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BR. 0002.3.4.2015 
 

PROTOKÓŁ  NR  VII / 2015 

z  VII nadzwyczajnej sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 13 maja 2015 r.  godz.  1400 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. VII/55/2015 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. 

2. VII/56/2015 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

3. VII/57/2015 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji. 

4. VII/58/2015 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

5. VII/59/2015 – w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu  

i Finansów. 

6. VII/60/2015 – w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Radca Prawny        Marta Topór – Piórko  

3. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 

3. Ślubowanie radnych. 
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4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru Sekretarza 

Komisji Rewizyjnej. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

13. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 14:00 

otworzył obrady VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 18 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli 

mediów oraz zaproszonych gości.  

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, że zgodnie z przesłanym porządkiem 

obrad sesja w dniu dzisiejszym jest sesją techniczną polegająca na ukonstytuowaniu się 

radnych po niedawnych wyborach uzupełniających się, aby rada mogła już  
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przed planowaną sesją na koniec miesiąca wypracować na komisjach m.in. niezbędne 

sprawy, które trzeba omówić, przedyskutować i stworzyć projekty stosownych uchwał.   

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 (z późn. zm.), zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

13 maja 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Powiatowej Komisji 

Wyborczej w Raciborzu Sędzię M. Korzonek o wręczenie zaświadczeń o wyborze  

na radnego. 

 Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Sędzia Sądu Rejonowego  

w Raciborzu Marzena Korzonek złożyła wszystkim wybranym radnym gratulacje, 

życzyła realizacji wszystkich planów, pomysłów, wiele satysfakcji z pracy zawodowej 

dla dobra całego powiatu i wszystkich mieszkańców.  

Następnie Przewodnicząca Powiatowej Komisji M. Korzonek wręczyła  

9 radnym elektom zaświadczenie o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego.  

Kopie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego (9 szt.) 

stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Nieobecny był na sesji radny – elekt Dawid Wacławczyk.  

Przewodnicząca Powiatowej Komisji M. Korzonek ponownie złożyła gratulacje, 

życzyła owocnej kadencji i pracy.    

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski w imieniu władz samorządowych 

podziękował Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej za sprawne 

przeprowadzenie wyborów. Przypomniał, iż 2 – krotnie niektórzy radni byli wybierani, 

składali ślubowanie, co zdarzyło się to po raz pierwszy. Sądził, że tym razem nie będzie 

już żadnych odwołań.  

Następnie Starosta wręczył Przewodniczącej Powiatowej Komisji kwiaty  

i podziękowania za całokształt prac związanych z pełnieniem w/w funkcji podczas 

wyborów ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego zarządzonych na dzień  
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26 kwietnia 2015 r.  Powyższe podziękowanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej M. Korzonek podziękowała  

za złożone gratulacje i kwiaty. Stwierdziła, że było to dla niej dla bardzo ciekawe, 

owocne i pouczające na przyszłość doświadczenie i było jej miło przejść  

przez wyborczą przygodę.    

 

Ad3. Ślubowanie radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż stosownie do postanowień  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny  

przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 

zdania: “Tak mi dopomóż Bóg”. 

Następnie poprosił radnych elektów o podejście do mównicy i złożenie 

ślubowania.  

Radni podchodzili do mównicy i składali uroczyste ślubowanie o następującej 

treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko  

dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej Powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Ślubowanie złożyło 9 radnych.  

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że 3 radnych nie składało 

ślubowania. Pan Adam Hajduk złożył pisemną rezygnację z mandatu, podobnie jak  

Pan Łukasz Winiarski, w związku z czym w chwili obecnej oczekuje się na pismo 

Komisarza Wyborczego w Katowicach o wskazanie osób, które wejdą w ich miejsce. 

Uważał, że na kolejnej sesji nowe osoby będą mogły już złożyć ślubowanie i nie trzeba 

robić żadnych dodatkowych ani uzupełniających wyborów. Nie złożył ślubowania  

Pan Dawid Wacławczyk, usprawiedliwiał się, gdyż z przyczyn zawodowych nie mógł 

uczestniczyć w dzisiejszej sesji i w/w czynności dokona na najbliższej sesji na koniec 

miesiąca.         

Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że po rozmowie telefonicznej  

z Panem D. Wacławczykiem ustalono, że 3 punkty dotyczące Komisji Rewizyjnej  

(uzupełnienia składu, wyboru Zastępcy i Sekretarza), w których Pan D. Wacławczyk 

pragnie być członkiem należy przesunąć na następną sesję, stąd też zaproponował 
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zmianę porządku obrad sesji. W/w rzecz osobiście konsultował z wnioskodawcami, 

którzy wyrazili zgodę. W związku z powyższym zapytał, kto z radnych jest za zmianą? 

Powyższa zmiana została przyjęta 19 głosami za.   

 

Ad4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż deklaracje radnych do Komisji 

przyjmowane były telefonicznie, w związku z tym uzupełnia się skład osobowy Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa o radnych: Katarzynę Dutkiewicz,  

Annę Wacławczyk, Józefa Stukatora i Marka Kurpisa. Dotychczasowe osoby, które 

zadeklarowały chęć pracy w Komisji pozostają bez zmian. W związku z brakiem uwag, 

przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

    

Ad5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał z projektu uchwały, iż uzupełnia się 

skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o radnych: Jana Kusego  

i Ryszarda Winiarskiego. 

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał z projektu uchwały, iż uzupełnia się 

skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji o radnych: Piotra Olendra, 

Marka Kurpisa, Annę Wacławczyk i Artura Wierzbickiego.  

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

o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał z projektu uchwały, iż uzupełnia się 

skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

o radnych: Katarzynę Dutkiewicz i Andrzeja Chroboczka. Zrezygnował z pracy Komisji 

radny Marek Kurpis, który zadeklarował chęć pracy w Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa.  

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

do projektu uchwały? 

Zgłosił się radny Dominik Konieczny pytając, czy radna B. Abrahamczyk 

rezygnuje z pracy Komisji?  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż uzupełnia się skład osobowy 

Komisji, które zostały na nowo zaprzysiężone.  

Radny D. Konieczny odczytał § 2, który mówi, iż traci moc § 1 ust. 2, § 1 ust. 3 

i § 1 ust. 5 uchwały 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 z późn. zm. Radny dysponował obowiązującą Uchwałą  

z BIP – u, gdzie w §1 ust. 5 figuruje radna B. Abrahamczyk.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż radna B. Abrahamczyk  

z pewnością nie rezygnuje z członkostwa w Komisji, stąd też zarządził 3 – minutową 

przerwę, w celu sprawdzenia tej kwestii oraz postanowił spojrzeć do kolejnego projektu 
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uchwały, czy również nie pojawiła się pomyłka. Zarządził 3 – minutową przerwę.  

Wszyscy radni zgodzili się na przerwę.  

Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji. Przekazał, że zmiana 

wynika z tego, iż w uchwale z dnia 15 grudnia 2014 r. radna B. Abrahamczyk była 

zamieszczona w § 1 pkt 5, jednak 24 lutego 2015 r. dokonano zmiany uchwały, która 

wprowadziła inną kolejność w związku z rezygnacją z mandatu radnego  

Ł. Winiarskiego, stąd też pod pkt 5 jest radny M. Kurpis, w związku z tym projekt 

uchwały został prawidłowo przygotowany. Identyczna zasada pojawiła się w Komisji 

Budżetu i Finansów.        

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie uchwały,  

z korektą, że wykreśla się Pana D. Wacławczyka z uwagi na jego nieobecność i brak 

możliwości ślubowania.   

Uchwała została przyjęta 19 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  

    

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał z projektu uchwały, iż uzupełnia się 

skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów o radnych: Marcelego Klimanka,  

Dominika Koniecznego, Marka Kurpisa, Jana Kusego, Piotra Olendra  

i Ryszarda Winiarskiego. Zrezygnował z pracy Komisji radny J. Stukator, który 

przeszedł do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie składu 

Komisji.   

Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż pkt 9,10, 11 został pominięty.   
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że z uwagi na wygaszenie 

mandatów radnych osoby pełniące dotychczasowe funkcje Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

przestały je pełnić, stąd też poprosił o wskazanie ewentualnych kandydatów.  

Poprosił o podawanie propozycji na stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów.  

 Radny Piotr Olender zaproponował na w/w stanowisko radnego  

Artura Wierzbickiego, który wyraził zgodę. 

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

o podawanie propozycji na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa.  

 Radna Brygida Abrahamczyk wskazała na te stanowisko radnego  

Marcelego Klimanka, który wyraził zgodę. 

 W związku z brakiem innych kandydatur przewodniczący rady przystąpił  

do głosowania.   

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 0 głosami przeciw i 7 głosami 

wstrzymującymi się. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Zakończenie sesji. 

 

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

27.05.2015 r. o godz. 15:00 (środa). Ponadto zwrócił się z propozycją szkolenia  

dla wszystkich radnych w dniu 10.06.2015 r. od 16:00 do 19:00 na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, na którym zostaną przedstawione podstawowe zasady funkcjonowania 

rady pod względem prawnym (co są wnioski, interpelacje, jakie są uprawnienia 

radnego, forma działania co do jawności, itp.). Część pytań będzie można zadawać  

w trakcie szkolenia, gdyż będzie osoba elokwentna, która udzieli odpowiedzi.    
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 Sesja zakończyła się o godz. 14:40.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował wszystkim za udział w sesji  

i sprawny przebieg obrad.  

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący rady:  

Jolanta Błaszczok            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 VII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 maja 2015 r. 

3. Kopie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego (9 szt.). 

4. Podziękowanie dla Przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu 

za całokształt prac związanych z pełnieniem w/w funkcji podczas wyborów 

ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego zarządzonych na dzień 26 kwietnia 

2015 r. 

5. Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

6. Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

7. Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

8. Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

9. Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. 

10. Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r.  

 w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 


