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BR. 0002.3.7.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLIII / 2014 

z  XLIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 czerwca 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XLIII/405/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

2. XLIII/406/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok. 

3. XLIII/407/2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok.  

4. XLIII/408/2014 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.    

5. XLIII/409/2014 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.   

6. XLIII/410/2014 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

7. XLIII/411/2014 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

8. XLIII/412/2014 - w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu 

przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

9. XLIII/413/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2013 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

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

10. XLIII/414/2014 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 

2014 - 2020. 

11. XLIII/415/2014 - w sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących 

wyłączenia i likwidacji szkół. 
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12. XLIII/416/2014 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

3. Radca Prawny           Marta Topór – Piórko 

4. Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych    Ilona Bojczuk 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 r. 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 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie   Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu.   

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu 

raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLIII 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.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli 

mediów oraz zaproszonych gości.  

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 
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Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2014 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: 

1. OR. II. 0022.3.6.2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1) nowego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały zostały wprowadzony do porządku obrad sesji 21 głosami za 

(obecny był już na sali radny M. Klimanek).  

2. OR. II. 0022.3.6.2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1) nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok.  

 Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.  

2) nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

  Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że na sali obecnych było 21 radnych.  

 Następnie przewodniczący rady A. Wajda przedstawił ostatnią zmianę porządku 

obrad polegającą na zmianie kolejności punktu 5 na pkt. 6 (pkt 6 staje się pkt 5).  

Poprosił o przegłosowanie w/w zmiany kolejności punktów, którą przyjęto jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wnoszą inne zmiany  

do  porządku obrad?  

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

o przegłosowanie po zmianach całości porządku obrad sesji.  

Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.  
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Ad3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 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: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i 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 jednogłośnie.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o wybór 

przewodniczącego spośród swego grona.  

Radny A. Wierzbicki zaproponował na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków wybrano radną T. Frencel.  

 Radna T. Frencel została wybrana na stanowisko Przewodniczącego 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. 

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

od 21.05.2014 do 12.06.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
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W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 13.06.2014 do 24.06.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.05.2014 

 do 12.06.2014), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Odnośnie spotkania, które odbyło się 26.06.2014 r. w Rybniku Starosta powiedział, 

że budżet, którym dysponuje Subregion Zachodni Województwa Śląskiego jest to kwota  

ponad 4 mln zł i głównie są to pieniądze, które pozyskuje się na realizację programów  

ze środków unijnych, programów, w których uczestniczą samorządy Subregionu 

Zachodniego.  

Starosta poinformował również, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził 

konkursy na dyrektorów II LO w Raciborzu oraz ZSZ w Raciborzu. Komisja zaproponowała 

na dyrektora II LO dotychczasowego Dyrektora H. Dengla, zaś na Dyrektora ZSZ  

M. Czaplińską – Mroczek nauczycielkę ZSE.      

Na  zakończenie Starosta poinformował, że informacja o realizacji uchwał  

i wniosków znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu w kwestii 

wykonania budżetu. 

Starosta A. Hajduk stwierdził, iż przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania 

budżetu jest w każdym przedsiębiorstwie, spółce czy samorządzie bardzo istotnym 

momentem, gdyż podsumowuje się działalność za cały poprzedni rok. Najważniejsze 

momenty w samorządzie to: przyjmowanie budżetu w miesiącu grudniu czy ocena 

wykonania budżetu, która od kilku lat jest przyjmowana w miesiącu czerwcu. Sprawozdanie 

z wykonania budżetu omawiane było bardzo szczegółowo na Komisji Budżetu i Finansów, 

jednak Starosta odniósł się tylko do niektórych pozycji z budżetu.  

W pierwszej kolejności Starosta omówił dochody, przychody. Zadania własne, jeśli 

chodzi o dochody wykonano w 101 %. Zadania realizowane na podstawie porozumień  

czy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w 100 %, zaś 

przychody w 102 %. Łącznie przychody i dochody zostały zrealizowane w 101 %.  

Nie wszystko realizowało się ładnie, co wynika z procentów. Od kilku lat plany co  

do udziału samorządów w podatku osób dochodowych co planuje Minister Finansów  
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nie są realizowane w 100 %. W ubiegłym roku udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych wykonano w 96 % czyli o 600 tys. zł mniej, co planował Minister. Od kilku lat 

plany są bardzo optymistyczne. Bezrobocie kształtuje się nadal na wysokim poziomie.  

W minionym roku udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 69 %.  

W poprzednich latach planowano kwotę około 600 – 700 tys. zł. i był realizowany powyżej 

100 %. W minionym roku zaplanowano 1 mln zł i zrealizowano 687 tys. zł. W/w dwie 

pozycje nie zależą od działalności powiatu – jest to co wpłynie do urzędów skarbowych,  

a później odpowiedni procent trafia do budżetu samorządów. Dotacje celowe z budżetu  

z innych samorządów i UE wykonano w 96 %. Głównie wynika to, że realizacja zadań 

finansowanych ze środków unijnych przesuwa się w czasie i będzie realizowana w roku 

bieżącym, dlatego też procent świadczy o tym, jakie środki wpłynęły do budżetu powiatu.       

W 111 % wykonano dochody własne powiatu i jest to główna pozycja, która 

spowodowała, że w roku bieżącym otrzymano również środki z zakończeniem realizacji 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

Wydatki zostały zrealizowane w 92 %, w zadaniach własnych w 90 %, w zadaniach  

z zakresu administracji rządowej 99 %, pozostałe w 100 %.  Rozchody zostały wykonane  

w 251 %, planowane były na ponad 5 mln zł, w sumie jest ponad 13 mln zł. Łącznie wydatki  

i rozchody wykonano w 99 %. Spowodowane jest to tym, że pewne realizowane zadania 

przesuwają się w czasie, jak również oszczędności, które są w wyniku realizacji zadań  

nie korygowano je z budżetu, dlatego też jest mniejsze wykonanie i są to pieniądze wolne, 

które później w postaci środków trafiają do budżetu roku następnego. Wszystkie duże 

zadania, które planowano w roku poprzednim zostały zrealizowane. Z zadań większych, 

które wycofano z budżetu to było zadanie pn.: „Troska o zdrowie”. Były to środki, które  

od lat planowano otrzymać na rozbudowę SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Okazało 

się, że środki, które mają zostać przyznane nie pozwolą z udziałem własnym na zakup 

wszystkich niezbędnych urządzeń, przeprowadzeniem całego procesu utworzenia SOR  

i wymagałoby to zaangażowania dużych środków własnych. Kontrakty jakie na ten cel  

są przyznawane nie pokrywają kosztów, stąd też wycofano się z tego. Było to największe 

zadanie na kilkaset tysięcy zł, ale je wycofano z budżetu. Pozostałe zadania zostały 

częściowo ujęte w roku bieżącym, dlatego jest wykonanie w 99 %.      
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Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały:  

1. Nr 4100/V/76/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

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

Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. (załącznik nr 6), 

2. Nr 4100/V/99/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 7).   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przekazał, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w składzie: Leon Fiołka – zastępca 

przewodniczącego, Krzysztof Ciszek – sekretarz, Adrian Plura – członek oraz Łukasz Kocur 

– przewodniczący  na posiedzeniach w dniach 16 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja, 27 maja  

i 6 czerwca 2014 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania 

budżetu powiatu za 2013 rok, porównała wyniki kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu 

roku, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Powiatu. Komisja Rewizyjna  

po szczegółowym przeanalizowaniu:    

1. sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2013 r., w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o tym sprawozdaniu, 

2. informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2013 r., 

3. Uchwały Nr 163/831/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2014 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2013 r., 

4. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za 2013 r.  

pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały i w obecności 4 członków Komisji podjęła  

6 czerwca 2014 r. wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

stosunkiem głosów: 3 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.   

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

M. Kurpis. Przypomniał, iż na połączonej Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 16.06.b.r. poddano analizie sprawozdanie finansowe  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 r. Informacji  
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w tej sprawie udzielał zarówno Starosta jak i Skarbnik Powiatu. W temacie sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu bardzo dokładnie analizowano 

dochody z podziałem szczegółowości każdego działu, jak również wydatki. Analizie 

poddano również zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2013. Połączone Komisje  

w temacie sprawozdania z wykonania budżetu zaopiniowały sprawozdanie 10 głosami za 

przy 4 głosach wstrzymujących się. Ponadto analizowano również sprawozdanie roczne  

z wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu, gdzie 

informacji udzielał zarówno Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik jak i Biegły Rewident 

Teresa Siwica. Połączone Komisje zaopiniowały sprawozdanie 10 głosami za przy 1 głosie 

wstrzymującym się.  Przyjęto także informację o stanie mienia Powiatu Raciborskiego  

za rok 2013. 

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

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

 Zgłosił się radny Leon Fiołka stwierdzając, iż 4 osoby wstrzymują się  

od głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 i udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2013 r. Na ręce przewodniczącego rady A. Wajdy 

złożył pisemną informację w kwestii wstrzymania się od udzielenia absolutorium  

dla Zarządu Powiatu za 2013 r. (załącznik nr 8).      

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

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  

 
 
Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w poprzednim punkcie wszystkie 

sprawy zostały omówione, w związku z tym zapytał radnych, czy pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi się i stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
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Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem chętnych przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi się i stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. Poprosił Starostę o zabranie głosu.   

Starosta powiedział, że ostatni raz w obecnej kadencji przyjmuje się sprawozdanie  

i podziękował  za udzielone absolutorium. Procenty, o których mówił czy wspólnie 

wykonywana praca, ilość inwestycji w szkołach, na drogach, w szpitalu, itp., jest zasługą 

zgodnej współpracy na forum rady. O trudnych tematach rozmawia się i pozwala to 

Zarządowi  na wykonywanie zadań i pozyskiwanie znacznej ilości środków unijnych  

do budżetu. Ponad 80 mln zł pozyskano w tej kadencji środków zewnętrznych dla powiatu. 

W poprzedniej kadencji też była to kwota prawie 80 mln zł. W związku z tym podziękował 

wszystkim radnych, Zarządowi i przewodniczącym Komisji za dobrą realizację budżetu.     

  

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 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 zaopiniowały jednogłośnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie powiatu na rok 2014 jak i zmian WPF na lata 2014 – 2024.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

 

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 uchwały.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu.   

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przypomniał wniosek z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą odnośnie określenia kosztu kredytu, który będzie można 

określić dopiero po przetargu. Jest przetarg na kredyt i wygra ten bank, który zaoferuje 

najkorzystniejsze warunki. Kredyt, który planuje się spłacić z tego nowego kredytu 

najwięcej kosztuje i jest to najdroższy kredyt. Kredyt, który zaciągnie się na spłatę tego 

kredytu, to z pewnością te koszty obsługi będą niższe.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis. Poinformował, 

iż  połączone Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

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

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu 

raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w/w punkt był omawiany, stąd też 

zapytał, czy radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

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 zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 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 za brać głos w powyższym 

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się radny L. Fiołka stwierdzając, iż w opinii Biegłego Rewidenta w rachunku 

zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2013 wykazany jest zysk / strata netto o wysokości  

-5 531 251,56 zł. Uważał, że powinno zostać to wpisane w nawiasie lub wykreślone słowo 

zysk lub strata.   

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż na Komisji Budżetu i Finansów  

na której obecna była również Biegła Rewident powiedziała jednoznacznie, że jest to strata.  

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

w w/w punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 4 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przywitał obecnego na sesji Pana dr K. Wranę  

oraz poprosił go o zabranie głosu nt. Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego.  

 Pan dr Krzysztof Wrana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

przypomniał, iż dokument ten był konsultowany w wielu formach i powstawał w formie 

partnerskiej w trybie warsztatowym. Grono osób zaangażowanych w tworzenie tego 

dokumentu było bardzo bogate. Zarówno dla Strategii, jej treści, jej wiarygodności jak  

i dla procesów wdrażania tego dokumentu jest to z pewnością czynnik bardzo ważny.  

Na początku swojego wystąpienia chciał powiedzieć nt. atrybutach tej Strategii jako 

dokumentu, który w swoich założeniach ma spełniać rolę integracyjną, łączącą różne 

podmioty, itp. To co jest cechą fundamentalną tego opracowania to jest to bardzo szeroki 
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udział społeczności lokalnych, począwszy od warsztatów poprzez konsultacje społeczne, 

które trwały łącznie 70 dni, ponieważ były one konsultacjami dwufazowymi, co pozwoliło 

zasięgnąć opinii różnych osób na temat zarówno diagnozy powiatu jak też przede wszystkim 

wypracowania konkretnych rozwiązań, które znalazły się w Strategii. Wielopodmiotowe 

uczestnictwo w procesach nad Strategią podwyższa wiarygodność tego dokumentu, 

powoduje, że dokument jest obiektywny, nie tylko bazując na statystyce, ale przede 

wszystkim opierając się na realnych ocenach i oczekiwaniach różnych podmiotów. 

Dokument Strategii od początku miał charakter otwarty i takim dokumentem Strategia  

ma pozostać. Otwartość dokumentu oznacza, że nie było z góry założonej tezy jak ten 

dokument ma wyglądać, co ma się w nim znaleźć w sensie merytorycznym.  

Były oczywiście ustalenia pewnej struktury tego opracowania, natomiast wszystko co 

znalazło się w dokumencie jest efektem partycypacji społecznej, partnerstwa, udziału 

różnych podmiotów w pracach nad tym dokumentem. Ta Strategia jest dokumentem  

od „A do Z”. Czasem Strategie zatrzymują się na poziomie kierunków, a czasem  

na poziomie zapisów ogólnych. W tym przypadku powiat ma do czynienia z dokumentem, 

w którym są rozstrzygnięcia odnoszące się do projektów, przedsięwzięć, a przede wszystkim  

do procesów wdrażania i monitoringu tego opracowania. Strategia bardzo silnie eksponuje 

pozytywne wyróżniki Powiatu Raciborskiego, które są najważniejszą częścią Strategii. 

Strategia musi nawiązywać do atutów, musi być realna poprzez to, że jej wdrożenie  

jest oparte na atutach. Wyróżniki, które zostały zawarte w Strategii to są wyróżniki 

związane z kapitałem ludzkim, odnoszące się do wyjątkowości przyrody, kultury, historii, 

co razem tworzy niepowtarzalny krajobraz Ziemi Raciborskiej. To jest też 

zdywersyfikowana struktura gospodarcza, zdywersyfikowana jest ona zarówno  

pod względem branżowym jak i pod względem wielkościowym, są firmy małe, rodzinne, 

jest dużo inwestorów. Specyficzna jakość życia wyróżnia pozytywnie Powiat Raciborski  

na tle innych obszarów województwa śląskiego. Cechy Ziemi Raciborskiej są inne w sensie 

pozytywnej unikatowości. Znalazły się też bariery rozwoju. Główną barierą  

jest peryferyzacja powiatu rozumiana z jednej strony jako pewne zagrożenie, może  

tworzyć się na skutek zaistnienia różnych procesów, a z drugiej strony też peryferyzacja 

jako pewne położenie jednak z boku pewnych procesów np. infrastrukturalnych, które 

odbywają się w województwie. Kwestia peryferyzacji była rozpatrywana w trakcie spotkań 

bardzo szczegółowo, mówiono o zjawiskach, które mogą świadczyć o zagrożeniu taką 

peryferyzacją – są to zjawiska, które mogą być związane z procesami np. gospodarczymi, 
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utratą funkcji wyższego rzędu i wszystko to są pewnego rodzaju zagrożenia.  

W Strategii peryferyzacja traktowana jest jako bodziec do tego, żeby wspólnie  

jako samorządy powiatu działać razem, aby tworzyć jakąś większą,  jest traktowana  

jako bodziec do integracji przedsiębiorców po to, żeby lepiej wykorzystywać potencjały 

Powiatu Raciborskiego, tworzyć jego pozycję konkurencyjną, a w rezultacie, żeby 

zachowywać unikatowość a równocześnie budować pozycje na podstawie pewnych 

odmienności w stosunku do reszty regionu. Strategia w sensie zawartości merytorycznej 

opiera się na filarach, polach, które zostały opisane przede wszystkim w wizji, a później 

zostały rozwinięte w celach i w kierunkach. Wśród tych filarów jest gospodarka, zaś w wizji 

zostały zaznaczone kierunki rozwoju gospodarczego. Zresztą każdy z tych filarów  

jest opisany przez kilka wartości, które są wartością samą w sobie, a równocześnie  

są synergiczne względem siebie czyli do siebie dobrze pasują, np.  w gospodarce  

mówi się o rozwoju innowacji, turystyki, rolnictwa, lokalnego biznesu i na pewno widać 

powiązania pomiędzy tymi dziedzinami. W wizji i w celach w dalszym ciągu jest opisany 

kapitał ludzki, kapitał społeczny, którego rozwój powinien być oparty na usługach 

publicznych, głównie edukacji, kulturze, rozwijaniu kompetencji cywilizacyjnych, zarówno  

odnoszących się do kwalifikacji jak też umiejętności funkcjonowania we współczesnym 

świecie, zaangażowaniu mieszkańców w proces rozwoju i rozwijania talentów  

i zainteresowań. Kolejny z filarów to jakość życia. Ta jakość życia to wykorzystanie 

głównego atutu i wyróżnika jakim jest przyroda i krajobraz powiatu, usługi społeczne, 

rozwój budownictwa mieszkaniowego. Następne filary to nowe technologie, gdzie 

zaznaczono wykorzystanie technologii telekomunikacyjnych do rozwoju różnych funkcji 

gospodarczych tj. ochrona walorów przyrodniczych m.in. w drodze rozwijania 

odnawialnych źródeł energii i są to technologie dla rozwoju turystycznego i promowania 

turystyki. Jest też integracja funkcjonalna i przestrzenna, gdzie wpisane są wspólne projekty 

łączące gminy powiatu, organizacje funkcjonujące w powiecie, inwestycje infrastrukturalne 

i inicjatywy obywatelskie. Te zagadnienia zostały rozpisane w sposób bardziej szczegółowy 

na poziomie kierunków, przedsiębiorstw. Strategia jest dokumentem poprawnym  

i odpowiadającym specyfice Powiatu Raciborskiego. Jest to dokument doskonały  

pod względem metodologicznym, treściowym, nigdy nie przynosi skutków dla społeczności 

lokalnych, więc kwestie wdrażania są z pewnością kwestiami kluczowymi. Strategia 

zawiera projekty, należy go traktować jako dokument długofalowy, więc trudno oczekiwać, 

że wszystkie projekty będą realizowane równocześnie. Jest to wezwanie polityczne, aby  
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w kolejnych okresach wdrażania tego dokumentu podejmować świadome decyzje, które  

z tych projektów w danym momencie mają największe możliwości realizacyjne i które 

rzeczywiście dostarczają dla społeczności lokalnej takich efektów kluczowych.  

konieczność wyboru w kolejnych okresach wdrażania Strategii takich projektów, które 

można uznać za priorytetowe. Dokument ten nie powinien być traktowany jako dokument 

zamknięty tylko jako dokument otwarty, w którym będą pojawiały się kolejne projekty. 

Kryterium wprowadzania do Strategii kolejnych projektów mogą być:    

1. Zainteresowanie społeczności lokalnych, zainteresowanie mieszkańców.  

2. Możliwości, które wyłaniają się z wdrażania programów unijnych związanym  

z Regionalnym Programem Operacyjnym czy innymi programami operacyjnymi, które 

będą dostępne.  

 Istotą zarządzania strategicznego jest wejście na ścieżkę zarządzania, wejście  

na taką ścieżkę, gdzie monitoruje się otoczenie, sytuację, monitoruje się bardzo precyzyjnie 

efekty wdrażania Strategii i co pewien czas ją się aktualizuje (np. aktualizuje się części  

dotyczące przedsięwzięć czy aktualizacji związanej z częściami diagnostycznymi, kiedy  

zmieniają się w sposób mniej czy bardziej radykalny uwarunkowania wdrażania 

dokumentu). Wdrażanie może mieć nadkluczowe znaczenie dla osiągania sukcesu 

strategicznego. Elementem, który wspomaga myślenie elastyczne jest też myślenie 

budżetowe.  Można zadać sobie pytanie, skąd na kolejne projekty będą pozyskiwane środki  

i odpowiedzi jest kilka: 

1. Odpowiedź dotycząca świadomych decyzji w kolejnych latach budżetowych w okresie 

budżetowania Strategii – jest to decyzja polityczna jaka część środków jest przeznaczana 

na działania strategiczne. W tym miejscu pojawiają się uwarunkowania zewnętrzne  

i wewnętrzne (ile rzeczywiście biorąc pod uwagę potrzeby bieżące, można 

wygospodarować środków budżetowych na realizację Strategii).    

2. Ile środków dostępnych poprzez efekt mnożnikowy można wykorzystać i uruchomić  

na rzecz wdrożenia tego dokumentu.   

 W Strategii zwracano uwagę na trzy osie działania powiatu. Jest powiat jako 

realizator pewnych działań, ale jest też powiat jako koordynator działań, które są ważne  

dla wszystkich gmin, powiatu i jest powiat, który tworzy warunki dla funkcjonowania 

innych podmiotów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców.  

Jest to ważne, aby w procesie wdrażania nie zapominać, że taka jest ta idea dokumentu  

od początku do końca, koncyliacyjna prowadząca czy oparta na poszukiwaniu wspólnego 
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zdania czy konsensusu. Istotą współczesnej Strategii jest wejście na ścieżkę świadomego 

zarządzania strategicznego, montaż finansowy, utrzymywanie energii podmiotów, 

promowanie Strategii i włączanie do Strategii jak najszerszej grupy realizatorów.  

Pan K. Wrana życzył, aby Strategia przysłużyła się powiatowi, mieszkańcom i różnym 

podmiotom, które funkcjonują w tym powiecie.   

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował przedmówcy za wypowiedź. 

Przypomniał, iż pierwsza inauguracja spotkania nt. Strategii była 16.04.2013 r. Odbyły się 

trzy warsztaty: 20.05.2013 r., 26.06.2013 r. i 02.10.2013 r. Pierwsze konsultacje  

rozpoczęły się 23.01.2014 r. i trwały do 27.02.2014 r. W dniu 14.01.2014 r. radni otrzymali 

płyty ze Strategią. W lutym odbyło się także wyjazdowe wspólne posiedzenie wszystkich 

radnych m.in. w sprawie Strategii. Drugie konsultacje były od 16.04.2014 r. i trwały  

do 21.05.2014 r. Do wszystkich gmin została wysłana Strategia. Okazji do czytania  

i wnoszenia uwag było bardzo dużo. Podkreślił słowa przedmówcy, iż strategia jest żywym 

dokumentem, otwartym, który w miarę upływu czasu może być modyfikowany i częściowo 

zmieniany, zawsze dostosowywany do realności koncepcji rozwojowych, jakie będą się 

nadarzać w przyszłych latach. Co do koncepcji rozwoju powiatu, to zdaniem jego trudno 

ująć jednolity dokument, który byłby zadawalający dla wszystkich radnych co do rozwoju, 

ponieważ każdy ma inne wizje. Uważał, że wspólnie można zawsze zawierać konsensus.      

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

w w/w punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Związki Zawodowe nie wniosły 

zastrzeżeń ani uwag do projektu uchwały. W związku z tym zapytał, czy radni pragną 

zabrać głos w w/w punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  
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Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

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

w w/w punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosili się radni: T. Frencel, A. Wierzbicki, P. Scholz, Ł. Kocur i W. Gumieniak.  

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

Radna T. Frencel złożyła pisemną interpelację dotyczącą poparcia petycji rodziców, 

dyrekcji, pracowników żłobka i przedszkola „Elfik” mieszczącego się przy ul. Londzina 16  

w Raciborzu w sprawie niezwłocznego podjęcia działań i decyzji dot. remontu i renowacji 

murów przylegających do placu przedszkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom przebywającym na placu żłobka i przedszkola. Odczytała interpelację w sprawie 

naprawy murów zagrażających bezpieczeństwu dzieci oraz pismo rodziców, Dyrekcji  

i pracowników Żłobka „Elfik” i Przedszkola „Elfik Junior”. W/w pismo stanowi załącznik 

nr 21 do niniejszego protokołu.  

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny A. Wierzbicki. Zgłosił pisemną 

interpelację w sprawie zintegrowanego oznakowania przydrożnego informującego o Zamku 

Piastowskim w Raciborzu (nawiązanie do pisma OR.III.003.4.2014 r. z dn. 17.03.2014 r.), 

stanowiącą załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

Radny Piotr Scholz zabrał głos w kwestii stanu przejmowania działek  

przez Starostwo Powiatowe w Górkach Śląskich. Część mieszkańców niepokoi się, że płacą 
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podatki, a część ich działek jest na drodze albo w innym miejscu i nie wiadomo, dlaczego 

mają je płacić. W związku z tym zapytał, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej?    

Radny Łukasz Kocur wystąpił w imieniu przedsiębiorców czy właścicieli sklepów  

w Bieńkowicach przy ul. Raciborskiej w kwestii remontu nawierzchni DK 45. W związku  

z powyższym zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do ZDK, aby w następnym 

planowanym remoncie na DK 45 w miejscowości Bieńkowice ujęto remont nawierzchni  

na w/w drodze, a w szczególności podniesiono krawężniki wzdłuż parkingu,  

znajdującego się przy tej drodze, gdyż podczas ulewy sklepy są zalewane. W tej sprawie 

kontaktował się telefonicznie z Dyrektorem PZD i poprosił o szybką interwencję.  

Pani Dyrektor zainterweniowała do ZDK, ale jak dowiedziała się, brak jest na to środków.  

Następnie radny poprosił o wystosowanie w trybie pilnym zapytania, czy  

jest możliwość usunięcia wyrw czy też rozciągnięcia się drogi jadąc z Bieńkowic  

do Raciborza. Przypomniał, iż w tym miejscu był już wypadek i zostały zamontowane 

barierki energochłonne.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

stwierdził, iż budowa wałów po prawej stronie Odry na odcinku Turze do granicy  

z województwem opolskim odbywa się w sposób bardzo sprawny. Jest to odcinek około  

4,5 km i budowa wałów zakończy się w kwietniu 2015 r., o ile warunki atmosferyczne  

nie przeszkodzą. Od granicy województwa śląskiego pozostaje do zamknięcia około 150 m 

zaledwie wału po stronie województwa opolskiego. Nieoficjalnie dowiedział się, że wał ten 

nie będzie kontynuowany, na pewno nie przez tą firmę. W związku z tym zwrócił się  

z pytaniem do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, kiedy  

i w jakim czasie rozpocznie się budowa wału zamykającego po stronie województwa 

opolskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po prawej stronie Odry.   

 

A20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych: 

1. T. Frencel – obiecał podjąć działania w temacie naprawy murów zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci, jak tylko będzie to możliwe. Ponadto zobowiązał się sprawdzić 

od kogo jest ta nieruchomość, PINB sprawdzi czy zagraża to bezpieczeństwu i zostaną 

podjęte działania.  
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 Radna T. Frencel stwierdziła, iż z jednej strony są mury, które należą do miasta  

i miasto podjęło działania, natomiast z tyłu mury, które przylegają do placu podobno  

są to mury powiatowe.  

 Starosta odpowiedział, że powiat nie ma nieruchomości, jednakże obiecał zająć się tą 

sprawą, żeby dzieci w przedszkolu jak ich rodzice czuli się bezpiecznie. 

2. A. Wierzbickiego – odnośnie oznakowania powiedział, że bardzo łatwo było oznaczyć 

H2O Ostróg. Oznakowanie, o którym wspomniał dotyczy dróg nie powiatowych,  

a w większości wojewódzkich. Zasada, jaka obowiązuje w województwie śląskim  

jest taka, że oznakowanie obiektów zabytkowych jest w gestii Śląskiej Organizacji 

Turystycznej i mają oni swój system, czy trzeba coś postawić czy nie. Wszystkie 

uzgodnienia trwają bardzo długo. Zaprosił radnych na wykład, który odbędzie się dnia 

25.06.2014 r. o godz. 17:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu i będzie można 

dowiedzieć się, od kiedy istnieje Zamek w Raciborzu. Starosta powiedział, że prace  

nad w/w tematem, który podniósł radny A. Wierzbicki są prowadzone.    

3. P. Scholza – Starosta przypomniał, że za grunty zajęte pod drogi powiatowe, 

wojewódzkie i krajowe płaci Skarb Państwa, a pod drogi gminne płaci gmina.  

Wiele osób już otrzymało, ale nie wszyscy, dlatego oczekuje się na kolejne środki, które 

wpłyną od Wojewody.  

4. Ł. Kocura – obiecał wystąpić do ZDW.   

5. W. Gumieniaka – Starosta obiecał wystąpić do ZDW w Opolu z zapytaniem, kiedy 

rozpocznie się budowa wału zamykającego po stronie województwa opolskiego.     

  

Na zakończenie Starosta pomimo nieobecności już na sesji Skarbnika Powiatu 

podziękował Skarbnikowi, służbom finansowym za prawidłową realizację budżetu.  

Ponadto zaprosił wszystkich radnych na konferencję naukową, która odbędzie się  w dniu 

jutrzejszym o godz. 17:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Będzie to projekt Hradca 

nad Morawicą do Raciborza, który robiono wspólnie. Jest nawet film, wydawnictwo. 

Interesująco zapowiada się konferencja historyczna, w której wezmą udział Hana Miketová  

oraz dr Norbert Mika.  
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Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel powiedziała, że  

nie zostały zgłoszone żadne pisemne wnioski. 

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

 Zgłosił się radny L. Fiołka, który przedstawił informację o likwidacji Miejskiej 

Spółki Wodnej w Raciborzu, stanowiącą załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

Ponadto przypomniał, że prace nad rowach gminnych wykonuje gmina już od połowy  

2013 r., natomiast na rowach, melioracji szczegółowej, jeżeli są to prywatne, to właściciel 

danej nieruchomości.     

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja jaka wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady. 

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

odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego”. Przypomniał, iż wakacje są normalnym 

okresem pracy radnego, spotkań i innych działań prowadzonych w ramach otrzymanego 

mandatu społecznego.  

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:29 zamknął obrady XLIII 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  

24 czerwca 2014 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 21.05.2014   

do 12.06.2014. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 13.06.2014  

do 24.06.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 21.05.2014 do 12.06.2014). 

6. Uchwała Nr 4100/V/76/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. 

7. Uchwała Nr 4100/V/99/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

8. Pisemna informacja w kwestii wstrzymania się od udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu za 2013 r. 

9. Uchwała Nr XLIII/405/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

10. Uchwała Nr XLIII/406/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

11. Uchwała Nr XLIII/407/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

12. Uchwała Nr XLIII/408/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024.    

13. Uchwała Nr XLIII/409/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.   

14. Uchwała Nr XLIII/410/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 
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15. Uchwała Nr XLIII/411/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa. 

16. Uchwała Nr XLIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia 

wyborów do rady powiatu. 

17. Uchwała Nr XLIII/413/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2013 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

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

18. Uchwała Nr XLIII/414/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2020. 

19. Uchwała Nr XLIII/415/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

w sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia  

i likwidacji szkół. 

20. Uchwała Nr XLIII/416/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.  

 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

21. Interpelacja radnej Teresy Frencel w sprawie naprawy murów zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci oraz pismo rodziców, Dyrekcji i pracowników Żłobka „Elfik”  

i Przedszkola „Elfik Junior”. 

22. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego w sprawie zintegrowanego oznakowania 

przydrożnego informującego o Zamku Piastowskim w Raciborzu (nawiązanie do pisma 

OR.III.003.4.2014 r. z dn. 17.03.2014 r.).  

23. Informacja o likwidacji Miejskiej Spółki Wodnej w Raciborzu. 

 


