BR. 0002.3.14.2014
PROTOKÓŁ NR II / 2014
z II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r. godz. 1730
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, sala narad (parter)

Numery podjętych uchwał:
1. II/3/2014 - w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania
w wyborach tajnych.
2. II/4/2014 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego.
3. II/5/2014 - w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.
4. II/6/2014 - w sprawie wyboru Wicestarosty.
5. II/7/2014 - w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.
6. II/8/2014 - w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu
Raciborskiego.
7. II/9/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
8. II/10/2014 - w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. II/11/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. II/12/2014 - w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
11. II/13/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.
12. II/14/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Współpracy z Zagranicą.
13. II/15/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
14. II/16/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji.
15. II/17/2014 - w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.
16. II/18/2014 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
1. Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

2. Skarbnik Powiatu

Ewa Tapper

3. Radca Prawny

Marta Topór – Piórko

4. Radca Prawny

Michał Gebel

5. Kierownik Biura Rady

Ewa Mekeresz

Porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Informacja o porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

4.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty
do głosowania w wyborach tajnych.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Raciborskiego.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady
Powiatu Raciborskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz
Bezpieczeństwa.
16. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

powołania

członków

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
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18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.
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. 17:30
otworzył obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 23 radnych,
co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
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 zwołanej w trybie nadzwyczajnym
w

dniu

15

grudnia

2014

r.

zostało

podane

do

publicznej

wiadomości.

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

Ad2. Informacja o porządku obrad.

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż radni otrzymali porządek obrad
sesji, zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Porządek obrad został zaproponowany
przez wnioskodawcę czyli przez Zarząd Powiatu Raciborskiego i w takim kształcie
zostanie on przegłosowany. Przypomniał, iż na każdym etapie sesji można zmienić
porządek obrad za wolą większości, za przyzwoleniem wnioskodawcy czyli Zarządu
Powiatu, zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. W związku
z powyższym zapytał, czy są uwagi do porządku obrad sesji?

3

Zgłosił się radny Dawid Wacławczyk zwracając się z prośbą o zmianę
pkt 6 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
i pkt 9 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu
Raciborskiego.

Propozycja

jest

taka,

aby

pkt

6

otrzymałby

brzmienie:

I Wiceprzewodniczącego, a pkt 9 – dwóch etatowych członków Zarządu Powiatu.
Powyższa zmiana wynika stąd, że taką zmianę zapowiadano w swoim programie.
Został nawet przygotowany projekt uchwały, który nie został jeszcze złożony, gdyż
pracuje się nad nim pod względem formalnym, ale w ciągu tygodnia zostanie on
złożony. Komitet „Prawo i Sprawiedliwość będzie starał się przekonać wszystkich
radnych, aby zrezygnowano z funkcji jednego wiceprzewodniczącego rady powiatu
i będzie wnioskować o to, aby:
1) z czterech Komisji zrobić dwie Komisje,
2) Zarząd Powiatu składał się z trzech etatowych członków Zarządu Powiatu.
W chwili obecnej nie jest to czas na uzasadnianie uchwały, natomiast jeśli radnych
nie przekona się do w/w zmiany, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby te funkcje zostały
uchwalone na kolejnej sesji, natomiast w przypadku przekonania radnych, to
niezręcznie byłoby odwoływać te osoby po dwóch tygodniach.
Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zostały złożone dwa wnioski
o zmianę pkt 6 i pkt 9. W związku z tym zapytał, czy Zarząd Powiatu wyraża zgodę
na przegłosowanie tych wniosków?
Starosta Adam Hajduk przypomniał, iż statut Powiatu Raciborskiego przewiduje
5 członków Zarządu.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wniosek dot. zmiany porządku
obrad będzie głosowany, stąd też poprosił Zarząd o przeprowadzenie minutowej narady.
Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu nie wyraża zgody, stąd też
przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego o interpretację prawną, ze
względu na brak zgody wnioskodawcy na wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Michał Gebel stwierdził, iż
w tym wypadku brak zgody wnioskodawcy skutkuje tym, że nad takim wnioskiem
nie można głosować.
Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż na wniosek zarządu
lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany
jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
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ustawowego składu rady (art. 15 ust. 2). Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej
w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepisy ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana
jest zgoda wnioskodawcy. Następnie zapytał, czy są inne propozycje zmiany porządku
obrad?
W związku z brakiem innych propozycji, przewodniczący rady A. Wajda
zaproponował

przegłosowanie

proponowanego

porządku

obrad,

zgodnie

z przedstawionymi materiałami.
Porządek obrad został przyjęty 14 głosami za, 8 głosami przeciw i 1 głosem
wstrzymującym.

Ad3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi
do protokołu z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., który
był wyłożony do wglądu w Biurze Rady?
W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda odczytał
pisemne zgłoszenie radnego A. Hajduka dotyczące wniesienia poprawki do protokołu
z I sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. Projekt uchwały
w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach
tajnych został złożony przez grupę radnych składających się z czterech osób,
podpisanych pod uzasadnieniem projektu uchwały, a nie jak podał w imieniu Zarządu
Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym wnosi o dokonanie w/w uzupełnienia
do protokołu. Powyższe pismo znajduje się w teczce BR. 0004, w spisie spraw
pod poz. 25.
W związku z tym przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni przyjmują
w/w poprawkę do protokołu.
Poprawka została wniesiona.
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił
o przegłosowanie pełnego kształtu protokołu z ostatniej sesji, już po poprawce.
Protokół został przyjęty 23 głosami za.
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Ad4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji
Skrutacyjnej, która jest niezbędna w związku z głosowaniami tajnymi.
Radny Ryszard Winiarski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej Starostę A. Hajduka.
Starosta A. Hajduk wyraził zgodę.
Radna Katarzyna Dutkiewicz zgłosiła do Komisji Skrutacyjnej radnych:
Szymona Bolika oraz Annę Wacławczyk.
Radni Szymon Bolik oraz Anna Wacławczyk wyrazili zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda odczytał osoby, które weszły w skład Komisji
Skrutacyjnej:

A.

Hajduk,

Szymon

Bolik

i

A.

Wacławczyk

oraz

poprosił

o przegłosowanie w/w składu osobowego Komisji.
W/w skład osobowy Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 21 głosami za
i 2 głosami wstrzymującymi.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o wybór ze swojego składu
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Ad5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty
do głosowania w wyborach tajnych.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego o ustosunkowanie się
do projektu uchwały.
Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Marta Topór – Piórko
powiedziała, że przyjęte zasady w uchwale zostały dopracowane i uproszczone na tyle,
by wyniki głosowania były ustalane w możliwie najkrótszym terminie i nie wymagały
dodatkowych wyjaśnień interpretacyjnych ze strony radców prawnych.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi do projektu uchwały?
Radny Dominik Konieczny uważał, iż w § 1 projektu uchwały prawo zgłaszania
kandydatów przysługuje radnym lub grupie radnych, a nie radnemu i grupie radnych.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż karty miały uprościć procedurę
głosowania zaś ostatnie liczenie było nie do końca zrozumiałe i stąd była intencja
uproszczenia. Poprosił radcę prawnego o ustosunkowanie się do powyższej propozycji.
Radca Prawny M. Topór – Piórko ustosunkowała się do wypowiedzi radnego.
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Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż opinia radcy prawnego
jest za przyjęciem proponowanej poprawki. W związku z powyższym poprosił
o przegłosowanie tej poprawki?
Poprawka została uwzględniona zwykłą większością głosów.
Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

przegłosowanie

uchwały

już po uwzględnieniu poprawki.
Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. rada powiatu wybiera ze swojego
grona wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatury na w/w stanowisko. Jako pierwszego
kandydata na I Wiceprzewodniczącego zgłosił kandydaturę Pana Władysława
Gumieniaka. Następnie poprosił o zgłaszanie dalszych kandydatów.
Radny Franciszek Marcol zgłosił radną Katarzynę Dutkiewicz na stanowisko
wiceprzewodniczącego rady powiatu.
Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie
wybrany I Wiceprzewodniczący, a następnie II Wiceprzewodniczący. Osoba, która
przegra, ma prawo startować także na II Wiceprzewodniczącego. Następnie zapytał, czy
są inne zgłoszenia?
W związku z brakiem zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił
o przegłosowanie zamknięcia listy zgłoszonych kandydatur. Przypomniał, iż
na stanowisko I Wiceprzewodniczącego Rady zostali zgłoszeni: W. Gumieniak
i K. Dutkiewicz.
Lista kandydatur została przyjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy wyrażają zgodę
na kandydowanie?
Radni K. Dutkiewicz i W. Gumieniak wyrazili zgodę.
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy. Zarządził 5 – minutową przerwę, w celu przygotowania kart do głosownia.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady sesji oraz poprosił
radcę prawnego, aby przed pierwszym głosowaniem wyraźnie wskazała, w jaki sposób
skreśla się karty do głosowania tajnego.
Radca prawny M. Topór – Piórko stwierdziła, iż z racji tego, że jest dwóch
kandydatów stosuje się zasadę, o której mowa w rozdziale III uchwały. Odczytała
z w/w uchwały § 8 i 9:
§ 8. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają zapis:
"Karta do głosowania w wyborach na ................................. "oraz zamieszczone
w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów. Obok każdego
nazwiska z prawej strony umieszcza się jednakową kratkę: pod wyrazem "za".
Pod imionami i nazwiskami wszystkich kandydatów umieszcza się dwie jednakowe
kratki: jedna pod wyrazem: „przeciw”, druga pod wyrazem "wstrzymuję się”.
§ 9. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku "x" tylko w jednej kratce
pod wyrazem „za” obok nazwiska tylko jednego kandydata albo „przeciw"
albo "wstrzymuję się" znajdującymi się pod imionami i nazwiskami wszystkich
kandydatów, z tym zastrzeżeniem, że oddanie głosu:
1) „za” wyborem kandydata oznacza oddanie głosu przeciw pozostałym kandydatom,
2) „wstrzymuję się” oznacza oddanie głosu wstrzymującego się od głosowania w ogóle,
3) „przeciw” oznacza oddanie głosu przeciw wszystkim kandydatom.
Jeżeli radny:
1) wypełnił kartę do głosowania w sposób niezgodny z ust. 1;
2) nie wypełnił w ogóle karty do głosowania;
głos taki uważa się za nieważny.
W związku z powyższymi zasadami radca prawny M. Topór – Piórko zapytała,
czy radni mają jakiekolwiek pytania?
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż każdy ma tylko jeden głos
i albo odda go przy nazwisku jednego z kandydatów albo jest przeciw czy
wstrzymuje się od głosu.
Nikt z radnych nie wniósł uwag.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o pokazanie
radnym, iż urna jest pusta.
Komisja Skrutacyjna pokazała radnym pustą urnę.
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Radna A. Wacławczyk - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywała radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na I Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Po odebraniu
karty do głosowania radni podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania.
Wszyscy – 23 radnych otrzymało karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – 4 minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Raciborskiego, sporządzony na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał, że liczba radnych obecnych na sesji
uprawnionych

do

głosowania:

23,

liczba

radnych,

którym

wydano

karty

do głosowania: 23, liczba kart wyjętych z urny: 23, liczba kart nieważnych: 0, liczba
głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 23. Liczba głosów ważnie oddanych
„za” wyborem poszczególnych kandydatów:
1) Katarzyna Dutkiewicz – oddano głosów 9,
2) Władysław Gumieniak – oddano głosów 14,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, przeciw wszystkim kandydatom: 0.
W wyniku tajnego głosowania radny Władysław Gumieniak uzyskał wymaganą
liczbę głosów i został wybrany na I Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Raciborskiego.
Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na I Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego stanowią
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Komisji Skrutacyjnej oraz poprosił
o przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Raciborskiego w osobie W. Gumieniaka.
Uchwała została przyjęta 22 głosami za, 1 głosem przeciw i 0 głosami
wstrzymującymi się.

9

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko
II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.
Radny Dawid Wacławczyk stwierdził, iż ze zgłoszonym wcześniej wnioskiem
nie zostanie zgłoszony kandydat na te stanowisko.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o podchodzenie do mównicy,
gdyż sesje są nagrywane i wypowiedź zostanie utrwalona na potrzeby protokołu.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda zgłosił kandydaturę radnego
Józefa Stukatora na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił
o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatur została przyjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny J. Stukator wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda zarządził przerwę, w celu przygotowania
przez Komisję Skrutacyjną kart do głosownia.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radna A. Wacławczyk - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywała radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do

głosowania

na

II

Wiceprzewodniczącego

Rady

Powiatu

Raciborskiego.

Po odebraniu karty do głosowania radni podchodzili do urny i wrzucali kartę
do głosowania. Wszyscy – 23 radnych otrzymało karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
4 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Raciborskiego, sporządzony na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał, że liczba radnych obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania: 23. Na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Raciborskiego zgłoszono kandydaturę Józefa Stukatora. Liczba radnych, którym
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wydano karty do głosowania: 23, liczba kart wyjętych z urny: 23, liczba kart
nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 1, liczba głosów ważnych: 22, liczba głosów
ważnie oddanych „za” wyborem kandydata: 14, liczba głosów ważnie oddanych
„przeciw” wyborowi kandydata: 8, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
W wyniku tajnego głosowania radny Józef Stukator uzyskał wymaganą liczbę
głosów i został wybrany na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.
Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego stanowią
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Komisji Skrutacyjnej oraz poprosił
o przyjęcie uchwały stwierdzającej prawidłowość wyboru II Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Raciborskiego w osobie J. Stukatora, zgodnie z protokołem Komisji
Skrutacyjnej.
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego została
przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Wiceprzewodniczących Rady o zajęcie
miejsca przy stole prezydialnym.

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, iż rada powiatu wybiera
starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym.
W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie
kandydatów na stanowisko Starosty Raciborskiego.
Radny A. Hajduk w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej”
i

„Platformy

Obywatelskiej”

zgłosił

na

stanowisko

Starosty

Raciborskiego

Pana Ryszarda Winiarskiego. Pan R. Winiarski jest radnym od II kadencji Rady
Powiatu Raciborskiego, był Przewodniczącym Klubu Radnych „Razem dla Ziemi
Raciborskiej”, przez III kadencje był Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Przez ten okres czasu dał się poznać jako dobry organizator, znający
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sprawy samorządowe i z pewnością na tym stanowisku będzie dobrze pełnił rolę
Starosty Raciborskiego.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny R. Winiarski wyraził zgodę.
W

imieniu

grupy

radnych,

którzy

startowali

z

Komitetu

„Prawo

i Sprawiedliwość” radny D. Wacławczyk zgłosił na stanowisko Starosty Pana Łukasza
Winiarskiego – ekonomisty i finansisty, człowieka, który jako przedsiębiorca
z wszystkich obecnych na sali zatrudnia największą ilość osób. Pan Ł. Winiarski to
człowiek, który zdobył doświadczenie pracy w Niemczech, w Holandii, w Stanach
Zjednoczonych i założył średniej wielkości przedsiębiorstwo bardzo innowacyjne,
zainwestował środki w Raciborzu i kieruje jedną z szybciej rozwijających się obecnie
firm w Raciborzu. Uważał, że osoba taka jest potrzebna w zarządzaniu samorządem
powiatowym.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny Ł. Winiarski wyraził zgodę.
W związku z brakiem innych zgłoszeń, przewodniczący rady A. Wajda poprosił
o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta, a kandydatami na stanowisko Starosty
Raciborskiego są: Pan R. Winiarski i Pan Ł. Winiarski.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, celem przygotowania kart do głosowania. Zarządził 4 – minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radna A. Wacławczyk - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywała radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na Starostę Raciborskiego. Po odebraniu karty do głosowania radni
podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania. Wszyscy – 23 radnych otrzymało
karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
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Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na Starosty Raciborskiego, sporządzony
na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytał, że liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23, liczba
radnych, którym wydano karty do głosowania: 23, liczba kart wyjętych z urny: 23,
liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 23.
Liczba głosów ważnie oddanych „za” wyborem poszczególnych kandydatów:
1) Łukasz Winiarski – oddano głosów 9,
2) Ryszard Winiarski – oddano głosów 14,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
W wyniku tajnego głosowania radny Ryszard Winiarski uzyskał wymaganą
liczbę głosów i został wybrany na Starostę Raciborskiego.
Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na Starostę Raciborskiego stanowią załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie uchwały stwierdzającej
wybór Starosty Raciborskiego Pana R. Winiarskiego.
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego została przyjęta 23 głosami za i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda wraz z Prezydium Rady złożył gratulacje
nowemu Staroście.
Nowo wybrany Starosta Raciborski Ryszard Winiarski oświadczył, iż radny
Ł. Winiarski nie jest jego rodziną, tylko powiązani są nazwiskami. Osoby w trakcie
kandydowania na radnego zadeklarowali wiele zadań, które zamierzają zrealizować.
Wiele zadań jest do zrealizowania: oświata, szpital czy drogi. Obiecał że wspólnie|
z Zarządem zrobi wszystko, aby radni i mieszkańcy powiatu byli zadowoleni
z podejmowanych działań. Oświadczył, iż wspólnie będzie pracować z opozycją, gdyż
nigdy nie była ona odsunięta od rady, a każdy wniosek złożony w poprzedniej kadencji
przez opozycję był prawie realizowany.
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Przewodniczący

rady

A.

Wajda

podziękował

poprzedniemu

Staroście

za długoletnią pracę w samorządzie, sporo wysiłku w zbudowaniu samorządu
powiatowego we właściwym kształcie.
Ówczesny Starosta A. Hajduk stwierdził, iż będzie to trudna kadencja.
I Kadencja była czymś nowym, w II kadencji pojawiły się problemy np. szpital, który
był największym problemem i przeniosło się to na III kadencję. W poprzedniej
kadencji, która minęła, ściągnięto 90 mln zł środków zewnętrznych, zaś w III kadencji
120 mln zł, zakończono wtenczas budowę szpitala i zrealizowano wiele innych prac.
Zarezerwowane są już środki unijne na V kadencję i są to środki wyłącznie na oświatę,
budowę nowych pracowni i na zajęcia w tych pracowniach. Są również zarezerwowane
środki na prace na szpitalu, wykorzystanie energii odnawialnej, zakup kilku autobusów
6 – 7 w zależności od kwoty przetargu. Zadaniem, które „śliznęło się”
z minionej kadencji jest sprawa oświaty i nie jest to sprawa opcji rządzącej ale sprawa
wszystkich radnych, stąd też obecny Starosta zamierza współpracować również
z opozycją. Starostwa są tak zbudowane, że nie mają dochodów własnych, dlatego też
na potrzeby inwestycyjne muszą sięgać po środki zewnętrzne. W poprzedniej kadencji
przygotowano zadania przed którymi staną radni tj. plan remontu dróg, plan
inwestycyjny jeśli chodzi o szkoły, projekty na budowę sali gimnastycznej w II LO,
budowę boiska, projekt na budowę dużej sali łącznie z pracowniami i kosztami
przy ZSE, jest gotowy projekt na boisko o sztucznej nawierzchni przy ZSM.
W budżecie powiatu również zaplanowane zostały środki finansowe na ten cel.
Życzył nowemu Zarządowi, który zostanie powołany siły i determinacji, zaś radnym
wzajemnej współpracy. Podziękował radnym za długoletnią współpracę w samorządzie.

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, iż rada powiatu wybiera
wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Starosty zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym.
W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę
kandydatów na stanowisko Wicestarosty.
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Starosta R. Winiarski stwierdził, iż do tej pory w Zarządzie Powiatu
Raciborskiego nie było „oświatowca”, stąd też zaproponował na stanowisko
Wicestarosty radnego Marka Kurpisa, który jest Naczelnikiem Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Racibórz. Od wielu lat jest długoletnim samorządowcem i z pewnością
będzie dobrze układała się z nim współpraca.
W związku z brakiem możliwości zgłaszania kandydatów na zapisy ustawowe,
przewodniczący

rady

A.

Wajda

zapytał

kandydata,

czy

wyraża

zgodę

na kandydowanie?
Radny M. Kurpis wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, celem przygotowania kart do głosowania. Zarządził 3 – minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radna A. Wacławczyk - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywała radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na Wicestarostę. Po odebraniu karty do głosowania radni podchodzili
do urny i wrzucali kartę do głosowania. Wszyscy – 23 radnych otrzymało karty
do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na Wicestarosty, sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. Z protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał, że
liczba radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23. Na Wicestarostę
zgłoszono kandydaturę Marka Kurpisa. Liczba radnych, którym wydano karty
do głosowania: 23, liczba kart wyjętych z urny: 23, liczba kart nieważnych: 0, liczba
głosów nieważnych: 0, liczba głosów ważnych: 23, liczba głosów ważnie oddanych
„za” wyborem kandydata: 23, liczba głosów ważnie oddanych „przeciw” wyborowi
kandydata: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.
W wyniku tajnego głosowania radny Marek Kurpis uzyskał wymaganą liczbę
głosów i został wybrany na Wicestarostę.
15

Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na Wicestarosty stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

przegłosowanie

uchwały

stwierdzającej wybór Wicestarosty w osobie M. Kurpisa.
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10
do protokołu.
W chwili obecnej skład rady wyniósł 22 osoby.
W związku z koniecznością opuszczenia sali radnej A. Wacławczyk – członka
Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłoszenie kolejnej
osoby do Komisji Skrutacyjnej, celem uzupełnienia składu.
Radna

K.

Dutkiewicz

zgłosiła

do

Komisji

Skrutacyjnej

radnego

Ł. Winiarskiego.
Radny Ł. Winiarski wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za uzupełnieniem
składu Komisji Skrutacyjnej o Pana Ł. Winiarskiego?
22 radnych było za przyjęciem w/w kandydatury do Komisji Skrutacyjnej.

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z § 55 Statutu Powiatu
Raciborskiego w skład Zarządu Powiatu oprócz Starosty i Wicestarosty wchodzą: trzej
członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być wybrani również spoza składu
rady. Z członkami Zarządu Starosta może nawiązać stosunek pracy na podstawie
wyboru i jest to w gestii Starosty, z kim nawiąże stosunek pracy, a kto będzie
nieetatowym członkiem Zarządu. Rada powiatu wybiera członków Zarządu na wniosek
Starosty, w głosowaniu tajnym, stąd też poprosił Starostę o zgłoszenie kandydatury
na członka Zarządu.
Starosta R. Winiarski zgłosił na etatowego członka Zarządu radnego
Andrzeja Chroboczka, który do tej pory był Wicestarostą, zna zagadnienia
i z pewnością będzie się z nim dobrze układała współpraca.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
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Radny A. Chroboczek wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, celem przygotowania kart do głosowania. Zarządził 3 – minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radny Szymon Bolik - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywał radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego. Po odebraniu karty
do głosowania radni podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania. Wszyscy –
22 radnych otrzymało karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego,
sporządzony na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej

odczytał,

że liczba radnych

obecnych

na sesji

uprawnionych

do głosowania: 22. Na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłoszono kandydaturę
Andrzeja Chroboczka. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22, liczba
kart wyjętych z urny: 22, liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0,
liczba głosów ważnych: 22, liczba głosów ważnie oddanych „za” wyborem kandydata:
14, liczba głosów ważnie oddanych „przeciw” wyborowi kandydata: 8, liczba głosów
„wstrzymujących się”: 0.
W wyniku tajnego głosowania radny Andrzej Chroboczek uzyskał wymaganą
liczbę głosów i został wybrany na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłoszenie kolejnego kandydata
na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
Starosta R. Winiarski zgłosił na członka Zarządu radną Brygidę Abrahamczyk.
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Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radna B. Abrahamczyk wyraziła zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, celem przygotowania kart do głosowania. Zarządził 3 – minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radny Szymon Bolik - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywał radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego. Po odebraniu karty
do głosowania radni podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania. Wszyscy –
22 radnych otrzymało karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego,
sporządzony na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej

odczytał,

że liczba radnych

obecnych

na sesji

uprawnionych

do głosowania: 22. Na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłoszono kandydaturę
Brygidy Abrahamczyk. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22, liczba
kart wyjętych z urny: 22, liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0,
liczba głosów ważnych: 22, liczba głosów ważnie oddanych „za” wyborem kandydata:
14, liczba głosów ważnie oddanych „przeciw” wyborowi kandydata: 8, liczba głosów
„wstrzymujących się”: 0.
W wyniku tajnego głosowania radna Brygida Abrahamczyk uzyskała wymaganą
liczbę głosów i została wybrana na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przedstawienie kandydatury
na trzeciego członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
Starosta R. Winiarski zaproponował na członka Zarządu radnego Piotra Oledra –
wieloletniego samorządowca, działacza i nauczyciela akademickiego.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał kandydata, czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny P. Olender wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie
do pracy, celem przygotowania kart do głosowania. Zarządził 3 – minutową przerwę.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji oraz oddał
głos Komisji Skrutacyjnej.
Radny Szymon Bolik - członek Komisji Skrutacyjnej odczytywał radnych
z listy obecności, którzy podchodzili do Komisji w celu potwierdzenia odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego. Po odebraniu karty
do głosowania radni podchodzili do urny i wrzucali kartę do głosowania. Wszyscy –
22 radnych otrzymało karty do głosowania.
Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił
3 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję
Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji i poprosił
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Hajduk odczytał w całości protokół
z ustalenia wyników głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego,
sporządzony na sesji w dniu 15 grudnia 2014 r. Z protokołu Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej

odczytał,

że liczba radnych

obecnych

na sesji

uprawnionych

do głosowania: 22. Na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłoszono kandydaturę
Piotra Olendra. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 22, liczba kart
wyjętych z urny: 22, liczba kart nieważnych: 0, liczba głosów nieważnych: 0, liczba
głosów ważnych: 22, liczba głosów ważnie oddanych „za” wyborem kandydata: 14,
liczba głosów ważnie oddanych „przeciw” wyborowi kandydata: 7, liczba głosów
„wstrzymujących się”: 1.
W wyniku tajnego głosowania radny Piotr Olender uzyskał wymaganą liczbę
głosów i została wybrany na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
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Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowią załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Komisji Skrutacyjnej za pracę.
Następnie poprosił o przegłosowanie uchwały stwierdzającej wybór członków Zarządu
Powiatu Raciborskiego w osobach: A. Chroboczek, B. Abrahamczyk i P. Olender.
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta
22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady
Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż głosowanie jest jawne. Zgodnie
z zapisem § 13 Statutu Powiatu Raciborskiego rada powołuje Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego.
W

związku

z

powyższym

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny Jan Kusy zgłosił Pana Jana Deńca na Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radny J. Deńca wyraża zgodę?
Radny J. Deńca wyraził zgodę.
Wicestarosta M. Kurpis zgłosił radnego W. Gumieniaka na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radny W. Gumieniak wyraził
zgodę?
Radny W. Gumieniak wyraził zgodę.
W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rad y A. Wajda poprosił
o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto jest za kandydaturą radnego
J. Deńca na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska?
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W/ kandydatura nie została przyjęta: 8 głosów za, 14 głosów przeciw
i 0 głosów wstrzymujących się.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
W. Gumieniaka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny W. Gumieniak został przyjęty 14 głosami za, 7 głosami przeciw
i 1 głosem wstrzymującym się na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

zgłoszenie

kandydatów

na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą.
Radny P. Olender zgłosił radnego Ł. Kocura na Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów
na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy
z Zagranicą.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego D. Wacławczyka na Przewodniczącego
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił
o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta 22 głosami za.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
Ł. Kocura na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji
i Współpracy z Zagranicą.
Radny Ł. Kocur został przyjęty 14 głosami za, 8 głosami przeciw
i 0 głosami wstrzymującymi się na Przewodniczącego Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
D. Wacławczyka na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji
i Współpracy z Zagranicą.
Radny D. Wacławczyk nie został przyjęty na Przewodniczącego Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 8 głosów za, 14 głosów przeciw.
Wobec powyższego Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Współpracy z Zagranicą został radny Ł. Kocur.
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Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Radny P. Olender zgłosił radnego A. Wierzbickiego na Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego A. Wierzbickiego, czy wyraża
zgodę na kandydowanie?
Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego Ł. Winiarskiego na Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego Ł. Winiarskiego, czy wyraża
zgodę na kandydowanie?
Radny Ł. Winiarski wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury
A. Wierzbickiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
W/w kandydatura została przyjęta 14 głosami za, 8 głosami przeciw i 0 głosami
wstrzymującymi.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie
kandydatury Ł. Winiarskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
Powyższa kandydatura została przyjęta 8 głosami za, 14 głosami przeciw
i 0 głosami wstrzymującymi się.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został
radny A. Wierzbicki.
Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.
Na

Przewodniczącego

Komisji

Zdrowia,

Opieki

Społecznej,

Polityki

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa zgłoszono
radnego M. Klimanka, który wyraził zgodę.
Radny Szymon Bolik zgłosił radną K. Dutkiewicz na Przewodniczącego
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób
Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, która wyraziła zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zamknięcie listy kandydatów.
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Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury
M. Klimanka na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej,
Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.
W/w kandydatura została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami przeciw i 1 głosem
wstrzymującym się.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie
kandydatury radnej K. Dutkiewicz na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej,

Polityki

Prorodzinnej,

Wspierania

Osób

Niepełnosprawnych

oraz Bezpieczeństwa.
Powyższa kandydatura została przyjęta 8 głosami za, 14 głosami przeciw
i 0 głosami wstrzymującymi się.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej,

Polityki

Prorodzinnej,

Wspierania

Osób

Niepełnosprawnych

oraz Bezpieczeństwa został radny M. Klimanek.
Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wicestarosta M. Kurpis zaproponował na Przewodniczącego Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji A. Plurę, który wyraził zgodę.
Na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
zaproponowano radnego F. Marcola, który wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury
A. Plura na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
W/w kandydatura została przyjęta 13 głosami za, 7 głosami przeciw
i 2 głosami wstrzymującymi się.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie
kandydatury radnego F. Marcola na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji.
Powyższa kandydatura została przyjęta 8 głosami za, 13 głosami przeciw
i 1 głosem wstrzymującym się.
W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji został radny A. Plura.
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Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

o

przegłosowanie

uchwały

stwierdzającej wynik głosowania, wymieniając ponownie osoby, które zostały wybrane
na Przewodniczących Komisji Stałych.
Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż zgodnie z zasadami Statutu
Powiatu Raciborskiego rada powołuje spośród radnych skład Komisji Rewizyjnej, który
jest 4 – osobowy, a następnie wybiera spośród członków Komisji Rewizyjnej
poszczególne funkcje, które będą przedmiotem kolejnych uchwał, które są w porządku
obrad.
W związku z powyższym poprosił o zgłaszania kandydatur do członków
Komisji Rewizyjnej.
Radny P. Olender zgłosił radnego A. Wierzbickiego, który wyraził zgodę.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnych D. Wacławczyka i D. Koniecznego,
którzy wyrazili zgodę.
Radna B. Abrahamczyk zgłosiła radną E. Widerę, która wyraziła zgodę
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zamknięcie listy kandydatów.
Lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie następującego składu
członków Komisji Rewizyjnej: E. Widera, A. Wierzbicki, D. Wacławczyk
i D. Konieczny.
W/w skład Komisji Rewizyjnej został przyjęty 22 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady A Wajda przypomniał, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 Statutu
Powiatu Raciborskiego Przewodniczącego Komisji wybiera rada spośród członków
Komisji Rewizyjnej.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego D. Koniecznego na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
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Radny D. Konieczny wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna B. Abrahamczyk zgłosiła radną E. Widerę, która wyraziła zgodę.
W związku z brakiem innych kandydatur przewodniczący rady A. Wajda
poprosił o zamknięcie listy kandydatur?
Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
D. Koniecznego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W/ kandydatura nie została przyjęta: 8 głosami za i 14 głosami przeciw.
Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie
kandydatury radnej E. Widery na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W/ kandydatura została przyjęta: 14 głosami za, 8 głosami przeciw
i 0 głosami wstrzymującymi się.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej została radna E. Widera.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego D. Wacławczyka, który wyraził zgodę.
W związku z brakiem innych kandydatur przewodniczący rady A. Wajda
poprosił o zamknięcie listy kandydatur?
Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
D. Wacławczyka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W/ kandydatura została przyjęta: jednogłośnie.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Zastępcą Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej został radny D. Wacławczyk.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
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Ad14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Radna K. Dutkiewicz zgłosiła radnego D. Koniecznego, który wyraził zgodę.
Następnie

radny

P.

Olender

zgłosił

radnego

A.

Wierzbickiego

na w/w stanowisko, który wyraził zgodę.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
D. Koniecznego na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
W/ kandydatura

nie została przyjęta: 7 głosów za, 14 głosów przeciw

i 1 głos wstrzymujący się.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego
A. Wierzbickiego na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Powyższa kandydatura została przyjęta: 13 głosów za, 7 głosów przeciw
i 2 głosy wstrzymujące się.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż Sekretarzem Komisji Rewizyjnej
został radny A. Wierzbicki.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady A. Wajda zarządził 5 – minutową przerwę, jednak
zwrócił się z prośbą o wpisywanie się radnych do poszczególnych Komisji.
Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady II sesji
oraz przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej,

Polityki

Prorodzinnej,

Wspierania

Osób

Niepełnosprawnych

oraz Bezpieczeństwa.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

wiceprzewodniczącego

rady

o odczytanie składu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego W. Gumieniak odczytał
radnych, którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej,
Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa:
Anna Wacławczyk, Katarzyna Dutkiewicz, Franciszek Marcol, Adam Wajda,
Andrzej Chroboczek i Władysław Gumieniak.
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji.
Powyższy skład Komisji został przyjęty 22 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

wiceprzewodniczącego

rady

o odczytanie składu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego W. Gumieniak odczytał
radnych, którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Współpracy z Zagranicą: Szymon Bolik, Katarzyna Dutkiewicz,
Dawid Wacławczyk, Łukasz Winiarski, Brygida Abrahamczyk, Marek Kurpis
i R. Winiarski.
Starosta R. Winiarski poprosił o wykreślenie swojego nazwisko ze składu
Komisji, ze względu na udział w pracach już innej Komisji, lecz wspólnie z zastępcami
ustalił, że każdy z nich będzie uczestniczył w Komisji.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji
bez radnego R. Winiarskiego.
Powyższy skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

wiceprzewodniczącego

rady

o odczytanie składu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego W. Gumieniak odczytał
radnych, którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska: Józef Stukator, Ryszard Winiarski, Andrzej Chroboczek, Jan Kusy,
Szymon Bolik, Jan Deńca i Brygida Abrahamczyk.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji.
Powyższy skład Komisji został przyjęty 22 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
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Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

wiceprzewodniczącego

rady

o odczytanie składu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego W. Gumieniak odczytał
radnych, którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji: Anna Wacławczyk, Franciszek Marcol, Szymon Bolik, Piotr Olender,
Ewa Widera, Marek Kurpis i Artur Wierzbicki.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji
bez radnego R. Winiarskiego.
Powyższy skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Radny Szymon Bolik poprosił o wykreślenie swojego nazwiska ze składu
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż należy przegłosować przyjęcie
kolejnej uchwały wraz z poprawkę, stąd też poprosił o wykreślenie radnego
Szymona Bolika z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, który omyłkowo
został wpisany.
W/w poprawka została przyjęta.
Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak ponownie wymienił skład Komisji:
Anna Wacławczyk, Franciszek Marcol, Piotr Olender, Ewa Widera, Marek Kurpis
i Artur Wierzbicki.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji.
Powyższy skład Komisji został przyjęty 22 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

A19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący

rady

A.

Wajda

poprosił

wiceprzewodniczącego

rady

o odczytanie składu Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego W. Gumieniak odczytał
radnych, którzy zadeklarowali udział w pracach Komisji Budżetu i Finansów:
Jan Kusy , Jan Deńca, Łukasz Winiarski, Józef Stukator, Adrian Plura, Marek Kurpis,
Piotr Olender, Marceli Klimanek, Łukasz Kocur, Adam Wajda i Dominik Konieczny.
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Radny A. Wierzbicki stwierdził, iż zapomniał się wpisać do składu tej Komisji.
Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że nie ma takiej konieczności gdyż
jest Przewodniczącym tej Komisji.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji.
Powyższy skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż wyłączną kompetencją rady
jest m.in. ustalenie wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu, jest nawiązany stosunek
pracy z wyboru, w związku z tym też jest konieczność ustalenia wynagrodzenia,
zaś w gestii rady powiatu leży taki obowiązek. W związku z tym, że otrzymano projekt
uchwały bez stawek, zaproponował następujące propozycje stawek, które były
w 2010 r. ustalone poprzedniemu Staroście czyli bez korekty: wynagrodzenie
zasadnicze 6 000 zł, dodatek funkcyjny (było 2 100 zł) zaproponował 1950 zł, dodatek
za wieloletnią pracę w wysokości 20 %, które uzależnione jest od ilości
przepracowanych lat – jest maksymalnie 20 i jest to kwota 1200 zł, dodatek specjalny
w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co
stanowi kwotę 3240 zł. W sumie daje to kwotę brutto 12 330 zł.
Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o składanie innych propozycji?
W związku z brakiem innych propozycji poprosił o przegłosowanie
w/w propozycji wysokości wynagrodzenia Starosty Raciborskiego?
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się, 1 radny
nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.

Ad21. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnego A. Hajduka o zabranie głosu.
Radny A. Hajduk stwierdził, iż z uwagi na nowe jego zajęcie i miejsce pracy,
gdyż jest to korpus służby cywilnej i nie może pełnić funkcji radnego, złożył z dniem
dzisiejszym rezygnację z mandatu radnego (w/w rezygnacja stanowi załącznik nr 26
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do niniejszego protokołu). Ponownie życzył radnym, żeby była to dobra kadencja
i udało się wiele dla powiatu i jego mieszkańców zrobić.
Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż radny złożył powyższą rezygnację
o godzinie 20:41.
Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos
w powyższym punkcie porządku obrad?
Zgłosił się radny D. Wacławczyk i przewodniczący rady A. Wajda.
Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców, która nie jest już potem
zmieniana.
Radny D. Wacławczyk zapytał, czy nie udało się by tak ustawić stolików, aby
radni Klubu „Prawo i Sprawiedliwość” nie musieli siedzieć plecami do sali mówiącej,
gdyż jest to nie kulturalnie.
Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż w przypadku możliwości
technicznej zostanie to usprawnione.
Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o następujących sprawach:
1. Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Raciborskiego podstawowa forma
przekazywania materiałów radnym powiatu przewiduje formę elektroniczną. Przyjęte
rozwiązanie przyniosło nie tylko wymierne oszczędności w zużyciu papieru
oraz kosztów transportu materiałów do radnych, stąd też poprosił o przekazanie
adresów mailowych radnych do Biura Rady, aby była możliwość przekazywania
materiałów drogą elektroniczną. Porządek obrad sesji również znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej i wszyscy radni mają możliwość jego ściągnięcia.
W przypadku, gdyby forma elektronicznego przekazu w / w materiałów, dla kogoś
z radnych okazała się niemożliwa, Starostwo Powiatowe w Raciborzu spośród
posiadanego sprzętu komputerowego jest w stanie wygospodarować kilka komputerów,
które zostałyby przekazane w użyczenie na okres pełnienia funkcji radnego.
2. Zgodnie z zapisem art. 25 c ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym
radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania – 2 egzemplarze w Biurze Rady. W związku z tym poprosił radnych, którzy
będą po raz pierwszy składać oświadczenia majątkowe o pobranie informacji z Biura
Rady, gdzie znajduje się wzór jak wypełnić oświadczenie majątkowe.
3. Kolejna sesja odbędzie się 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) na godz. 8:00.
Tematem będzie: „Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 r.”.
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4. Istnieje potrzeba spotkania się radnych w celu omówienia budżetu powiatu
na 2015 r. Przypomniał, iż zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych
„Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada radzie powiatu
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – projekt uchwały
budżetowej”. Nowi radni nie otrzymali tego budżetu, gdyż nie byli jeszcze radnymi, ale
w najbliższym czasie go otrzymają, w przypadku podania maila. Budżet powiatu
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaproponował, aby 22.12.2014 r.
o godz. 16:00 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji i wszystkie
pytania co do budżetu zostaną na nim omówione. Formułą dotychczasową było to, że
zawsze

w

ostatni

wtorek

miesiąca

sesja

odbywała

się

o

godz.

15:00.

Ponadto przypomniał, iż pracodawcy mają obowiązek zwolnić radnego na czas
pełnienia funkcji publicznej.
5. Wszystkie korespondencje, które wpływają do Biura Rady dostępne są w Biurze
Rady i osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać.

Ad22. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 20:50.
Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim za udział w sesji.

Protokołowała:
Jolanta Błaszczok

Przewodniczący rady:
Adam Wajda
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności radnych.
2. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Raciborskiego w dniu 15 grudnia 2014 r.
3. Uchwała Nr II/3/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach
tajnych.
4. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na I Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.
5. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na II Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.
6. Uchwała Nr II/4/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego.
7. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na Starostę Raciborskiego.
8. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego.
9. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na Wicestarosty.
10. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
11. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
12. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
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13. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego sporządzony na sesji w dniu
15 grudnia 2014 r. wraz z kartami z głosowania i potwierdzeniem odbioru karty
do głosowania na członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.
14. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.
15. Uchwała Nr II/8/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania

Przewodniczących

Stałych

Komisji

Rady Powiatu

Raciborskiego.
16. Uchwała Nr II/9/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
17. Uchwała Nr II/10/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwała Nr II/11/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19. Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
20. Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki
Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.
21. Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji
i Współpracy z Zagranicą.
22. Uchwała Nr II/15/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
23. Uchwała Nr II/16/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
24. Uchwala Nr II/17/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów.
25. Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu.
26. Rezygnacja

radnego

Adama

Hajduka

z

funkcji

radnego

Rady

Powiatu

Raciborskiego.
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