Osobiście od 6 lat ma możliwość koordynowania i przyjazdu wie, z jakim 

zaangażowaniem ta grupa osób w Niemczech działa. Po pierwsze ich pobyt w Powiecie 

Raciborskim jest bez udziału Powiatu Raciborskiego, bez przenoszenia kosztów na ich własne 

koszty i według nich opłacalne. Po drugie jest możliwe dzięki wsparciu ludzi dobrego serca, 

takie jak Poseł H. Siedlaczek, jak były Wójt W. Wolnik czy jak J. Stukator, który udzielił 

pomocy w znalezieniu pomocy tłumacza na spotkanie. Po trzecie efektem wymiernym pobytu 

jest to, iż doszło do bardzo ścisłego i wąskiego współdziałania z Raciborskim PTTK. 

Wielokrotnie od wielu lat starano się wspólnie ze Starostą na to, aby istniała współpraca  

i ostatnio działa ona bardzo efektywnie. Wędrowcy z Raciborza byli w Märkischer  

i odwrotnie. Jest to promocja turystyczna. Wielokrotnie spotykał się z Panem Kalertem  

i gośćmi z Niemiec i rzeczywiście za każdym razem podkreślają, iż Powiat Raciborski  

jest godny pobytu i z pewnością będą chcieli znów przyjeżdżać. Radny uważał, iż należy  

takie działania, szczególnie wspierające osoby potrzebujące podkreślać i je odpowiednio 

uwypuklać.  

 Radny J. Staroń stwierdził, iż jest hasło i login, aby hotspot działał i uważał, iż będzie 

to WIFI zabezpieczone, ale z informacji, które podają urządzenia, jest to otwarta sieć.  
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Po zalogowaniu się jest informacja z systemu, że już więcej nie można skorzystać, więc coś 

nie działa. Poprosił o zweryfikowanie w/w rzeczy.  

 Przewodniczący rady A. Wajda obiecał sprawdzić powyższą rzecz.  

 Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak poinformował, iż na ostatnią interpelację  

w sprawie budowy wałów jak również suchego Zbiornika w Kuźni Raciborskiej otrzymał 

odpowiedź odnośnie inwestycji. Wiadomości są złe. Pomimo wielu wcześniejszych 

zapewnień ze strony Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych inwestycja ta 

ciągle będzie realizowana (kwestia dotyczy wałów). Z roku na rok odpowiedzi były 

identyczne. Okazuje się, że było to nieprawdą. Okazuje się, że dokumentacja, która była  

jest już niekatulana i brak środków na w/w rzecz. Informacja jest taka, że budowa wałów  

jak i suchego zbiornika w Kuźni Raciborskiej rozpocznie się w 2014 r. 

 Starosta ucieszył się, iż działania w ZSE zostały podjęte i wyrażono pozytywne słowa 

co do dyrekcji i nauczycieli. Co do tego, że likwidowano dwa czy trzy lata temu to było 

czynione w celu łączenia. To, że w chwili obecnej w ZSE jest dobry nabór wcale nie zmieni 

faktu, że nie będzie młodzieży w szkole. Ucieszył się z naborów we wszystkich szkołach, 

które są na poziomie tak jak planowano. Należy wziąć pod uwagę, iż w szkole odeszło  

8 oddziałów, ale 8 oddziałów nie rozpocznie nauki.  

Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego L. Malcharczyka stwierdzając, 

iż jak Zarząd podejmuje decyzję, to je realizuje. Oznakowanie zostanie wykonane.     

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż odpowiedzi na interpelacje poselskie 

Posła H. Siedlaczka dostępne są w Biurze Rady i zainteresowane osoby mogą się z nimi 

zapoznać. Ponadto przekazał, iż kolejna sesja odbędzie się  po wakacjach 3 września 2013 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Ocena stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego”. Od sierpnia będą już odbywały się posiedzenia Komisji. Życzył radnym 

udanych wakacji. 

Starosta zaprosił radnych na dożynki powiatowe, które odbędą się w ostatnią sobotę 

sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  
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Ad23. Zakończenie sesji. 

 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 17:07 zamknął obrady XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji.  

 
 
 
Protokołowała:            Przewodniczący rady: 

Jolanta Błaszczok        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  

25 czerwca 2013 r. 

4. Pismo Komisji Rewizyjnej z prośbą o ujęcie w porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi państwa  

Iwony Czepczor – Dmytrek i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu 

Henryka Hildebranda oraz w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.05.2013  

do 13.06.2013.  

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 14.06.2013  

do 25.06.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.05.2013 do 13.06.2013). 

7. Uchwała Nr 4100/V/61/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. 

8. Uchwała Nr 4100/V/94/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwala Nr XXXI / 300 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

10. Uchwala Nr XXXI / 301 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

11. Uchwała Nr XXXI / 302 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.  

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

12. Uchwała Nr XXXI / 303 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021. 

13. Uchwała Nr XXXI / 304 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 
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14. Uchwała Nr XXXI / 305 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.   

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

na lata 2014 – 2020. 

15. Uchwała Nr XXXI / 306 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  

31.12.2012 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

16. Uchwała Nr XXXI / 307 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.   

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

17. Uchwała Nr XXXI / 308 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.   

w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rozbudowy 

Elektrowni Opole”. 

18. Uchwała Nr XXXI / 309 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.    

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

na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda. 

19. Uchwała Nr XXXI / 310 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego.   

20. Uchwała Nr XXXI / 311 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.     

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2013.   

21. Interpelacje radnego Franciszka Marcola.   

  


