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BR. 0002.3.11.2014 
PROTOKÓŁ  NR  XLVII / 2014 

z  XLVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 października 2014 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XLVII/436/2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

2. XLVII/437/2014 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

3. XLVII/438/2014 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. XLVII/439/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. 

5. XLVII/440/2014 - w sprawie ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem 

Mieszka IV Laskonogiego – Księcia Raciborskiego i władcy Polski”. 

6. XLVII/441/2014 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2014 r. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu          Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu          Beata Bańczyk  

3. Kierownik Biura Rady         Ewa Mekeresz  

4. 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 XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 

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 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2015 

„Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego”. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r. 

13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nt. analizy oświadczeń 

majątkowych za 2013r. złożonych przez radnych. 

14. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. 

złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XLVII 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.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych gości: 

Pana Zenona Pietrasa 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 28 października 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 Nr OR. II. 0022.3.10.2014 z dnia 

28.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1) nowej wersji materiału pt. „Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej  

na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2013 / 2014”. 

  Autopoprawka została wprowadzona 19 głosami za.      

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

  Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 19 głosami za.  

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  
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  Projekt uchwały został przyjęty 19 głosami za.  

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

do porządku obrad?  

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

o przegłosowanie uaktualnionego porządku obrad.  

Porządek obrad został przyjęty 19 głosami za.  

   

Ad3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 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 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 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 19 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 radnego A. Wierzbickiego.  

 Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę i został wybrany na stanowisko 

Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.  
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Ad5. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż materiał jest dość obszerny i został 

omówiony na Komisjach. W związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do materiału? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajdy poprosił o przyjęcie 

materiału.  

 Materiał został przyjęty 19 głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 Na salę przybył kolejny radny i skład rady wyniósł 20 osób.  

  

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 01.10.2014 do 16.10.2014, a które radni otrzymali drogą elektroniczną. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

W dalszej kolejności Starosta omówił informację o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 17.10.2014 do 28.10.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.10.2014 

 do 16.10.2014), stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Na zakończenie Starosta przekazał, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.   

Następnie poinformował, iż na zasłużoną emeryturę odszedł Pan Zenon Pietras - 

długoletni nadleśniczy Rud Raciborskich. Powiat Raciborski współpracował  

z Nadleśnictwem, jeśli chodzi o wyjazdy edukacyjne jak również w ramach zlecenia 

Nadleśnictwo zajmuje się zadaniem powiatu, jakim jest nadzór nad lasami prywatnymi.  

W imieniu Zarządu, radnych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podziękował 

Nadleśniczemu za wiedzę, życzliwość dla powiatu oraz za lata dobrej współpracy.  

Jako dowód podziękowania wręczył kwiaty i upominek.  

Pan Zenon Pietras ucieszył się, że radni pamiętali o jego osobie. Przypomniał, iż  

przybył z Opolszczyzny do Raciborza 35 lat temu.  Od 1997 r. pełnił funkcję Nadleśniczego, 

a przedtem był Zastępcą Nadleśniczego. Dużym wydarzeniem była powódź w 1997 r., którą 
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miasto Kuźnia Raciborska i lasy „wyszły” obronną ręką. Stwierdził, iż współpraca zarówno 

z radą jak i z Zarządem Powiatu była dobra. Na ręce Starosty złożył podziękowania  

oraz wręczył pamiątkową książeczkę z odręcznym wpisem.  

Starosta poinformował także, że na sesję została zaproszona Pani radna  

Sejmiku Województwa Śląskiego E. Lewandowska. Wielokrotnie przez Panią  

E. Lewandowską przekazywano interpelacje radnych do Zarządu Województwa Śląskiego. 

Dzięki staraniom radnej udało się rozstrzygnąć problem ze ZSOMS, gdyż przejęcie tej 

szkoły przez Marszałka może dać jej dalszą historię. Szkoła nadal rozwija się.  

Poprosił przewodniczącego rady A. Wajdy o wyrażenie zgody na wystąpienie radnej  

E. Lewandowskiej.  

W związku z kończącą się kadencją w Sejmiku Województwa Śląskiego radna  

Ewa Lewandowska podziękowała za zaproszenie na sesję. Poinformowała nt. budowy 

kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS. Projekt hali przy ZSOMS powstał  

przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Przy wsparciu powiatu projekt ten może 

realizować się. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2007 – 2013, Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 

8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”, a całkowity budżet zadania wynosi 15 682 388 zł. 

Okres realizacji w/w zadania obejmuje rok 2012 – 2014 i źródło finansowania: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego 11 056 039,08 zł i jest to 85 % środków kwalifikowanych. 

Zaszczytne miejsce w finansowaniu mają środki powiatu 1 mln zł. – wymagany był udział 

własny powiatu. Z budżetu państwa czyli z Programu Rozwoju Bazy Sportowej 

sfinansowano 697 800 zł i dlatego nastąpiło takie przesunięcie, by równocześnie móc 

„uratować” budową dokończenie hali w Krzanowicach. Przesunięcia w budżecie 

województwa, które skomplikowały sytuację, ale pomogły ruszyć z pracami  

i w dniu dzisiejszym hala w Krzanowicach już funkcjonuje. Ze środków budżetu 

województwa śląskiego oprócz tych, które zostały wymienione z Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej zaangażowano 2 928 548, 92 zł. Zapewniła, iż pomimo rozwiązania z dniem 

08.05.2014 r. umowy z Generalnym Wykonawcą Sport Halls sp. z o.o. z Wrocławia, która 

to firma ogłosiła upadłość, następnie przeprowadzono dwa postępowania na wybór nowego 

wykonawcy robót. Pierwsze z postepowań unieważniono, ponieważ najtańsza oferta 

przekraczała 2 – krotnie przewidziane środki na realizację tej inwestycji. W drugim 

postępowaniu według najniższej kwoty wygrała ofertę Firma SALTEX sp. z o.o.  

z Wrocławia i będzie to firma, która zakończy budowę. W dniu 02.09 została zawarta 
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umowa na dokończenie budowy kompleksu lekkoatletycznego z Firmą SALTEX. W dniu 

16.10. została zawarta dodatkowa umowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy 

budynkiem szkoły a realizowaną halą lekkoatletyczną i zwyciężyła Firma ECO – BUD  

z Szonowic – to jest to kolejna kwota, która będzie musiała być dołożona 438 495,00 zł.  

Są też konieczności usunięcia pewnych usterek, które warunkują realizacją robót 

wykończeniowych. Termin realizacji tej inwestycji przedłużony zostanie z dnia  

31.10.2014 r. do dnia 29.11.2014 r. Termin zakończenia finansowego projektu nastąpi 

29.11.2014 r. Projekt musi zostać rozliczony do 30.12.2014 r., bo w przypadku 

niezrealizowania umów, będą naliczane kary umowne.  

Na zakończenie podziękowała radnym Powiatu Raciborskiego IV kadencji, jak 

również i radnym III kadencji, która przy wielkim udziale Przewodniczącego Rady, 

Starosty, Zarządu, a także przedstawicieli miasta Racibórz, że placówką jaką jest ZSOMS 

mogła być od tego czasu prowadzona przez województwo śląskie. Powiedziała, że szkoła, 

która była we władaniu powiatu, nie miałaby takiego wymiaru, nie mogłaby kształcić 

mistrzów Europy, mieć absolwentów na mistrzostwach świata zarówno w lekkoatletyce  

jak i w pływaniu. Obecnie w internacie jest komplet osób – 62 osoby. ZSOMS jest drogą 

placówką i na dzień dzisiejszy kosztuje w rozrachunku rocznym ponad 3,5 mln zł  

ponad subwencję, którą otrzymuje Urząd Marszałkowski. Z pewnością żaden powiat  

nie byłby w stanie takiej kwoty wygospodarować z własnego budżetu.  

Następnie podziękowała Staroście oraz tym radnym, z którymi współpracowała  

podczas czteroletniej kadencji. Na ręce przewodniczącego rady A. Wajdy przekazała 

materiały dotyczące budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu, 

stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajdy podziękował przedmówcy za ciekawą informację. 

Zarządził 10 – minutową przerwę.       

Po krótkiej przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji  

i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad7. 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. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, że Komisja 

Budżetu i Finansów zajmowała się projektem uchwały w sprawie dokonania zmian  

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

autopoprawki, które były na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu.  

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, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. 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 9 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze 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 przystąpił  

do głosowania.  

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 wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. 

 

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 20 głosami za, 1 głosem wstrzymującym i stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2015 

„Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego”. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu Raciborskiego uwzględniając wniosek 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu dzisiejszym przyjął autopoprawkę  

do projektu uchwały dotyczącą:  

1. brzmienia tytułu: „w sprawie ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem 

Mieszka IV Laskonogiego – Księcia Raciborskiego i władcy Polski”. 

2. brzmienia §1  „Ogłasza się w Powiecie Raciborskim rok 2015 „Rokiem Mieszka IV  

Laskonogiego – Księcia Raciborskiego i władcy Polski”.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

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

do głosowania wraz ze zgłoszoną poprawką.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2014 r. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż Powiatowa Społeczna Rada  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała podział 

środków PFRON. W/w Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Następnie 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 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nt. analizy oświadczeń 

majątkowych za 2013r. złożonych przez radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego przez radnych  

za rok 2013, stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad14. Informacja Starosty Raciborskiego nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. 

złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych  

za 2013 r. złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. Powyższa  

informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.   
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Ad15. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu.  

 

  Zgłosił się radny L. Malcharczyk. 

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

  Radny Leonard Malcharczyk poinformował, iż w ubiegłym tygodniu na łamach  

jednej z gazet opolskiej pojawił się artykuł informujący o istnieniu zagrożenia, że Zbiornik 

„Racibórz Dolny” w kontekście realizacji zagadnienia zostanie przesunięty. Wiele osób  

z województwa pytało się o sytuację w obszarze Zbiornika „Racibórz Dolny”. W związku  

z tym zapytał, czy są nowe informacje mówiące, że może dojść do większego opóźnienia  

z budową Zbiornika „Racibórz Dolny”?    

  Ponadto radny zabrał głos odnośnie nadwykonań w Szpitalu Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przypomniał, że kiedyś mówiono, iż Szpital będzie 

starał się wyegzekwować nadwykonania na zasadzie dogadania się z NFZ. Pojawiły się 

nawet propozycje skierowania w/w sprawy na drogę sądową, stąd też zapytał, na jakim  

jest to etapie?  

 

Ad16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

  Starosta przypomniał, iż niedawno odbyło się kolejne spotkanie Inwestora  

z Bankiem Światowym. Na takich spotkaniach udział bierze również przedstawiciel 

samorządu na terenach których Zbiornik jest realizowany. Potwierdzono, że rzeczywiście  

są problemy z wykonawcą, wcześniej o tych problemach mówił Dyrektor A. Bombała.  

Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie powiedzieć jaki będzie termin zakończenia 

inwestycji. Wiadomo było od początku, że będą problemy przy inwestycji (jak wygrała 

firma, która dała niższą ofertę). Nierealny jest termin planowany (początek roku 2017), ale 

jak stwierdził inwestycja zostanie zakończona.  

  Odnośnie nadwykonań w Szpitalu powiedział, że w przypadku jak NFZ proponował 

godziwe warunki ugody, to szpitale „szły” na ugodę. Stwierdził, że gdyby nie było ugód, to 

Szpital mógłby mieć problem z wypłatą wynagrodzeń, ponieważ nie dysponowałby taką 

kwotą, o czym powiadomiono także pielęgniarki. Szpitale, które znalazły się  



12 
 

w gorszych kondycjach finansowych i nie mogły pozwolić sobie na ugodę, wcześniej 

występowały do sądu. Szpital Rejonowy w Raciborzu mógł sobie pozwolić  

na przyjmowanie proponowanych wcześniej przez NFZ ugód. Przypomniał także, że  

Rada Powiatu umarza szpitalowi kolejne raty pożyczki i w tym roku będzie to kwota  

1 mln 900 tys. zł. Wyrażono również zgodę, by pożyczka w kwocie 2 mln zł, która miała 

być w roku bieżącym zwrócona przekształcić ją w pożyczkę długoterminową i tylko  

1 mln zł zostanie zwrócony w 2014 r., a pozostały 1 mln zł w przyszłym roku.   

 

Ad17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków o przedstawienie wniosków.   

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki powiedział, 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? 

Zgłosili się radni: Ł. Kocur, Starosta i przewodniczący rady A. Wajda.  

Radny Łukasz Kocur zwrócił się z prośbą, aby na dziedzińcu Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu przyjrzeć się flagom z herbem i zadbać o lepszą ich estetykę.  

Starosta powiedział, że prace, które znajdują się na sali, to prace podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy.  

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że na wszystkie interpelacje zostały 

udzielone odpowiedzi i dostępne są w Biurze Rady. W Biurze Rady znajdują się także 

pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym. Odczytał pismo Pani Moniki Swobody 

odnośnie przeproszenia Pana K. Spornego za słowa, które użyła w piśmie do Starosty z dnia 

29.06.2014 r. Powyższe pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.    

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja  

odbędzie się 12 listopada 2014 r. o godz. 16:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie „Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego”. 
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Starosta przekazał, iż po uroczystej sesji Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 

uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy z medalem dłuta prof. Czesława Dźwigaja 

upamiętniającej fakt pochówku w Katedrze na Wawelu Mieszka IV – Księcia Raciborskiego 

i władcy Polski. Po odsłonięciu tablicy - występ teatru działającego przy Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

Ad19. Zakończenie sesji. 

  

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący 

rady A. Wajda o godz. 16:00 zamknął obrady XLVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował za sprawne przeprowadzenie obrad sesji.  

 
 
Protokołowała:      Przewodniczący rady : 

Jolanta Błaszczok           Adam Wajda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

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  

28 października 2014 r. 

4. Materiał pt.: „Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014”. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 01.10.2014   

do 16.10.2014. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 17.10.2014  

do 28.10.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 01.10.2014 do 16.10.2014). 

7. Materiały dotyczące budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS w Raciborzu. 

8. Uchwała Nr XLVII/436/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

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

9. Uchwała Nr XLVII/437/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

2014 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

10. Uchwała Nr XLVII/438/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

2014 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Nr XLVII/439/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu 

przy ulicy Klasztornej 10. 

12. Uchwała Nr XLVII/440/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

2014 r. w sprawie ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV 

Laskonogiego – Księcia Raciborskiego i władcy Polski”. 

13. Uchwała nr 10/X/2014 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

14. Uchwała Nr XLVII/441/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października  

2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r. 
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15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Raciborskiego przez radnych za rok 2013. 

16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. . złożonych  

przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

17. Pismo Pani Moniki Swobody odnośnie przeproszenia Pana K. Spornego za słowa, które 

użyła w piśmie do Starosty z dnia 29.06.2014 r. 

 


