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BR. 0002.3.8.2014 
 

PROTOKÓŁ  NR  XLIV / 2014 

z  XLIV nadzwyczajnej sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 3 lipca 2014 r.  godz.  8ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XLIV/417/2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu          Beata Bańczyk 

3. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja nt. porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

4. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLIV nadzwyczajnej 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.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych oraz pracowników 

Starostwa.  
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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 3 lipca 2014 r. zostało podane do publicznej 

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

Przewodniczący rady A. Wajda wyjaśnił, iż konieczność zwołania sesji 

nadzwyczajnej spowodowała była dokonaniem zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. Więcej informacji w tym temacie udzieli Skarbnik Powiatu. 

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował radnym za przybycie na sesję, pomimo okresu 

wakacyjno – urlopowego.  

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż charakterem sesji nadzwyczajnej  

jest krótki porządek obrad. W związku z tym w programie sesji jest tylko jeden projekt 

uchwały.  Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w porządku obrad?   

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   

   

Ad3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Skarbnika Powiatu o kilka słów wyjaśnienia 

nt. kwestii projektu uchwały.  

 Skarbnik Powiatu Ewa Tapper stwierdziła, iż konieczność zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Raciborskiej na 2014 rok wynika z popełnienia błędu przez Wydział 

Finansowy. W momencie przygotowywania uchwały o kredycie przeoczono ustalenie 

limitu. W uchwale Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok w § 6 brzmiał: „Ustala się limit 

zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.”.  

W związku  z tym dokonuje się zmiany i w uchwale z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w § 6 dopisuje się pkt 2 o brzmieniu: „Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego 
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kredytu w wysokości 3.466.704 zł”.  W przypadku nie wyrażenia zgody na w/w zmianę, 

Regionalna Izba Obrachunkowa to uchyli.   

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

porządku obrad?  

 Zgłosił się Jerzy Staroń. Zapytał, czy te 8.000.000 zł nie starczyłoby do tego limitu?  

 Skarbnik Powiatu E. Tapper odpowiedziała, że w zasadzie nie korzystano z kredytu. 

Kredyt jest na to, jakby nie wpływały dochody.  

 Radny Leonard Malcharczyk przypomniał, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą pojawiło się pytanie odnośnie 

kosztów obsługi kredytu.  

 Skarbnik Powiatu E. Tapper odpowiedziała, że nie wiadomo dokładnie jaki będzie 

koszt kredytu, bo dopiero będzie przetarg. Do tej pory kredyty były na wysokości wyboru.  

Po przetargu będzie można powiedzieć, jaki będzie koszt kredytu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali radni wnoszą uwagi  

do w/w punktu porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uchwały.   

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

 

Ad4. Zakończenie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 08:07 zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej 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. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

3 lipca 2014 r. 

2. Uchwała Nr XLIV/417/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 lipca 2014 r.  

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


