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BR. 0002.3.11.2013 
PROTOKÓŁ  NR  XXXVI/ 2013 

z  XXXVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 20 grudnia 2013 r.  godz.  14ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXVI / 347 / 2013 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXXVI / 348 / 2013 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

3. XXXVI / 349 / 2013 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

4. XXXVI / 350 / 2013 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

5. XXXVI / 351 / 2013 - w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 

2014 – 2016. 

6. XXXVI / 352 / 2013 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

7. XXXVI / 353 / 2013 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

8. XXXVI / 354 / 2013 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas 

oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

9. XXXVI / 355 / 2013 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

10. XXXVI / 356 / 2013 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok. 

11. XXXVI / 357 / 2013 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2014. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu                                                     Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu                     Beata Bańczyk  

3. Radca Prawny                  Marta Topór – Piórko 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego na lata 2014-2016. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki  

w Raciborzu. 
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15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 14:00 otworzył 

obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 19 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, a w szczególności Posła na Sejm RP H. Siedlaczka.    

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 20 grudnia 2013 r. zostało podane do publicznej 

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

Przewodniczący rady A. Wajda zmienił program sesji na prośbę Posła na Sejm RP  

H. Siedlaczka, który pragnął skierować kilka słów do obecnych na sesji.  

Poseł na sejm RP Henryk Siedlaczek przypomniał, iż w dniu dzisiejszym  

o godz. 15:00 ma przyjęcia stron w Radlinie i w Wodzisławiu Śl. W imieniu swoim 
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oraz Posła do Parlamentu Europejskiego przekazał wszystkim obecnym oraz mieszkańcom 

Powiatu Raciborskiego życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Nowego Roku 2014.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Posłowi za obecność na sesji                            

i przekazane życzenia.     

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty Raciborskiego  

Nr OR.II.0022.3.11.2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2013  r. nowej wersji projektów uchwał: 

1.   w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok  

wraz z autopoprawką do Uchwały Zarządu – nowa wersja uchwały została przyjęta  

19 głosami za, 

2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 

wraz z autopoprawką do Uchwały Zarządu - nowa wersja została przyjęta 18 głosami za.  

Obrady sesji opuścił jeden z radnych.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo Starosty z dnia17.12.2013 r. 

o wprowadzenie nowej wersji projektów uchwał: 

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

autopoprawka została wprowadzona 19 głosami za, 

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

na lata 2013 – 2021 – autopoprawka została wprowadzona 19 głosami za.  

Ponadto jest wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie  

do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2014. 

Nowy projekt uchwały został wprowadzony 19 głosami za. 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały?  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uaktualnionego porządku 

obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 19 głosami za.  
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Ad3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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 19 głosami za.  

  

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i F. Marcola,  

w związku z nieobecnością na sesji radnej T. 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 20 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił członków Komisji Uchwał i Wniosków  

o wybór przewodniczącego spośród swego grona.  

Radny A. Wierzbicki zaproponował radnego M. Kurpisa na Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Radny M. Kurpis został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iż grudzień jest miesiącem, gdzie  

w większości samorządów w Polsce przyjmuje się najważniejsze uchwały, które decydują  

o funkcjonowaniu samorządu przez kolejny rok tj. przyjęcie budżetu gminy, powiatu na rok 

kolejny. W dniu dzisiejszym radni będą głosowali nad uchwałą w sprawie uchwalenia 
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budżetu powiatu na rok 2014. Budżety samorządowe, szczególnie samorządów powiatowych 

są bardzo trudne konstruowania, z uwagi na to, iż powiaty jako specyficzny rodzaj 

samorządów mają niewielkie możliwości zwiększania dochodów, szczególnie dochodów 

własnych. Samorządy gminne, które powstały jako pierwsze w Polsce były wyposażone  

w instrumenty, które dają możliwość zwiększania dochodów, a gro majątku na terenie danej 

gminy trafiło w ręce gmin. 8 lat później powstawały kolejne szczeble samorządowe, powiaty, 

urzędy marszałkowskie i otrzymały tylko ten majątek, który bezpośrednio związany  

jest z realizacją ich zadań. Obowiązki tych samorządów trochę różnią się, bowiem samorządy 

gminne oprócz zadań, które wynikają z ustawy, również zrealizują wszystkie potrzeby 

lokalnej społeczności dlatego też zadań, oczekiwań społecznych jest więcej. Społeczeństwo 

oczekuje od powiatu, że będzie włączać się w podstawowe zadania, które na co dzień  

są bolączką dla społeczeństwa.  

Budżet na rok 2014 przedstawia się następująco: 

1. Dochody własne powiatu planuje się w wysokości 111.994.647 zł, do tego przychody  

w wysokości 7.225.751 zł. Łącznie daje to około 120 mln zł po stronie dochodów.  

2. Podobna kwota pojawia się po stronie wydatków, ponieważ budżet musi bilansować się. 

Ustala się planowane wydatki w wysokości 116.031.272 zł i rozchody w wysokości 

3.189.126 zł.  

3. Planuje się rezerwy, które wynikają z przepisów, więc rezerwy z realizacji zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego 226.000 zł. i rezerwę ogólną w wysokości 116.000 zł. 

Stwierdził, iż trudno byłoby bilansować budżet powiatu, gdyby nie środki, które 

pozyskiwane są z zewnątrz. W tym budżecie kwota 14 mln 491 tys. zł pochodzi  

z zewnątrz. Są to środki, które pozyskuje się z Europejskiego Funduszu Społecznego  

na różne projekty, które są realizowane przez starostwo i podległe jednostki, takie jak 

ZSM, PUP, PCPR mają również środki na przebudowę dróg powiatowych, głównie  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jak również w te przedsięwzięcia 

włączają się również samorządy. Są środki zaplanowane również z Ministerstwa Budżetu 

Państwa, Ministerstwa Kultury na odbudowę kaplicy i są także środki z budżetu państwa 

na scalanie gruntów na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. Łącznie jest to kwota  

prawie 14,5 mln zł. Oprócz środków zewnętrznych, które pozwolą bilansować należy 

wejść do stałych pozycji w budżecie. Największymi pozycjami w budżecie nie jest to co 

zostanie wypracowane, ale to co powiat otrzyma z zewnątrz czyli subwencje. Była mowa  

o tym na połączonych Komisjach. W budżecie powiatu jest to dosyć duża kwota, jeśli 
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chodzi o subwencje. Subwencja oświatowa to 41 mln 419 tys. zł. W tym roku  

jest o 2 mln 200 tys. zł niższa niż w roku poprzednim, co może powodować, iż mogą  

pojawić się problemy z bilansowaniem wydatków oświatowych w roku przyszłym.  

O subwencji wyrównawczej, równoważącej mówił szeroko na Komisjach i to jest kwota 

łącznie ponad 4 mln 800 tys. zł. Do tego pozycja w budżecie, która nie jest pewna, jeśli 

chodzi o subwencje i w 100 % przekazuje budżet państwa. Udział w podatkach od osób 

fizycznych zaplanowano na kwotę 16 630 tys. zł jak również udział w podatku od osób 

prawnych w wysokości 700 tys. zł. W ostatnich latach nie udaje się Ministrowi 

zaplanować dokładnie, ponieważ nie było takiego roku przez 3 – lata, aby wykonano 

planowane dochody. Starosta podejrzewał, iż będzie w roku przyszłym mniej, chyba że coś 

zmieni się i gospodarka ruszy i coraz więcej osób będzie miało pracę i pensje będą na tyle 

wysokie, że odpisy na podatki pozwolą zejść.  

W roku przyszłym największą pozycją będą w wydatkach sprawy związane z oświatą. 

Wydatki na oświatę stanowią 45 %, 22 % - to wydatki na sprawy społeczne,  

a ponad ¾ budżetu to budżet na który powiat nie ma większego wpływu. W budżecie  

na rok przyszły zaplanowana jest część inwestycji. Planowane jest wykonanie remontu 

dróg powiatowych w Bieńkowicach drogi przy ul. Raciborskiej, w Babicach – drogi 

Wielkiej. Nie jest możliwe wykonanie obydwu dróg, ponieważ jest regulamin, że tylko 

jedna droga może być danego samorządu realizowana czyli droga, która jest wyżej  

w rankingu. Przyjęty jest również remont drogi w Gminie Pietrowice Wielkie pomiędzy 

Kornicą a Makowem – są to środki z funduszy unijnych, jeszcze konkurs ogłoszony  

z oszczędności, gdzie Starostwo jest na liście rezerwowej. W budżecie przyjęta jest pomoc  

dla Gminy Racibórz na przebudowę ul. Mariańskiej – droga znajduje się na liście  

na VII miejscu. Szacunkowy koszt drogi tj. kwota około 3 mln 600 tys. zł, planowany 

udział powiatu – tj. 400 tys. zł. Powiat przewiduje co roku prace modernizacyjne, 

inwestycyjne w szkołach i placówkach powiatowych. Ponadto jest w budżecie kwota  

190 tys. zł. dla MOW w Rudach. Co roku powiat zamierza inwestować w ten ośrodek, aby 

warunki kształcenia się, edukacji, nauki zawodu w tym Ośrodku były najlepsze, ponieważ 

będzie to brane pod uwagę przy planowaniu pensjonariuszy do tych ośrodków. Planowane 

są prace w ZSO Nr 2, w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, będzie kolejny etap 

remontu obiektu na Zamku Piastowskim  (kaplicy) – jest to wydatek rzędu około 2 mln zł., 

z czego planuje się, że 1 mln 600 tys. zł będą to środki pochodzące spoza budżetu powiatu.  

Patrząc ze strony możliwości, jakie mają powiaty przy kształtowaniu budżetu, budżet  
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na rok 2014 nie jest najgorszym budżetem i jest szansa, że wiele rzeczy, które  

 są planowane uda się zrealizować w 90 %. Realizację budżetu będzie oceniała nowa rada  

i z pewnością większość radnych będzie miała możliwość oceny budżetu w roku 2015. 

Bardzo szczegółowo rozmawiano na Komisji Budżetu i Finansów, oceniając każdą 

pozycję po kolei. Na Komisjach Skarbnik Powiatu już mówiła, nie wysyłano nowych 

wersji dotyczących materiałów budżetowych, ale przypomniał, iż Zarząd zgłosił 

autopoprawkę odnośnie wykreślenia w uchwale rady upoważnienia do dokonywania 

zmian, aby można było upoważniać dyrektorów podległych jednostek do zaciągania 

zobowiązań na kolejne lata – chodzi o wydatki bieżące, ponieważ RIO ma problem  

z interpretacją i jeśli nie zostanie to wyjaśnione to zamierza się wycofać upoważnienie. 

Póki nie zostanie ro rozstrzygnięte przez RIO, Zarząd zamierza to wycofać, aby nie było 

problemu przy przyjęciu budżetu przez RIO. W pierwszych miesiącach nowego roku to się 

rozstrzygnie i albo zostanie to wprowadzone do WPF albo będzie to wprowadzone  

jak do tej pory do uchwały budżetowej.  

Przewodniczący rady  A. Wajda odczytał Uchwały V Składu Orzekającego RIO  

w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r.: 

1. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie  

uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi  

(załącznik nr 4 ),  

2. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021  

(załącznik nr 5), 

3. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.168.779 zł 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Powiatu Raciborskiego 

(załącznik nr 6).  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów M. Kurpisa o opinię co do projektu budżetu na 2014 r.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis powiedział, że szczegółowo 

analizowano na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych projekt budżetu na rok 2014 

razem z autopoprawką, która została przedłożona przez Zarząd. Analizowane były 

dochody w szczegółowości do każdego działu, podobnie jak wydatki. Zajmowano się 

przychodami i rozchodami. Oprócz Starosty szczegółowych wyjaśnień udzielała Skarbnik. 

Radni obecni na wspólnym posiedzeniu Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały 
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w sprawie budżetu na rok 2014 jak również WPF na rok 2014. Na Komisji zwrócono 

uwagę na problem związany ze subwencją oświatową. Nastąpił dosyć znaczny spadek 

subwencji oświatowej w stosunku do lat ubiegłych i będzie to komplikowało realizację 

zadań w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

    

Ad6. 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. 

Starosta odniósł się do niektórych wydarzeń, jakie miały miejsce między sesjami  

od 27.11.2013 do 06.12.2013, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 07.12.2013 do 20.12.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.11.2013 

 do 06.12.2013), stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Starosta przekazał, że Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie uruchomiony  

w terminie. Rodzicie uspokoili się, ponieważ nie wiedzieli jak będzie wyglądał nabór do ŚDS. 

Osoby starsze i młode, które będą kwalifikowali się, zostaną przyjęte.   

Następnie Starosta przekazał, że informacja o realizacji uchwał i wniosków  

znajduje się w Biurze Rady. 

Na zakończenie Starosta przekazał, że zgodnie z życzeniem radnym zostanie 

wyświetlony krótki film promujący biznes dla Ziemi Raciborskiej, jak również kolędy  

w wykonaniu Zespołu „Miraż”. 

Radni zobaczyli film oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu Zespołu „Miraż”.   
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 przekazał, że połączone 

Komisje zajmowały się zarówno zmianami do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie powiatu na rok 2013 jak i zmian WPF na lata 2013 – 2021 i zaopiniowały je 

pozytywnie i jednogłośnie.  

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 23 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 23 głosami za głosami za i stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

 

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

punkcie porządku obrad?  
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 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2014-2016. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za (1 radny opuścił salę narad) i stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad?  
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 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki  

w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się 

w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2014. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: J. Staroń i L. Malcharczyk.  

  Po odczytaniu w/w osób Starosta zamknął listę mówców.  

  Radny Jerzy Staroń powiedział, że autobusy PKS Racibórz, które jeżdżą po Raciborzu 

i regionie są o logowane logiem Powiatu Wodzisławskiego. Wynikałoby z tego, że 

właścicielem PKS Racibórz jest Powiat Wodzisławski, ale tak nie jest. W związku z tym 

zwrócił się z taką propozycją, czy nie dobrze byłoby umieścić na autobusach loga czy herbu 

powiatu. 

  Następnie radny przypomniał, iż Urząd Marszałkowski ogłosił dwa konkursy  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: jeden z nich teoretycznie jako powiat 

można byłoby aplikować i czy można byłoby otrzymać taką informację w styczniu po analizie 

przez zespół funduszy zewnętrznych, agencje, czy do konkursu na infrastrukturę  

okołoturystyczną (tereny rekreacyjne, to co robią m.in. Drengowie, czy jest zapotrzebowanie  

i czy można cokolwiek zgłosić).    

  Radny Leonard Malcharczyk ostatnio rozmawiał z Prezydentem M. Lenkiem odnośnie 

drogi Wiejskiej. Prezydent jest mocno zainteresowany w/w tematem, w celu doprowadzenia  

jej do właściwego użytku, ale brakuje mu przekazania tych dróg powiatowych na zasadzie 

wymiany. Prezydent wspomniał nt. pakietu, który ma być zrobiony. W związku z tym radny 

zapytał, czy nie dałoby się z pakietu drogę tę wyjąć, przekazać, jeśli dokumentacja  

jest gotowa, aby można byłoby zająć się w/w drogą i nie czekać aż cały pakiet po stronie 

powiatu będzie gotowy tylko tą jedną drogę wcześniej już przekazać. Taka też była 

propozycja ze strony Prezydenta Miasta Racibórz.    

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

  Starosta odnośnie loga powiedział, że w umowie przekazania udziału dla Powiatu 

Wodzisławskiego znajduje się zapis, iż autobusy będą oznaczone też logiem Powiatu 

Raciborskiego. Pojawiają się już na autobusach loga Powiatu Raciborskiego i będzie to 
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zrobione pół na pół. Wszystkie autobusy, które są, będzie logo Powiatu Wodzisławskiego  

i Raciborskiego.  

  Odnośnie RPO Starosta powiedział, że musi być gotowy projekt i obiecał przejrzeć,  

a jeśli będzie można na Zamek aplikować, chętnie powiat będzie aplikował. W kwestii Grodu 

jest porozumienie z miastem. Z uwagi na brak terenu i na terenie, który jest pomiędzy 

parkingiem a basenem w Oborze będzie lokalizacja. Przedwczoraj odbyło się spotkanie  

z Dyrektorem Aboretrum i powiat zamierza się włączyć nie tylko finansowo, bo w budżecie 

powiatu jest przyjęte 35 000 zł na rozpoczęcie (element Grodu - bramę) i nie bardzo można to 

wpisać, gdyż jest za mało czasu, aby miasto mogłoby się przygotować, gdyż konieczna 

byłaby zmiana projektu i wszystkie dokumenty związane ze złożeniem wniosku.  

Powiat jest skuteczny w poszukiwaniu środków zewnętrznych.  

  W kwestii ul. Wiejskiej powiedział, że drogę tę trzeba geodezyjnie wydzielić, 

przygotować wszystkie dokumenty, wystąpić do Wojewody w celu skomunalizowania  

na rzecz Powiatu Raciborskiego w/w drogę czyli grunt pod drogą. Identycznie robi miasto  

ze swoimi drogami. Jeśli powiat będzie miał wpisane w księgach wieczystych, iż drogi  

są powiatowe, to wówczas można podjąć zamiany. Osobiście próbował przekonać  

Panią Dyrektor Kolonko w Urzędzie Wojewódzkim, czy nie można byłoby uprościć 

procedury. Jeśli powiat przekaże ul. Kościuszki, ul. Kolejową i zostanie wydzielony pas 

powiatowy a obok znajduje się pas miejski, czy potem miasto będzie to znów scalało, to 

zwrócono się z zapytaniem czy nie można byłoby tego przekazać od razu, ale jak okazało się, 

to nie można, gdyż musi być ta procedura czyli najpierw wydzielenie, komplet dokumentów  

do Wojewody, decyzja Wojewody o komunalizacji i dopiero zamiana. Rozmawiał wstępnie  

z Prezydentem, że można byłoby wzajemnie obdarować się drogami poprzez użyczenie  

na okres przejściowy i jeżeli miasto będzie chciało to podjąć, to można byłoby to zrobić  

(czyli użyczyć się drogami wzajemnie i pozwoli to na ponoszenie nakładów, a jak będą 

wszystkie formalności to da się to zrobić formalnie. Po Nowym Roku Starosta spróbował 

ponownie zaproponować czy miasto jest tym zainteresowane. Prezydent pragnie to udrożnić, 

aby można było przejechać rowerem, pieszo przejść, natomiast nie widzi tam dużego ruchu.         

 

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

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

zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad21. Wolne wnioski i informacje. 

 

Do dyskusji zgłosili się radni: Starosta, Wicestarosta, L. Malcharczyk   

i przewodniczący rady A. Wajda.  

W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego Starosta złożył życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Stwierdził, iż rok 2014 będzie 

rokiem szczególnym dla samorządów, ponieważ jest to rok wyborczy i żeby wszystkie 

zamierzenia, plany i marzenia udało się zrealizować w nowym roku.  

Wicestarosta Andrzej Chroboczek zabrał głos odnośnie Środowiskowego Domu 

Samopomocy i pomocy w zakresie rekrutacji do ŚDS - u. Zwrócił się z apelem do radnych  

o rozpropagowanie idei ŚDS wśród tych osób do których ten ŚDS jest otwarty.  

Osobiście dysponuje ogłoszeniem i zainteresowani radni mogą te ogłoszenie przekazać 

sołtysowi i znajomym.  

  Radny L. Malcharczyk podziękował Staroście za rzeczowe i otwarte podejście  

do zagadnienia. Najbardziej radnemu podobała się kolęda, którą można byłoby nagrać  

na płytę, która  nadaje się to jako prezent bożonarodzeniowy. Z niewielkim nakładem,  

z piękną okładką do tej płyty można byłoby zrobić wspaniałą ofertę reklamowo – promocyjną 

dla Powiatu Raciborskiego  

Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się w Biurze Rady i można się z nią zapoznać. 

Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 14.01.2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Sprawozdanie z prac Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego oraz plany pracy na 2014 r.”.  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w imieniu 

własnym i Prezydium Rady złożył życzenia.   
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Ad22. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 15:30 zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim 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  

20 grudnia 2013 r. 

4. Uchwała V Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

5. Uchwała V Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021. 

6. Uchwała V Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.168.779 zł przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. Powiatu Raciborskiego. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 27.11.2013  

do 06.12.2013. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 07.12.2013 

do 20.12.2013 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.11.2013 do 06.12.2013). 

9. Uchwała Nr XXXVI / 347 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

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

10. Uchwała Nr XXXVI / 348 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

11. Uchwała Nr XXXVI / 349 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

12. Uchwała Nr XXXVI / 350 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2014 – 2021. 

13. Uchwała Nr XXXVI / 351 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.   

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016. 

14. Uchwała Nr XXXVI / 352 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.   

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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15. Uchwała Nr XXXVI / 353 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

16. Uchwała Nr XXXVI / 354 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości 

położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

17. Uchwała Nr XXXVI / 355 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu 

użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. Uchwała Nr XXXVI / 356 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

19. Uchwala Nr XXXVI / 357 / 2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014. 

 


