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BR. 0002.3.15.2014 
 

PROTOKÓŁ  NR  III / 2014 

z  III sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 grudnia 2014 r.  godz.  800 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. III/19/2014 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. 

2. III/20/2014 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

3. III/21/2014 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. III/22/2014 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015 – 2024. 

5. III/23/2014 - w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2015 rok. 

6. III/24/2014 - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

7. III/25/2014 - w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania  

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala  

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień  

31.12.2014 r. 

8. III/26/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony 

części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, 

stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 16,04 m2. 

9. III/27/2014 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2015. 

10. III/28/2014 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

  na 2015 rok. 
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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. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                         Danuta Miensopust  

6. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów    Roman Peikert 

7. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa      Krzysztof Sporny   

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 

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 uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy   

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy  

o powierzchni 16,04 m2. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

17. Informacja o stanie środowiska na terenie  Powiatu Raciborskiego. 

18. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2012-2013. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 22 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych 

gości oraz przedstawicieli mediów.    
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Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie  

i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. zostało 

podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3  

do niniejszego protokołu.  

W związku z otrzymaną informacją o śmierci Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu prof. Michała Szepelawego przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć Rektora. Zasługi Rektora   

M. Szepelawego dla uczelni i Ziemi Raciborskiej są wszystkim znane i są wielką stratą  

dla uczelni.     

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował dwie zmiany do porządku obrad:   

1. na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej został zgłoszony projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie w/w projektu uchwały  

do porządku obrad?  

 Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad 20 głosami za i 1 głosem 

wstrzymującym się.    

2. prośba o wycofanie z porządku obrad pkt 16 dotyczącego projektu uchwały  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego, co związane jest z koniecznością 

konsultacji projektu oraz w związku z otrzymaniem wniosku dotyczącego zmian  

w Statucie, który będzie omawiany w styczniu na Komisjach. W/w tematy można 

połączyć i wspólnie je omówić.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wycofaniem  

projektu uchwały z porządku obrad sesji? 

 Projekt uchwały został wycofany 20 głosami za i 1 głosem wstrzymującym się.   

 W związku z brakiem innych propozycji, przewodniczący rady A. Wajda 

zaproponował przegłosowanie już po poprawkach proponowanego porządku obrad. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za. 

  

 



 5 

Ad3. Przyjęcie protokołu z II  sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi  

do protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r., który  

był wyłożony do wglądu w Biurze Rady?  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 21 głosami za. 

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Szymona Bolika, Artura Wierzbickiego  

i Adriana Plurę. Zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę udziału w pracach 

Komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne propozycje?  

W związku z brakiem innych propozycji przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 19 głosami za  

i 2 głosami wstrzymującymi się.  

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

przewodniczącego spośród swego grona.  

Komisja Uchwał i Wniosków na Przewodniczącego Komisji wybrała radnego  

A. Plurę.  

 

Ad5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2015 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały: 

1. Nr 4100/V/174/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (załącznik nr 4), 
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2. Nr 4100/V/175/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 5),  

3. Nr 4100/V/176/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 – 2024 (załącznik nr 6).   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski stwierdził, iż nad budżetem powiatu 

radni będą pracować w miesiącu styczniu 2015 r., po otrzymaniu już wszystkich 

wyników z jednostek podległych, szczególnie z placówek oświatowych. W dniu 

22.12.2014 r. budżet został omówiony dosyć szczegółowo i poprosił o jego przyjęcie  

w takiej wersji, w jakiej został przedstawiony. W razie pytań osoby odpowiadające  

za jego realizację udzielą niezbędnych wyjaśnień.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż  

na połączonych Komisjach w dniu 22.12.2014 r. dokonano szczegółowej analizy   

budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2015 i WPF. Starosta Raciborski oraz Skarbnik 

Powiatu udzielali odpowiedzi radnym. Komisje zaopiniowały pozytywnie,  

w większością głosów projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2015  

jak i WPF.   

 W związku z brakiem osób chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady  

A. Wajda przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.    

 

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. 

Radni informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.10.2014  

do 17.12.2014 otrzymali drogą elektroniczną wraz z materiałami na sesję (załącznik  

nr 7), dlatego też Starosta omówił informację od 18.12.2014 do 29.12.2014 
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(uzupełnienie do informacji za okres od 29.10.2014 do 17.12.2014), stanowiącą 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Następnie Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, radnych 

podziękował Pani Danucie Hryniewicz za wieloletnią pracę w Poradni  

Psychologiczno – Pedagogicznej, która odchodzi na emeryturę. Odbył się już konkurs 

na stanowisko Dyrektora Poradni. Starosta odczytał list gratulacyjny, który został 

wręczony Pani D. Hryniewicz wraz z kwiatami.  

Pani Danuta Hryniewicz podziękowała wszystkim osobom, z którymi 

współpracowała.  

Starosta pogratulował Pani K. Dutkiewicz, która została wyróżniona statuetką  

z rąk prof. Ewa Łętowskiej dla Stowarzyszenia Przyjaciół „TĘCZA”. 

Pani Katarzyna Dutkiewicz podziękowała przedmówcy za gratulacje  

oraz przekazała, iż została wyróżniona jako osoba tworząca program Wspólnie  

z Panią A. Zygar – Kierownikiem biura raciborskiego Stowarzyszenia była realizatorką 

programu, przy współudziale całej drużyny czyli członków Stowarzyszenia Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu.   

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował radnej K. Dutkiewicz.  

 

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. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, że połączone 

Komisje obradowały w dniu 22.12.2014 r. i zaopiniowały pozytywnie zmiany  

w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014  

jak i zmian w WPF na lata 2014 – 2024.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
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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 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż została już przedstawiona opinia 

RIO, Starosta w wersji skrótowej przybliżył budżet i odbyło się także wspólne 

posiedzenie radnych w sprawie budżetu.  

W związku z powyższym przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

Zgłosił się radny Dominik Konieczny. Przypomniał, iż projekt budżetu został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, gdzie zwrócił się o następujące 

informacje:  

1.    plan prac na drogach powiatowych w roku 2015, 

2. dokument - „Analizę opłacalności wykonania przedsięwzięcia związanego  

z zastosowaniem energii odnawialnej przy Szpitalu” - chodziło o zadanie  

na 300 tys. zł.   

Do dnia dzisiejszego nie otrzymał w/w informacji.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o wyjaśnienie. 

  Starosta powiedział, że co do zasadności inwestycji planowanych w Szpitalu  

w jego imieniu głos zabierze merytoryczny pracownik Starostwa Powiatowego- 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów R. Peikert.  

  Odnośnie inwestycji na Szpitalu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

Roman Peikert powiedział, że w chwili obecnej opracowane są dwie koncepcje.  

Nie ma specjalnego dokumentu, z którego wynikałaby opłacalność inwestycji, które 
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zlecił powiat, natomiast z dokumentów koncepcyjnych istnieje możliwość 

zaoszczędzenia na użytkowanie Szpitala w ciągu roku około kilkuset tysięcy zł.  

W związku z powyższym w najbliższym czasie trzeba będzie ponownie przystąpić  

do tego zadania, rozważyć wszystkie jego aspekty i wszystkie możliwości. Powiat stoi 

przed tym zadaniem, nie ma ostatecznej koncepcji dla tego zadania, jest możliwość 

zaoszczędzenia kilkaset tysięcy w ciągu roku w trakcie użytkowania poprzez  

m.in. wprowadzenie rozwiązań energii odnawialnej poprzez zmianę lokalizacji 

kotłowni.   

  Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że w momencie dopracowania 

ostatecznej koncepcji to na Komisji Budżetu i Finansów przed realizacją tej inwestycji, 

zostanie to przedstawiane już w ostatecznych wersjach. Plan powinien istnieć  

(chodzi o rezerwację pewnych środków). 

  Kierownik R. Peikert obiecał przedstawić to na Komisji Budżetu i Finansów  

jak zostanie przygotowana ostateczna koncepcja.  

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

pierwszego punktu dotyczącego dróg. 

  Starosta przypomniał, iż na Komisji już mówił, że istnieje plan remontu dróg  

i zainteresowani radni go otrzymają. Plan ten został sporządzony w poprzedniej 

kadencji przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która w swoim zakresie 

zajmowała się drogami. Plan jest bardzo szczegółowy, uzgodniony z gminami, gdyż 

swoje uwagi nanosili wójtowie gmin. W tej sprawie rozmawiał nawet z Dyrektorem 

PZD i nie ma problemu, aby zainteresowani radni otrzymali plan. Obiecał radnemu  

D. Koniecznemu  po nowym roku dostarczyć w/w dokument.  

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przesłanie w wersji elektronicznej 

dokumentu wszystkim nowym radnym. Jest to bardzo szczegółowa diagnoza, która 

przedstawia wszystkie drogi w Powiecie Raciborskim, wskazując stan techniczny dróg,  

długość dróg oraz szacowany koszt napraw poszczególnych dróg. Podsumowując tą 

kwestię pojawiła się wzmianka, aby projekt planu dróg, konieczności, kolejności 

realizacji poszczególnych dróg uzależniono od dwóch czynników: możliwości 

pozyskania środków, została zakupiona tzw. kamera licząca natężenia ruchu  

na poszczególnych drogach, aby naprawiać w pierwszym rzędzie te drogi, które  

są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców powiatu, a niekonieczne te, które 

znajdują się w najgorszym stanie. Plan ten miał zostać zaktualizowany o w/w rzeczy. 

Element czyli plan inwestycji co do priorytetów, zasadności, konieczności takiej czy 



 10 

innej drogi realizacji powróci na najbliższe Komisje, gdyż będą już znane te dwa 

aspekty.     

  Starosta obiecał przekazać materiał wszystkim radnym. Stwierdził, iż  

nad planem można pracować i można go poprawiać. W planie dosyć szczegółowo 

określono, która droga w jakiej kolejności będzie remontowana. Komisja jeździła  

i oglądała szczegółowo te drogi, także zostało to dopracowane. 

  Radny D. Konieczny stwierdził, że nie otrzymał w/w dokument. 

  Starosta odpowiedział, że trudno było dostarczyć w ciągu dwóch dni ten 

dokument wszystkim radnym, ze względu na okres świąteczny, ale obiecał go 

dostarczyć w najbliższym czasie. Ponadto przekazał, iż budżet został przekazany 

radnym wraz z autopoprawką, co nie zostało powiedziane na sesji.   

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne zgłoszenia w powyższym 

punkcie porządku obrad? 

  W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką proponowaną przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego.  

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż znana jest opinia RIO oraz Komisji 

Budżetu i Finansów w sprawie WPF. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi do w/w punktu 

porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 13 głosami za, 8 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie na 2015 rok. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi  

do w/w punktu porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi  

do w/w punktu porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, 

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi  

do w/w punktu porządku obrad?  

   Zgłosił się radny Dawid Wacławczyk pytając: 

1. Czy Starostwo dysponuje wiedzą, czy w Szpitalu zakończył się spis z natury, bo 

oferta Firmy FABER sp. z o.o. z Wrocławia, którą zarekomendował Zarząd Powiatu 

Raciborskiego mówi, że do dnia zamknięcia ksiąg obrachunkowych wykona 

czynności wstępne (obecność Biegłego Rewidenta przy spisie z natury). Zamknięcie 
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ksiąg jest za dwa dni, stąd też radnego zainteresowało to, że może zostać wybrana 

oferta Firmy, która nie będzie w stanie zrealizować tego z powodu terminów 

czasowych. W dniu dzisiejszym trzeba wybrać jakąś ofertę, gdyż nie ma innego 

wyjścia, ale te oferty datowane są na sierpień, wrzesień. Zarząd miał oferty  

od  października, a spis z natury warunkowo powinien zakończyć się do 15.01., lecz 

Firma zrobi to do zamknięcia roku obrachunkowego czyli za 2 dni, stąd też zapytał, 

czy jest jakaś umowa, że Firma ta przyjedzie w sylwestra.  

2. Radny nie zapoznał się z regulaminem wyboru ofert jaki jest regulamin powiatu 

wyboru ofert, stąd też zapytał, czy można wybierać droższą ofertę?    

   Starosta poprosił, aby odpowiedzi przedmówcy udzielił Dyrektor Szpitala. 

  Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik odnośnie inwentaryzacji przeprowadzonych w Szpitalu powiedział,  że 

Szpital nie ma obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji corocznej. W bieżącym roku 

odbędą się inwentaryzacje, które będą tylko spisywały gotówkę i wszystkie aktywa, 

które będą na 31.12. (głównie będą to inwentaryzacje w kasach). W tym roku Szpital  

nie planował przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych.  

W zeszłym roku była przeprowadzona pełna inwentaryzacja, zgodnie z przepisami 

Szpital nie ma obowiązku przeprowadzenia tego co roku.  

Starosta stwierdził, że w miesiącu listopadzie przyjmowano takie uchwały, ale 

ze względu na wybory przesunął się termin i wcześniej nie było sesji, jedynie  

odbyła się uroczysta sesja. Nic nie stanie się, jeżeli uchwała zostanie przyjęta w dniu 

dzisiejszym i zostanie wybrana Firma FABER sp. z o.o., stąd też wnioskował, aby 

badania sprawozdania finansowego Szpitala dokonała Firma FABER sp. z o.o. 

Przypomniał, iż Pani K. Adamska  2 – krotnie badała sprawozdanie finansowe Szpitala 

i stąd też Zarząd zdecydował się na inną Firmę.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały,  

wpisując propozycję Zarządu Firmy FABER sp. z o.o. z Wrocławia.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy  

o powierzchni 16,04 m2. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi  

do w/w punktu porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, że plan pracy rady w ciągu roku 

będzie zmieniany, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W związku z tym zapytał, czy radni 

wnoszą uwagi do powyższego punktu 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 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi do powyższego 

punktu porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie informacji.  

Informacja została przyjęta 21 głosami za i stanowi załącznik nr 18  

do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

za lata 2012-2013. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi do powyższego 

punktu porządku obrad?  

   W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie raportu.  

Raport został przyjęty 21 głosami za i stanowi załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi do w/w punktu 

porządku obrad?  

  Zgłosiła się Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Widera. Wyjaśniła, że  

w przysłanych materiałach jest zmiana – w styczniu – marcu będzie: „Analiza 

pozyskiwania środków pozabudżetowych  Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych za lata 2011 – 2014”, a w kwietniu – czerwcu będzie: „Wykonanie budżetu 

Powiatu za rok 2014, w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu”. Aktualny projekt uchwały zostanie przekazany radnym  

w wersji elektronicznej.  

  Radny D. Konieczny poprosił o otrzymanie powyższego projektu uchwały, 

ponieważ w chwili obecnej nie ma nad czym głosować.  

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o odczytanie projektu uchwały.  

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej E. Widera odczytała plan kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2015 rok:  

1. Tematyka kontroli styczeń – marzec 2015 r. - „Analiza pozyskiwania środków 

pozabudżetowych  Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych za lata  

2011 – 2014”. 

2. Tematyka kontroli kwiecień – czerwiec 2015 r. - „Wykonanie budżetu Powiatu  

za rok 2014, w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu”.  
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3. Tematyka kontroli sierpień – wrzesień 2015 r. - „Wykonanie budżetu Powiatu  

za I półrocze 2015 roku”. 

4. Tematyka kontroli październik – grudzień 2015 r. - „Analiza programów Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu dla kobiet ciężarnych w latach 2011-2014”. 

  Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, że zgodnie ze Statutem Powiatu  

i ustawą o samorządzie powiatowym Komisja Rewizyjna pracuje zgodnie z zaleceniami 

i wskazaniami przez Radę Powiatu. Jeżeli będzie temat, który zostanie przekazany  

do Komisji Rewizyjnej celem opracowania, to Komisja będzie pracować nad tym 

tematem i w ciągu roku z pewnością pojawią się zmiany. Jest to projekt uchwały, który 

w razie konieczności co sesję można zmienić. Z pewnością Komisja Rewizyjna 

zaplanuje swoje posiedzenie i na pierwszym posiedzeniu zweryfikuje plan kontroli,  

a w razie propozycji na następnej sesji będzie propozycja zmiany tego planu.  

  Radny Piotr Olender przekazał radnemu, że w trakcie sesji już przychodzą 

materiały wraz z poprawkami, które zostały dokonane na sesji i radni mogą je sobie 

odebrać na komputerze.     

  Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż przed najbliższą sesją odbędzie się 

spotkanie nt. technicznych spraw związanych z funkcjonowaniem rady i wszystkie te 

kwestie zostaną omówione.  

  Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się   

i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Ad19. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

  Przewodniczący  rady A. Wajda zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos? 

  Zgłosił się radny D. Wacławczyk.  

  Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

  Radny D. Wacławczyk przypomniał, iż na ostatniej Komisji dowiedział się  

o istnieniu dżentelmeńskiego układu pomiędzy Zarządem Powiatu a Dyrekcją Szpitala 

Polega on na tym, że środki, które wpłynęły za sprzedaż mienia, powiat sukcesywnie 

oddaje. W związku z powyższym zapytał na jakim etapie jest spłata tego 

dżentelmeńskiego  układu? W ustawie o finansach publicznych nie ma takiej kategorii 

jak umowy dżentelmeńskie. Ponadto zapytał, czy w momencie udzielania pożyczki była 

sprawdzana możliwość jej spłaty, czy pożyczka była wpisana w plan finansowy 
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Szpitala i czy Zarząd udzielając tej pożyczki miał świadomość, że nie będzie spłacana  

i czy był to zabieg celowy?  

 

Ad20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

   Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówcy.  

  Starosta przypomniał, iż dbanie o dobro Szpitala jest obowiązkiem powiatu, stąd 

też powiat stara się pomóc Szpitalowi. Starosta odpowiada za służbę zdrowia na terenie 

powiatu. Dżentelmeńska umowa została nazwana tak niewłaściwie, ponieważ Szpital 

Rejonowy w Raciborzu dysponuje wieloma obiektami, które są nieużytkowane. 

Umówiono się, że za wszystkie nieruchomości, które będą sprzedawane na terenie 

obiektów szpitalnych powiat będzie wyposażać Szpital w sprzęt. Do tej pory udało się 

sprzedać za około 4 mln zł, które są niepotrzebne Szpitalowi. Pozostało jeszcze około  

1 mln 200 tys. zł z inwestycji sprzedanych do oddania. Pieniądze, które są na Szpital 

przechodzą przez budżet powiatu. Za około 300 tys. zł zakupiono karetkę dla Szpitala. 

Powiat będzie starał się również w następnych latach pomagać Szpitalowi. 

Przypomniał, iż wszystkie Szpitale są dofinansowane przez powiaty.   

  Radny D. Wacławczyk stwierdził, iż jego ugrupowanie nie było przeciwko 

udzielania pomocy Szpitalowi, natomiast wątpliwości budzą kwestie formalne (daje się 

pożyczkę i nie wiadomo czy będzie ona spłacana). 

  Starosta wyjaśnił, że Zarząd zawsze analizuje, czy pożyczka będzie czy  

też nie będzie spłacana. W związku z tym, że Szpital wydał znaczną ilość środków  

z własnych  pieniędzy na inwestycje (Blok Operacyjny), który musi dzisiaj te raty 

spłacać a nie ma z czego, to lepiej dać pożyczkę i jest to najprostszy sposób. Pożyczka  

jest w częściach  umarzana, gdyż jest taka możliwość i jest to zgodnie z prawem.   

  Radny D. Wacławczyk poprosił o przygotowanie wykazu pożyczek 

umorzonych, udzielonych od początku istnienia Szpitala.  

  Starosta przyjął do wiadomości prośbę radnego.    

 

Ad21. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda uważał, iż na Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  
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oraz Bezpieczeństwa temat Szpitala powinien zostać całościowo omówiony, aby radni  

mogli zapoznać się z bieżącą sytuacją Szpitala. Na Komisję zapraszany jest również 

Dyrektor Szpitala i jak Przewodniczący Komisji pozwoli, to Komisja powinno zostać 

poświęcona w/w tematowi. 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał   

i Wniosków o przedstawienie wniosków.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura zapytał radnego, czy 

w/w kwestię podniesioną przez niego potraktować jako wniosek. Z otrzymanych 

informacji dowiedział się, nie był to wniosek.  

 

Ad22. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?   

 Nikt z obecnych radnych nie zabrał głosu.  

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

27 stycznia 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będzie: „Plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2015 r.”. W celu omówienia 

planu pracy Komisji w roku 2015 i materiałów na następną sesję, to posiedzenia 

Komisji również odbędą się.  

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2015 przewodniczący rady A. Wajda 

złożył życzenia noworoczne, aby przyszły 2015 r. był bardzo pracowity, merytoryczny 

i przyniósł owoce wspólnej pracy.  

 

Ad23. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 08:56.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim za udział w sesji.  

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący rady:   

Jolanta Błaszczok            Adam Wajda    
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad III sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2014 r. 

4. Uchwała Nr 4100/V/174/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

5. Uchwała Nr 4100/V/175/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 

Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Nr 4100/V/176/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 – 2024. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 29.10.2014   

do 17.12.2014. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.12.2014 

do 29.12.2014 (uzupełnienie do informacji za okres od 29.10.2014 do 17.12.2014). 

9. Uchwała Nr III/19/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

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

10. Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.   

11. Uchwała Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

12. Uchwała Nr III/22/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2015 – 2024. 
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13. Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2015 rok. 

14. Uchwała Nr III/24/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

15. Uchwała Nr III/25/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania  

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala  

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień  

31.12.2014 r. 

16. Uchwała Nr III/26/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, 

stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 16.04 m2. 

17. Uchwała Nr III/27/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015. 

18. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

19. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2012-2013. 

20. Uchwała Nr III/28/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 


