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BR. 0002.3.10.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLVI / 2014 

z  XLVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 września 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XLVI/428/2014 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

2. XLVI/429/2014 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

3. XLVI/430/2014 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

4. XLVI/431/2014 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

5. XLVI/432/2014 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnicy. 

6. XLVI/433/2014 - w sprawie stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale  

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. 

7. XLVI/434/2014 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność 

Zarządu Powiatu Raciborskiego i Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. 

8. XLVI/435/2014 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Adama Potockiego na działalność 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. 

 

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 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r. 

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 stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnicy. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze  

w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Marka Labusa na działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego i Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Adama Potockiego na działalność Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLVI 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, zaproszonych gości 

oraz przedstawicieli mediów.    

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 30 września 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 pismo: 

1. OR. II. 0022.3.9.2014 z dnia 30.09.2014 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 20 głosami za.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

  Projekt uchwały został przyjęty 20 głosami za.  

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 już po zmianach porządku obrad sesji.  

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

 

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

z XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 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 20 głosami za.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Radny M. Kurpis zaproponował na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków radną T. Frencel.  

 Radna T. Frencel wyraziła zgodę i została wybrana na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków.  

  

Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę Nr 4100 / V/ 135 / 2014  z dnia  

15 września 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. W/w Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie oddał głos Staroście.  
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 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iż po raz ostatni w tej kadencji 

podchodzi się kompleksowo do spraw budżetu i omawia się wykonanie budżetu  

za I półrocze 2014 r. Wskaźniki są prawie wzorcowe, gdyż przychody i dochody wykonane 

są na poziomie 51 %, a rozchody na poziomie 46 %, ponieważ większość wydatków 

realizuje się w II półroczu. Budżet pozostawia się w dobrym stanie dla następców w kolejnej 

kadencji. Zadania własne zostały wykonane w 49 % . Jest to spowodowane tym, że udział  

w podatkach od osób fizycznych jest 1 mln zł niższy jak powinien być, jak również sprzedaż 

mienia powinno być 0,5 mln zł. Zgodnie z planami jest około 1 mln 950 tys. zł, a jakby było 

w tych dwóch pozycjach wykonanie planowe to byłoby ponad 50 %. Wykonania, które  

są poniżej 50 % wynikają z tego, że w budżecie powiatu jest znaczna ilość wydatków 

majątkowych. Przyjmowało się, że jeśli wydatki majątkowe są powyżej 15 % to jest to 

budżet prorozwojowy. Na ten rok w wydatkach majątkowych zaplanowane jest 23 %  

tj. 22 mln 900 tys. zł. Wiadomo, że inwestycje realizują się głównie w II półroczu  

(w okresie letnim i wczesno jesiennym są największe wydatki). W tym roku w budżecie 

powiatu zaplanowana jest duża inwestycja jaką jest remont drogi Racibórz – Miedonia – 

Brzeźnica, również remont drogi ul. Raciborska w Bieńkowicach, która dobiega już końca, 

ale główne wydatki to jest II półrocze 2014 r. – remont ul. Wiejskiej w Babicach, jak 

również remont Kaplicy Zamkowej, dlatego też w I półroczu 2014 r. nie widać ich  

ani po stronie dochodów i wydatków, ponieważ pieniądze otrzymuje się po wykonaniu 

zadania i złożeniu faktur. Zagrożeniem jest wykonanie dochodów od osób fizycznych – 

Starostwo przyjmuje w pełnej kwocie to co planuje Minister do budżetu i od kilku lat to 

wykonanie jest poniżej planowanego. Jest to wynik z wpłat, jakie odprowadzają zakłady 

pracy do Urzędu Skarbowego z pensji pracowników. Dwa były tylko takie lata, że 

wykonanie było powyżej 100 %.  

 Kolejną pozycją jest sprzedaż mienia. W bieżącym roku zaplanowano wpływy z tego 

tytułu w wysokości 1 mln 950 tys. zł., ale pojawił się problem ze sprzedażą nieruchomości 

np. w Markowicach przy ul. Kombatantów oraz budynku przy ul. Ludwika. W przypadku 

sprzedaży dużych nieruchomości Skarbu Państwa, powiat ma udział np. dużą 

nieruchomością jest nieruchomość po ogródkach przy więzieniu i konieczne było 

przesunięcie procedury sprzedaży ze względu na zmianę planu przez miasto. W tym roku 

odbędzie się kolejny przetarg, ale nie wiadomo, czy będą chętni do jej nabycia, gdyż jest to 

duży teren za kwotę ponad 2 mln zł.  
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Na zakończenie Starosta powiedział, że nie widzi zagrożenia w wykonaniu budżetu 

na rok 2014.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o opinię w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, że w dniu 

wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie  

z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r., jak również sprawozdanie z wykonania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także sprawozdanie Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Komisja analizowała dochody i wydatki co do działu. 

Dosyć szczegółowe były wyjaśnienia do budżetu, jeżeli chodzi o wykonanie sprawozdania. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

o zabranie głosu w tym temacie.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur poinformował, iż Komisja 

Rewizyjna również nie wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2014 r. i do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024 w I półroczu 2014 r. 

i zaopiniowała je pozytywnie.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

o przegłosowanie informacji nt. wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 

 Informacja nt. wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 r. 

została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.     

 

Ad6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnego. 

 

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

punkcie porządku obrad? Na salę przybył kolejny radny i skład rady wyniósł 21 osób.  

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad7. 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 poinformował radnych, że do Starostwa Powiatowego w Raciborzu przybył  

z partnerskiego powiatu Märkischer Kreis Pan Tomasz Kalisz, który odbywa  

3 – tygodniową praktykę w tut. Starostwie. Pan Tomasz porozumiewa się językiem polskim, 

ma korzenie raciborskie, jego rodzina pochodzi z Gminy Kornowac. W I kadencji  

Pani Ewa Bohr – Cyfka była na takiej wymianie w Märkischer Kreis.  

Podczas omawiania informacji o ważnych wydarzeniach Starosta podziękował 

Gminie Krzyżanowice i mieszkańcom sołectwa Bieńkowice za wzorowe przygotowanie 

dożynek powiatowych. 

Starosta przekazał także, że jeśli będzie to możliwe, to wyniki z ankiet z poziomu 

zadowolenia klienta z usług świadczonych w Starostwie zostaną przedstawione na sesji 

październikowej.   

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

sesjami od 27.08.2014 do 18.09.2014, 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 19.09.2014 do 30.09.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.08.2014 

 do 18.09.2014), stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

W dniach 19 – 20.09.2014 r. z inicjatywy Starostwa i Komisji Rolnictwa i Ochrony  

Środowiska odbędzie się wyjazd szkoleniowy dla rolników na XVI Międzynarodową 

Wystawę Rolniczą AGRO – SHOW 2014 do Bednar k/ Poznania. Co roku jest kilka 

adresowanych do rolników konferencji, szkoleń wyjazdowych czy w Raciborzu i jest to 

robione z udziałem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. Wśród rolników cieszy się to dużym 

zainteresowaniem.  

Starosta poinformował, iż radni otrzymali zaproszenie na 16.10.2014 r. do Krakowa 

na uroczystość upamiętniającą postać Księcia Raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego.  

O godzinie 16:30 w Katedrze na Wawelu Ksiądz Kardynał odprawi mszę św., kazanie 

wygłosi Ordynariusz Diecezji Opolskiej Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, stąd też poprosił 

radnych o potwierdzenie do końca tygodnia (najpóźniej do poniedziałku  
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do godz. 8:00 – 9:00) udziału w w/w uroczystości, ze względu na zarezerwowanie autobusu.  

Wyjazd zaplanowano o  godz. 12:00 z parkingu, zaś powrót planowany około godziny  

23:00 – 24:00.  Będzie 3 – 4 autobusy. Jest wiele osób chętnych na wyjazd do Krakowa. 

Udostępniono miejsca w autokarze dla różnych organizacji działających w Raciborzu, 

stowarzyszeń, emerytów, pocztów sztandarowych, szkół i służb mundurowych.   

Na zakończenie Starosta poinformował, iż informacja o realizacji uchwał  

i wniosków znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad8. 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 Komisja 

Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie powiatu na rok 2014 jak i zmiany 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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. 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?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

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

punkcie porządku obrad? W/w Regulamin Organizacyjny omawiany był bardzo szeroko  

na Komisji Budżetu i Finansów.   

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad11.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnicy. 

 

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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze  

w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

 

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 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Marka Labusa na działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego i Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka. 

 

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.  

W głosowaniu nie brali udziału członkowie Zarządu, reszta radnych  

była za podjęciem uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Adama Potockiego na działalność Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. 

 

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

punkcie porządku obrad?  

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur. Wniósł autopoprawkę  

w drugim akapicie polegającą na usunięciu za n/w nawiasem kropki i wpisaniu z małej litery  

po zdaniu: „Skarga złożona do starosty na działalność Powiatowego Rzecznika Praw 

Konsumentów w Raciborzu (w dniu 19 maja 2014 r.).  

Przewodniczący rady A. Wajda uważał, iż jest to formalna autopoprawka. Zapytał, 

czy są inne uwagi do projektu uchwały? 

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

do głosowania.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za (Starosta nie brał udziału w głosowaniu)  

i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

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

do realizacji kolejnego punktu.  
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Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

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

do następnego punktu. 

 

Ad17. 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 wnioski. 

 

Ad18. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? 

Zgłosił się radni: Starosta i wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak. 

  Starosta powiedział, że niedawno informował, że w projekcie kontraktu 

województwa śląskiego znalazła się droga Racibórz – Pszczyna i droga południowa. W dniu 

25.092014 r. ukazały się informacje i nawet w dniu dzisiejszym otrzymał od Referatu 

Strategii i Funduszy Zewnętrznych listę przedsięwzięć priorytetowych w kontrakcie 

terytorialnym dla województwa śląskiego i nie ma w niej drogi Racibórz – Pszczyna  

ani drogi południowej. Na 90 kilka projektów, które były w projekcie tego kontraktu  

jest 77 czy 78 zadań, ale brak drogi południowej i drogi Racibórz – Pszczyna. Nie jest to 

dobra informacja, ale wiadomo, że jeżeli z budżetu unijnego na lata 2013 – 2020  

nie wybuduje się, to może być poważny problem. W najbliższym czasie odbędzie się Walne 

Zgromadzenie w Subregionie Zachodnim i w/w temat osobiście podniesie, by jeszcze 

monitować w celu zmiany, jeśli pojawią się jakiekolwiek szanse. Bardzo dużo  

jest projektów, jeśli chodzi o połączenia kolejowe, jest odcinek autostrady A1 od Pyrzowic  

i obwodnica Częstochowy, itp., ale brak dróg, które są tak bardzo ważne.  

  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

powiedział, że sołectwo Grzegorzowice w Gminie Rudnik jest bardzo ładnie, malowniczo 

położone na terenie pagórkowatym, ale pojawia się problem, kiedy są opady deszczu  
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(nie tylko w tej miejscowości). Ulica Żabnik i ul. Powstańców po ostatnich intensywnych 

opadach deszczu była zalewana, domostwa i gospodarstwa domowe. W tej sprawie  

odbyło się spotkanie z udziałem Wójta, Powiatowego Zarządu Dróg. Okazało się, że droga  

jest gminna, ale rów przy drodze nie jest gminny, wymaga modernizacji, gdyż przekroje 

przepustów są za wąskie i władze gminne stwierdziły, że jest to Starosty. Przedstawiciel 

PZD stwierdził, że nie będą tego robić, gdyż nie jest to w ich gestii, stąd zapytał, kto 

powinien rów modernizować, skoro droga jest gminna, natomiast rów wzdłuż tej drogi 

należy do Starostwa. 

  Starosta stwierdził, że był taki moment, że wszędzie, gdzie nie było wpisanego 

konkretnego właściciela, to z mocy prawa wpisywano Skarb Państwa i w danym powiecie 

Skarb Państwa, Starosta, dlatego, że w imieniu Skarbu Państwa terenami Skarbu Państwa  

na terenie powiatu gospodaruje Starosta. Nie znaczy to, że jest to nieruchomość  

Starosty i Skarbu Państwa, ponieważ ustawa, która wprowadzała ustawę samorządową 

określiła również jakie mienie należy do gminy, powiatu i województwa. To, co z mocy 

prawa jest mieniem gminy, gmina powinna skomunalizować, ale jest to długi i kosztowny 

proces. Gminy te wszystkie nieruchomości, gdy są intratne, które można było sprzedać, 

szybko załatwiły temat, składając wnioski o komunalizację, a to co nie jest im potrzebne to  

z tym zwlekają. Jeśli jest droga gminna, publiczna to do drogi należy również pobocze, rów 

i to co jest poza rowem. Gmina ma to określić i złożyć wniosek do Wojewody  

o komunalizację i to, że w księgach wieczystych zapisano Skarb Państwa, Starosta, to  

nie znaczy, że Starosta ma jakiekolwiek podstawy do wydawania środków i robienia czegoś 

za gminę. Kilka lat temu był taki przypadek w Gminie Krzyżanowice, ale wizyta  

u Wojewody wyjaśniła ten problem. Wiele jest takich przypadków (np. w Raciborzu 

jak wyjeżdża się na Markowice za Kanałem Ulga (mostem) po lewej stronie znajduje się 

teren, gdzie była droga i wpisano Skarb Państwa, Starosta. Straż Miejska przychodzi  

z prośbą do Starostwa, aby sprzątano teren, ale z mocy prawa jest to teren Gminy Racibórz). 

Wystąpiono do Wojewody o interpretację, co w takich przypadkach należy robić, jeżeli 

Gmina nie komunalizuje). Otrzymano pismo od Wojewody informujące, iż w przypadku 

poniesienia wydatków, jeśli zagraża to bezpieczeństwu, ponosi się wydatki, ale w momencie 

komunalizacji gminy, to dochodzi się od gminy poniesionych nakładów. Czasami  

zdarza się, że jest to własność prywatna. Pojawiły się przypadki  

przy komunalizacji dróg, gdzie z mocy prawa teren pod drogami stał się własnością 

zarządcy drogi mimo, że był to teren osoby prywatnej, co ujęte było w księgach 
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wieczystych. Dotyczy to również dróg śródpolnych i był taki przypadek Gminy Nędza.  

Z mocy prawa drogi polne są własnością gminy. Starosta odpowiedział 

wiceprzewodniczącemu rady, iż jest to rów przy drodze gminnej i jest to teren Gminy 

Rudnik.    

   

Ad19. Zakończenie sesji. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się  

28 października 2014 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Tematem sesji będzie: „Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie 

Powiatu Raciborskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2013 / 2014.   

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 15:41 zamknął obrady XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował za sprawne przeprowadzenie obrad 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  

30 września 2014 r. 

4. Uchwała Nr 4100 / V/ 135 / 2014  z dnia 15 września 2014 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2014 r. 

5. Informacja nt. wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 r. 

6. Uchwała Nr XLVI/428/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 27.08.2014   

do 18.09.2014. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 19.09.2014  

do 30.09.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 27.08.2014 do 18.09.2014). 

9. Uchwała Nr XLVI/429/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.  

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

10. Uchwała Nr XLVI/430/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

11. Uchwała Nr XLVI/431/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.   

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

12. Uchwała Nr XLVI/432/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.   

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

położonej w Brzeźnicy. 

13. Uchwała Nr XLVI/433/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.   

w sprawie stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 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. 

14. Uchwała Nr XLVI/434/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność Zarządu Powiatu 

Raciborskiego i Starosty Raciborskiego Adama Hajduka. 
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15. Uchwała Nr XLVI/435/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.    

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Adama Potockiego na działalność Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka. 

 

 


