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BR. 0002.3.1.2015 
PROTOKÓŁ  NR  IV / 2015 

z  IV nadzwyczajnej sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 13 stycznia 2015 r.  godz.  1430 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. IV/29/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. IV/30/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

3. IV/31/2015 - w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015.   

4. IV/32/2015 - w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich  

w pieczy zastępczej.   

5. IV/33/2015 - w sprawie sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Inspektor Wydziału Finansowego               Dominika Budzan 

3. Radca Prawny        Marta Topór – Piórko  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Powiatowego Centrum  

      Zarządzania Kryzysowego      Krzysztof Szydłowski 

6.   Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2015.   

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt 

dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.   

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

9.  Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 14:30 

otworzył obrady IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 20 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

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

załącznik nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, zaproszonych 

gości oraz przedstawicieli mediów.    

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  
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w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, zawiadomienie o terminie  

i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. zostało 

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

do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż na wniosek Zarządu Powiatu 

wpłynęła prośba odnośnie zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. W/w porządek 

obrad został przesłany i zaproponowany przez wnioskodawcę. Przypomniał, iż zmiana 

porządku obrad może nastąpić za zgodą wnioskodawcy, w związku z tym zapytał, czy 

są propozycje zmian porządku obrad?  

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

o przegłosowanie przedstawionego porządku obrad. 

 Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.  

  

Ad3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego.       

                        

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi  

do protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 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 20 głosami za. 

 

Ad4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia  

w kwestii zmian w budżecie i konieczności ich przyjęcia na sesji w dniu dzisiejszym.   

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przekazał, iż w czwartek odbyło się 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego na którym zostały przedstawione i przyjęte 

wszystkie informacje dot. zmian w budżecie, stąd też poprosił przewodniczącego rady, 
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aby wyraził zgodę, by Pani D. Budzan przedstawiła wszystkie zmiany, z uwagi  

na brak posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.  

Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

Dominika Budzan przedstawiła propozycję zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2015 r.:  

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 264 315 zł, w tym kwota 244 315 zł  

w dziale Rolnictwo i łowiectwo – są to środki z tytułu wpłat przez uczestników 

programu scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości niż posiadali 

przed scalaniem, 

2. 20 000 zł – to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która przeznaczona będzie na publikację 

książki pt.: "Niezwykłości powiatu raciborskiego i okolic". 

 

załącznik nr 2 – Wydatki Powiatu Raciborskiego   

ogólnie zwiększa się kwotą 712 784 zł.  

3. 244 315 zł – zwiększa się plan wydatków Wydziału Geodezji na dopłaty 

uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o niższej wartości  

niż posiadali przed scalaniem, 

4. 124 038 zł – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pt.: "Wykonanie 

docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu".  

Są to środki, które przeszły z roku 2014, 

5. 252 131 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadania 

"Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu". Są to środki, które przeszły  

z roku 2014, 

6. 72 300 zł – a zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizacją projektu unijnego "Drugiemu 

Człowiekowi". Są to środki, które przeszły z roku 2014, 

7.  20 000 zł – zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na publikację książki  

pt.: "Niezwykłości powiatu raciborskiego i okolic". 

 

załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów  

zwiększa się przychody o kwotę 448 469 zł. - są to środki, które zostały 

niewykorzystane w 2014 r. i przyjmuje się je na zadania, które zostały wcześniej 

omówione.  
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 Inspektor D. Budzan stwierdziła, iż obiciem tego jest Wieloletnia Prognoza 

Finansowa.  

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

 Zgłosiła się radna Anna Wacławczyk, która zainteresowana była publikacją 

książki oraz zapytała, kto będzie jej autorem?  

Inspektor D. Budzan odpowiedziała, że o szczegóły należałoby zapytać 

merytoryczny referat. 

Starosta R. Winiarski wyjaśnił, że autorem jest Pan dr Duda i są to środki  

z WFOŚiGW. 

Radny Artur Wierzbicki odniósł się do zwiększenia planu wydatków  

na realizację zadania pt.: "Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej  

w ZSO nr 2 w Raciborzu" i jak stwierdził powinno zostać to zakończone.  

Starosta odpowiedział, że jest to zakończone.  

Radny Dawid Wacławczyk zrezygnował z zabrania głosu, gdyż jego pytanie  

dot. albumu.  

Radny Dominik Konieczny zapytał: 

1. dlaczego w chwili obecnej zmiany są dokonywane, skoro są to środki z ubiegłego 

roku, a na ostatniej sesji roku ubiegłego wiadomo było, że nie będą zapłacone  

i można było je ująć w budżecie powiatu na rok bieżący.  

2. odniósł się projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok - umowa jest 24.11.2014 r. i można było to uwzględnić  

w tegorocznym budżecie.  

 Inspektor D. Budzan wyjaśniła, że jeśli chodzi o środki na scalanie gruntów, to 

decyzja uprawomocniła się w styczniu b.r. i wprowadzenie tego do budżetu możliwe 

było dopiero w styczniu.  

 Radny D. Konieczny powiedział, że pytanie dot. oświaty i wychowania.   

 Inspektor D. Budzan stwierdziła, iż do końca grudnia powiat nie był pewny czy 

zapłaci faktury. Sesja odbyła się 29.12.2014 r. i nie chciano radnym „zawracać głowy” 

„mieszać” autopoprawkami i taka też była nawet decyzja Zarządu. W kwestii publikacji 

powiedziała, że Zarząd nie chciał wprowadzać więcej autopoprawek. Materiały  

do radnych zostały wysłane w połowie grudnia budżetem, który radni mieli uchwalić, 

później nastąpiła informacja, iż takie środki należałoby wprowadzić, ale  

po rozmowie z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  
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i Rolnictwa wynikło, że pieniądze mogą być również wprowadzone w tym roku, 

ponieważ w tym roku ta książka będzie wydawana i zostanie rozliczone zadanie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne pytania do w/w punktu 

porządku obrad.      

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024.   

 

  Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż WPF jest odbiciem zmian, które 

są w budżecie. 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 20 głosami za i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2015.   

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o kilka słów wyjaśnienia w kwestii 

projektu uchwały.  

  Inspektor D. Budzan powiedziała, iż jest to uchwała, która corocznie  

jest podejmowana przez Radę Powiatu. W grudniu radni podjęli uchwałę w sprawie 

WPF na lata 2015 – 2024. W w/w uchwale upoważniono Zarząd do zaciągania 

zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć w nich zawartych oraz z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym, w latach następnych jest niezbędna  

do zapewnienia ciągłości działania powiatu i których płatności wykraczają poza rok 

budżetowy. Uchwała, która w dniu dzisiejszym ma być podejmowana określa, że Rada 

musi upoważnić Zarząd do zaciągania zobowiązań, które nie wynikają z upoważnienia  

z WPF czyli są to zadania, które nie wchodzą w skład przedsięwzięć. 
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 Przewodniczący rady A. Wajda jako przykład podał prąd elektryczny – umowa, 

wieloletnie zawarcie energii, podstawowe zasady, nie wynikające z WPF, a jest to 

normalne bieżące funkcjonowanie.  

 Radny D. Konieczny zapytał, skąd wynika kwota 4 mln zł?  

 Inspektor D. Budzan odpowiedziała, że Wydział Finansowy przeprowadził 

analizę w Starostwie, wszystkie referaty, wydziały przekazały dane, wytyczne, ile 

umów planują zawrzeć w bieżącym roku, które będą wykraczać poza rok budżetowy, 

również zewnętrzne jednostki. Po zsumowaniu wyszła kwota i tą kwotą operuje się.  

 Radna A. Wacławczyk zapytała, czy w latach wcześniejszych były to podobne  

z rzędu kwoty?  

 Inspektor D. Budzan powiedziała, że były to mniej więcej podobnego z rzędu 

kwoty, ale nie potrafiła powiedzieć, jaka to była w zeszłym roku kwota, ale mniej 

więcej są to identyczne kwoty i nie ma drastycznych różnić.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wyjaśnienia.  

  W związku z brakiem innych pytań w temacie uchwały, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 6 głosami wstrzymującymi się,  

0 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty 

za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.   

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o kilka słów wyjaśnienia nt. projektu 

uchwały.  

  Kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

Aleksander Kasprzak przypomniał, iż od początku działalności powiatu tego typu 

uchwała jest podejmowana przez radę powiatu. Z początku była to uchwała  

na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Od 2012 r. jest to uchwała na podstawie  

ustawy o pieczy zastępczej. W 2012 r. taka uchwała została podjęta, ponieważ ustawa  

w roku obecnym została znowelizowana. Z katalogu osób, które muszą uiszczać opłatę 

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wykreślono kuratorów sądowych oraz opiekunów 

prawnych – czyli te dwie grupy osób dysponujące dochodem dziecka. W związku z tym 
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uchwałę, którą poprzednia rada podjęła w 2012 r. trzeba było zmienić i dostosować  

do obecnego stanu prawnego. Projekt uchwały został przedłożony radnym i nie różni się 

od uchwały uchwalonej w 2012 r., oprócz wykreślenia tych dwóch rodzajów osób, 

dysponujących dochodem dziecka.  

   Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wyjaśnienia i w związku  

z brakiem innych pytań poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

  Radny D. Konieczny odniósł się do zał. do uchwały – Sprawozdania  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a mianowicie do pkt 1, gdzie  

na pierwszym posiedzeniu Komisji Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, wyraził 

że reorganizacja placówek przyczyniła się do tego, że więcej funkcjonariuszy  

znajduje się „w terenie”, natomiast same Komisariaty są wydolniejsze z uwagi na ilość 

etatów. Zostało to przedstawione jako pozytywne zdarzenie (tzn., że posterunki zostały 

zlikwidowane), stąd też zapytał, czy przedstawiciele gmin odnosili się do tego, czy 

wyrażali swoje uwagi, czy rzeczywiście poprawiło to sytuację bezpieczeństwa czy 

odwrotnie? Przypomniał, że jak tworzono posterunki w gminach, zakładano na nowo, 

ale niestety z przyczyn politycznych zostały one pomimo udzielonego wsparcia  

przez gminy zlikwidowane.  

  Starosta przypomniał, iż temat był wielokrotnie poruszany w poprzednich 

kadencjach rady. Rozmawiano również z wszystkimi gminami. Komendant Policji 

podjął taką decyzję. Wójtowie buntowali się w tym temacie, ale niestety taka zapadała 

decyzja. Codziennie otrzymuje sprawozdania z bezpieczeństwa. Osobiście jest po 

rozmowie z Komendantem i zmiany nastąpiły znaczne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.  

Forma zarządzania przez Komendanta Policji raczej pozytywnie wpłynęła  

na działalność Komendy Powiatowej Policji.  

  Przewodniczący rady A. Wajda dodał, że w planie pracy rady zaplanowana  

jest sesja nt. bezpieczeństwa powiatu, gdzie zapraszane są wszystkie służby  
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mundurowe tj. przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży granicznej. W/w służby 

przedstawiają raport z realizacji poszczególnych zadań i jest możliwość nawet 

zgłaszania pytań. Płaszczyzna do rozmów co do poprawy bezpieczeństwa a stanu 

poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców jest właściwa przy służbach, które mogą 

udzielić odpowiedzi. O posterunkach policji była już nawet dyskusja rok temu i wiele 

samorządów było niezadowolonych.    

  W związku z brakiem innych pytań, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 20 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad9.  Wolne wnioski i informacje. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są osoby chętne do zabrania głosu?

 Zgłosił się radny D. Konieczny, który złożył wniosek do Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, iż 

15.12.2014 r. wpłynęła skarga Pana M. Labusa. Na spotkaniu po drugiej sesji osobiście 

podjął działania w celu natychmiastowego rozpatrzenia skargi i zaproponował termin 

posiedzenia Komisji na dzień 02.01.2015 r. Posiedzenie Komisji zostało zwołane  

na 05.01.2015 r., natomiast Przewodnicząca Komisji podjęła kuriozalną decyzję  

o jego odwołaniu. Terminy według kpa biegną i nie potrafi powiedzieć, czy w takim 

stanie składzie rady będzie można odpowiedzieć skarżącemu na skargę, w związku  

ze spodziewaną sytuacją wygaszenia ponad połowy składu radny. Ponadto złożył 

wniosek o odpowiedź na pytanie, czy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej z własnej 

inicjatywy odwołała to posiedzenie Komisji czy może było to wcześniej konsultowane  

z radcą prawnym albo czy może pojawiły się też inne powody.  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Widera odpowiedziała, że sprawa 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej związana akurat ze skargą na przyznanie nagrody  

dla Dyrektora Szpitala została skonsultowana z radcami, gdyż trzy osoby z Komisji 

mają problem związany z funkcjonowaniem w tej Komisji, stąd też postanowiła 

odwołać posiedzenie Komisji. W momencie jak sytuacja zostanie wyjaśniona, dopiero 

wtedy z mocy prawa będzie można podejmować na Komisji Rewizyjnej decyzje.   

 Radny D. Konieczny stwierdził, iż przedmówczyni jest w błędzie, o czym 

świadczy to, że radni obecni są w dniu dzisiejszym na sesji, podejmują uchwały  
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i można było przyjść na Komisję i sprawę rozwiązać. Dopóki mandaty radnych  

nie zostaną wygaszone to radni są pełnoprawnymi członkami rady i powinni 

uczestniczyć w pracach i iść swoim trybem.    

 Przewodniczący rady A. Wajda przybliżył sytuację prawną, jaka stanęła w dniu 

dzisiejszym przed Radą Powiatu Raciborskiego. Radni najbardziej są poszkodowani  

w tej sytuacji, bo ani Rada Powiatu nie nadzorowała pracy Komisji Obwodowych,  

nie miała możliwości wpływu na jej przebieg. Poprosił o zachowanie spokoju na sali.  

Z uwagi na nieprawidłowość kart do głosowania w dwóch komisjach obwodowych  

z terenu miasta Raciborza w okręgu wyborczym nr 1 i 2 została dokonana pomyłka  

na zamianie tych kart, w związku z tym zgodnie art. 394 wpłynął protest osób 

poszkodowanych w celu zaskarżenia zasadności wyników na podstawie takiej  

a nie innej formuły głosowania w zakresie mandatów radnych powiatowych.  

Sąd Okręgowy na podstawie art. 394 jest uprawniony, rozpoznaje protest wyborczy  

i rozstrzyga o ważności wyborów oraz ważności wyboru radnego. Wyrok Sądu wskazał, 

że nastąpi wygaśnięcie mandatów wszystkich radnych z terenu miasta w okręgu 

wyborczym nr 1 i 2 i zostanie przeprowadzone powtórzenie czynności wyborczych  

w tych dwóch komisjach obwodowych. Na podstawie orzeczenia Sądu, zgodnie  

z art. 394 § 4 może zaskarżyć wnoszący protest wyborczy komisarz wyborczy, 

przewodniczący właściwej komisji wyborczej lub jego zastępca w ciągu 7 dni na takie 

orzeczenie Sądu. Na dzień dzisiejszy pojawiła się informacja, że wpłynęło do Sądu 

07.01.2105 r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W związku z tym Sędzia 

ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia tj. do 21.01.2015 r. Po skutecznym 

dostarczeniu uzasadnienia wyroku stronom przysługuje 7 – dniowy termin na złożenie 

zażalenia – około 03.02.2015 r. Wygaśnięcie mandatów radnych, o którym mowa  

w art. 394 § 3 następuje z dniem podania zarządzenia Wojewody do publicznej 

wiadomości. W związku z tym wygaśnięcie mandatów może nastąpić w przypadku, gdy 

nikt się nie za żali, w połowie lutego. Terminy te są przybliżone. Wojewoda opublikuje 

zarządzenie w sprawie wygaszenia mandatów.  

 Zgodnie ze Statutem Rady Powiatu Raciborskiego trudno obradować na sesjach, 

w przypadku braku stosownego quorum do podejmowania uchwał czyli nie ma połowy 

radnych. Przypomniał, iż wygaśnięcie mandatów zgodnie z dzisiejszym wyrokiem, 

który prawdopodobnie będzie prawomocny, 12 radnych traci mandaty radnych  

i do czasu, kiedy nie będzie czynności powtarzającej wybory nie będą radnymi.  

Około 1,5 – 2 miesięcy potrwa powtórzenia czynności wyborczych. W tym okresie 
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Rada Powiatu posiada 11 radnych czyli nie ma stosownego quorum do podejmowania 

uchwał.      

 W sprawie pracy komisji stałych, zgodnie z § 15 ust. 7 „Komisja obraduje  

w obecności co najmniej połowy składu.” W przypadku komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego tylko dwie Komisje będą mogły się spotykać, gdyż liczba radnych 

pozwoli spełnić ten artykuł 15 czyli (Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

oraz Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa) będą mogły obradować. W związku z tym 

będzie taki czas, gdzie pewne decyzje nie będą mogły zapadać. Ucierpią na tym 

mieszkańcy czy Powiat Raciborski. Radni nie mają na to wpływu i trzeba się pogodzić  

z tym stanem prawnym jaki jest. Ponadto Komisarz Wyborczy zwrócił się z prośbą  

do Sądu o wskazanie jakie czynności wyborcze mają być powtórzone (od jakiego 

momentu oraz co z osobami, które zrezygnowały z mandatu). W związku z tym te 

kwestie prawne w najbliższym czasie zostaną rozstrzygnięte. Do czasu (przewiduje się 

około lutego) komisje mogą obradować, spotykać. Prośba jest taka, aby komisje 

pracowały. Planowana będzie również sesja do połowy lutego. Komisje muszą 

wypracować plany pracy, w celu ich zatwierdzenia.  

 Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda zwrócił się z apelem  

do mediów, aby wskazać w miarę sytuacji jaka jest sytuacja w sprawie nieważności 

wyborów.  

 Starosta przekazał, że Zarząd Powiatu pracował i był w bezpośrednim kontakcie 

wspólnie z obsługą prawną, Wojewodą i Dyrektorem Krajowego Biura Wyborczego.  

W przypadku nie złożenia uzasadnienia do sądu, to w dniu dzisiejszym radni ostatni 

dzień byliby radnymi powiatowymi.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż z pewnością przed wygaszeniem 

mandatów odbędzie się jeszcze sesja.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Ad10. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 15:15.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim za udział w sesji  

i sprawne jej przeprowadzenie.  

 

 

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 IV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. 

4. Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

5. Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

6. Uchwała Nr IV/31/2015 2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia  

2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015.   

7. Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia  

2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich  

w pieczy zastępczej.   

8. Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia  

2015 r. w sprawie sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 


