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BR. 0002.3.3.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XXXIX / 2014 

z  XXXIX nadzwyczajnej sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 14 marca 2014 r.  godz.  8ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXIX / 385 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

2. XXXIX / 386 / 2014 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

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

na 2014 r. 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

5. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 8:00 otworzył 

obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej w trybie nadzwyczajnym,  

na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

Przekazał, że tryb sesji specjalnej zmienia się w dwóch głównych kwestiach:   
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1. Termin dostarczenia materiałów należy zwołać do 7 dni od powiadomienia na wniosek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Nie mogą być inne punkty, oprócz tych, które zostały przesłane radnym.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 18 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.  

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 14 lutego 2014 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie 2 punktowego porządku 

obrad.  

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przybliżenie istoty 

nadzwyczajnego dzisiejszego spotkania.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk podziękował za liczną obecność. Przypomniał, iż  

3 lata temu został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs, gdzie można wnioskować 

o dofinansowanie do remontu dróg, ale koszt remontu musiał być nie mniejszy jak 15 mln zł. 

Powiat wówczas posiadał dokumentację na remont odcinka drogi do Miedoni, 

doprojektowano jeszcze odcinek aż do Brzeźnicy. Łącznie było to na kwotę ponad 15 mln zł. 

Został złożony wniosek, który znalazł się na liście rezerwowej. Kilka dni temu otrzymano 

informację, że są 99 % szanse na otrzymanie dofinansowania, tylko należy uzupełnić 

dokumenty, stąd też konieczność zwołania sesji. Całość zadania to jest kwota  

15 mln 149 tys. zł, z czego wkład własny to jest kwota 2 mln  315 tys. zł i na tę kwotę 

składają się następujące środki z: Powiatu Raciborskiego, Urzędu Miasta i Gminy Rudnik 

(czyli porozumienia wcześniejsze: Miasto Racibórz – 1 mln zł, Gmina Rudnik – 200 tys. zł  

i ponad 1 mln zł. – Powiat Raciborski. Kwota w przetargu z pewnością ulegnie zmniejszeniu, 

stąd też będą mniejsze udziały powiatu w tym przedsięwzięciu. W bieżącym roku będzie to 

kwota wkładu własnego 760 tys. zł, a to co będzie w WPF to będzie kwota w wysokości  
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1 mln 562 tys. zł. W dniu dzisiejszym jest ostatni termin złożenia brakujących dokumentów  

i osobiście ma nadzieję, że w tym roku rozpocznie realizację tego zadania, o którym 

wielokrotnie było mowa na sesji.  

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny Jerzy Staroń pytając, czy to są dokumenty do wniosku?  

Starosta odpowiedział, że nie.   

Radny J. Staroń stwierdził, że dokumenty są do formalnej oceny.  

Starosta powiedział, że do formalnej oceny.  

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

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

na 2014 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż na sali obecnych jest już 19 radnych. 

Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad5. Zakończenie sesji. 

 

  Starosta wyjaśnił, że w związku z dzisiejszą sesją materiał budżetowy na sesję 

planowaną zostanie dostarczony w poniedziałek. Ponadto poinformował też o projekcie 

uchwały w sprawie zmianie w statucie szpitala. W związku z tym, że konsultacje zakończą się 

za tydzień, materiał ten zostanie dostarczony  w późniejszym terminie.     
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W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 08:06 zamknął obrady XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i życzył udanego weekendu.  

 
 
Protokołowała:       Przewodniczący rady: 

Jolanta Błaszczok              Adam Wajda 

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

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

14 marca 2014 r. 

3. Uchwała Nr XXXIX / 385 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 marca 2014 r.    

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

4. Uchwała Nr XXXIX / 386 / 2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 marca 2014 r.    

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2021. 


