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BR. 0002.3.6.2015 
 

PROTOKÓŁ  NR  IX / 2015 

z  IX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 23 czerwca 2015 r.  godz.  1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. IX/78/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

2. IX/79/2015 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2014 rok. 

3. IX/80/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

4. IX/81/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

5. IX/82/2015 - w sprawie szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

6. IX/83/2015 - w sprawie likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane  

w Raciborzu. 

7. IX/84/2015 - w sprawie likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3  

dla Dorosłych w Raciborzu. 

8. IX/85/2015 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020. 

9. IX/86/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

10. IX/87/2015 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 

na  dzień 31.12.2014 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 
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11. IX/88/2015 - w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia 

ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. IX/89/2015 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. 

13. IX/90/2015  - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. 

14. IX/91/2015 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska. 

15. IX/92/2015 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Radca Prawny        Marta Topór – Piórko  

3. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Referatu Księgowości i Płac     Gabriela Gieda 

6. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury,  

Sportu i Rekreacji       Danuta Miensopust  

7. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa      Krzysztof Sporny  

8. Geodeta Powiatowy      Piotr Blochel  

9.  Inspektor Wydziału Finansowego     Dominika Budzan 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

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 zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

   w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowych zasad 

określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji szkoły  

o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji szkoły  

o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa.   
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16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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. 15:00 

otworzył obrady IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 19 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych chwał.  

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

załącznik nr 2.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli 

mediów oraz zaproszonych gości.  

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 sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2015 

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

3 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił dwóch nowych elektów – radnych:  

T. Frencel i J. Parysa o podejście do mównicy i złożenie ślubowania.  

W pierwszej kolejności ślubowanie złożyła radna Teresa Frencel, a następnie 

radny Jerzy Parys.  
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Po złożeniu ślubowania skład rady wyniósł 21 radnych.   

   

Ad2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo: 

1. OR. II. 0022.3.6.2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1. nowej wersji  projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok.  

 W/w projekt uchwały został przyjęty 18 głosami za i 3 głosami 

wstrzymującymi się. 

2. nowej wersji  projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 Powyższy projekt uchwały został przyjęty 15 głosami za i 6 głosami 

wstrzymującymi się. 

 

 W imieniu Prezydium Rady Przewodniczący rady A. Wajda wniósł do porządku 

obrad sesji następujące projekty uchwał:  

1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

i Rekreacji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wprowadzenie w/w projektu 

uchwały do porządku obrad sesji wynika z konieczności przystąpienia nowych 

zaprzysiężonych radnych do Komisji, którą wybrali.  

 W związku z powyższym poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.    

 

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.    

 

3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.    
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16. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

 Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.    

  

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

poprosił o przegłosowanie uaktualnionego porządku obrad. 

 Porządek obrad został przyjęty 21 głosami za.    

  

Ad3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż protokół z VIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  

 W związku z brakiem uwag przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz  

i Adriana Plurę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał każdego z radnych, czy wyrażają zgodę 

udziału w pracach Komisji?  

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o przegłosowanie 

proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków.  

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 18 głosami za i 3 głosami 

wstrzymującymi się.   

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

ze swego grona przewodniczącego.  

Radna K. Dutkiewicz zaproponowała na Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków radnego A. Plurę, który wyraził zgodę.  
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Ad5. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 r. oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały:  

1. Nr 4200/V/77/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok  

(załącznik nr 4), 

2. Nr 4200/V/111/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. V Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 5).   

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu  

w kwestii wykonania budżetu. 

Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przedstawił krótkie sprawozdanie  

za 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok 

sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Zawiera  

ono dochody i wydatki budżetu w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej. 

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych w sprawozdaniu ujęte są zmiany  

w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.  

 Dochody powiatu wykonano w kwocie 111.776.295,71 zł, w tym bieżące 

100.188.832,39 zł, majątkowe  11.587.463,32 zł.  

 Przychody powiatu wykonano w kwocie 14.946.486,64 zł. Uzyskano je: 

1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., 

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych) – 4.714.992,44 zł, 

2) ze spłaty pożyczek udzielonych Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu –  

1.100.000,00 zł, 

3) z kredytu zaciągniętego na spłatę już istniejącego kredytu – 3.466.704,00 zł, 

4) nadwyżki z roku 2013 – 5.664.790,20 zł.  

 Ogółem dochody i przychody wykonano w 100%.  
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 Wydatki powiatu wykonano w kwocie 110.045.301,70 zł, w tym bieżące 

94.696.402,73 zł, majątkowe 15.348.898,97 zł. Na koniec roku 2014 odnotowano 

nadwyżkę (różnica dochodów nad wydatkami) w kwocie 1.730.994,01 zł.  

 Rozchody powiatu wykonano w kwocie 13.320.973,86 zł, w tym: 

1) 6.320.973,86 zł na spłatę kredytów i pożyczek, (kredyty – 6.076.860,86 zł,  

pożyczki – 244.113,00 zł), 

2) 2.000.000,00zł Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu powiat udzielił pożyczki, 

3) 5.000.000,00 zł przekazano na lokaty terminowe.  

 Ogółem wydatki i rozchody wykonano w 98%. 

 Na koniec roku 2014 wykonane wydatki bieżące (94.696.402,73 zł) są niższe  

niż wykonane dochody bieżące (100.188.832,39 zł), co jest zgodne z zapisem  

art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. 

 Ponadto Radni Powiatu Raciborskiego zostali zapoznani z: 

• informacją o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2014,  

• sprawozdaniem finansowym Powiatu Raciborskiego za 2014 r., w tym bilansem  

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilansem jednostki 

budżetowej, rachunkiem zysków i strat jednostki, zestawieniem zmian w funduszu 

jednostki,  

• opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, 

• stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w ww. sprawach, 

co pozwala w świetle ustawy o finansach publicznych podjąć przez Radą uchwałę  

w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

 Z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach otrzymano pozytywną opinię 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok.  

 W razie pytań co do wykonania budżetu za rok 2014, ewentualnie wszystkich 

opinii prawnych, wyjaśnień może udzielić Wydział Finansowy.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej o zabranie głosu.  

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Widera przekazała, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego w składzie: Dawid Wacławczyk – zastępca 

przewodniczącego, Artur Wierzbicki – sekretarz Komisji, Adrian Plura – członek 



 9 

Komisji, Dominik Konieczny – członek Komisji, Ewa Widera – przewodnicząca 

Komisji na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w dniach 28 maja 2015 r., 2 czerwca 

2015 r., 5 czerwca 2015 r. oraz 9 czerwca 2015 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, sprawdziła Uchwały 

Zarządu Powiatu pod względem zasadności wydatków, wysłuchała ustnych wyjaśnień 

Skarbnika Powiatu - Ewy Tapper, Kierownika Referatu Księgowości – Gabrieli Giedy, 

Inspektora FN – Dominiki Budzan, Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – Ryszarda Rudnika, Wicestarosty – Marka Kurpisa 

oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów –  Romana Peikerta. 

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu:    

1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 r., w tym 

wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

2) informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2014 r., 

3) Uchwały Nr 24/86/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 maja 2015 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego  

za 2014 r., 

4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 r.  

pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania i w obecności 4 członków Komisji 

w dniu 9 czerwca 2015 r. podjęła wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, stosunkiem głosów – 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos 

wstrzymujący się. 

 Kolejną osobą, która zabrała głos był Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Finansów A. Wierzbicki. Przekazał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów Komisja zaopiniowała pozytywnie uchwały o: wykonaniu budżetu za rok 

2014, udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego, dokonaniu zmian  

w budżecie powiatu na rok 2015 i dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji?   

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

przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji.  
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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 otrzymali drogą elektroniczną informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 28.05.2015 do 11.06.2015. W/w informacja 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 12.06.2015 do 23.06.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 28.05.2015 do 11.06.2015), stanowiącą załącznik nr 7  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iż w poprzednim punkcie była już 

dyskusja. Poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się i stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż również była dyskusja  

nt. absolutorium stąd też poprosił o przegłosowanie uchwały.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się i stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż znana jest już opinia 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Zapytał, czy ktoś z radnych pragnie 

zabrać głos?  

 Zgłosił się Starosta. Przypomniał, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów nie potrafiono odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące kary, jaką 

nałożono na szpital. Wyjaśnił, że kara wyniosła 9 132,86 zł. Dotyczy to kontroli  

przez NFZ, która była na Izbie Przyjęć Szpitala. Okazało się, że na Izbie Przyjęć  

jest osoba, która nie jest wpisana do rejestru. Osoby pracujące na Izbie Przyjęć  

czy na jakimkolwiek Oddziale muszą być wpisane w zgłoszeniu jak się kontraktuje. 

Niestety była to inna osoba, ponieważ lekarz, który miał być na Izbie Przyjęć w tym 

czasie przebywał na Oddziale Położniczym. Ponadto brakowało sprzętu, zgodnie  

z umową kontraktową został zabrany na inny Oddział i nie powrócił. W związku z tym 

nałożono karę. Wszystkie nieścisłości zostały uzupełnione. Pojawił się także mały błąd  

w regulaminie, jeśli chodzi o obsługę przez położnych, ale został on poprawiony.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

  Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się  

i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025.  

 

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

Budżetu i Finansów, w związku z tym, zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

 W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

  Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się  

i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowych zasad 

określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż projekt uchwały omawiany  

był szerzej na Komisjach. Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

 W związku z brakiem pytań przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji szkoły  

o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 13  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji szkoły  

o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 14  

do niniejszego protokołu.  
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Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.   

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 16  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu i pokrycia straty netto.    

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.  

  Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 9 głosami wstrzymującymi się  

i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  
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Ad17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 18  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radna T. Frencel pragnie być 

członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy są pytania  

do projektu uchwały. 

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

o przegłosowanie projektu uchwały?   

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radna T. Frencel pragnie być 

członkiem Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa. Zapytał, czy są pytania do projektu 

uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.   

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 20  

do niniejszego protokołu.  
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Ad20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radny J. Parys pragnie być 

członkiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zapytał, czy są pytania  

do projektu uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały. 

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 21  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że radny J. Parys pragnie być 

członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały? 

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

o przegłosowanie projektu uchwały.   

  Uchwała została przyjęta 23 głosami za i stanowi załącznik nr 22  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad22. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę mówców.  

Zgłosił się Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław 

Gumieniak z następującymi interpelacjami:  

1. Zwrócił się do Wojewody Opolskiego i Śląskiego z zapytaniem, czy zostało już 

zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim i Wojewodą Śląskim  

w sprawie sfinansowania, a tym samym zamknięcia obwałowania 

przeciwpowodziowego po prawej stronie Odry w Gminie Bierawa na wysokości 

Księżej Łąki, woj. opolskie? 
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2. Zwrócił się do Wojewody Opolskiego i Śląskiego z zapytaniem, kiedy rozpoczną się  

i zostaną zakończone prace w w / w zakresie, tak bardzo ważne dla bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego mieszkańców i budowanego wału w Gminie Kuźnia 

Raciborska, woj. śląskie?  

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ponadto wiceprzewodniczący rady stwierdził, iż ul. Kozielska w Raciborska 

jest ulicą o dużej ruchliwości. Ciągle spływają skargi odnośnie nadmiernego hałasu.   

W 2013 r. złożył interpelację w sprawie ustawienia fotoradaru przy w/w ulicy. 

 W 2014 r. otrzymano odpowiedź, ale wcześniej poinformowano, że będzie postawiony. 

Następnie otrzymano odpowiedź, iż  droga ta nie kwalifikuje się do tego.  W związku  

z powyższym zwrócił się z pytaniem do Starosty, czy fotoradar przy ul. Kozielskiej  

w Raciborzu zostanie zamontowany czy też nie, a w przypadku jego braku zwrócił się  

z prośbą o zwiększenie ilości patroli z miernikami prędkości w okresie dziennym,  

a przede wszystkim w okresie nocnym i wczesno rannym, ze względu na wzmożony 

ruch samochodów, co związane jest z nadmiernym hałasem.  

 

Ad23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówcy.  

 Starosta nie potrafił w dniu dzisiejszym odpowiedzieć na pytanie  

dot. obwałowania, ale obiecał wystąpić w tym temacie.  

 W kwestii ul. Kozielskiej powiedział, że otrzymano wiele pism, jak również 

wiele było interwencji. Jedynym rozwiązaniem jest obwodnica Raciborza. Hałas, ruch  

jest potężny prawie na wszystkich ulicach Raciborza i należałoby zablokować cały 

Racibórz. Odnośnie fotoradaru nie potrafił odpowiedzieć, ale pamięta, iż była 

odpowiedzieć i taka odpowiedź zostanie udzielona. 

 W sprawie dróg Starosta powiedział, że 30.06.2015 r. o godz. 9:30 wspólnie  

z Prezydentem Miasta Racibórz udaje się na spotkanie do Dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Zgłoszono wiele dróg do remontu m.in. drogi zgłoszone przez radnego 

F. Marcola. Radny A. Plura również zgłosił interpelację w sprawie przejścia  

dla pieszych przy ul. Raciborskiej w okolicy przedszkola w Rudach i sprawa ta  

z pewnością zakończy się pozytywnie.  
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Ad24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura powiedział, że  

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad25. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad sesji? 

  Zgłosili się radni: D. Wacławczyk, Starosta i przewodniczący rady A. Wajda.  

  Radny Dawid Wacławczyk: 

1. Zwrócił się z prośbą, żeby ciekawe szkolenia, które są organizowane dla radnych, 

były konsultowane zawsze z Przewodniczącymi Klubów. 

2. Poprosił, aby nie organizować spotkań Komisji w dniu sesji - przykładem może być 

dzisiejsze posiedzenie Komisji. W dniu dzisiejszym Komisja Rewizyjna nie zdążyła 

wypracować stanowiska, ponieważ zabrakło jej czasu, gdyż w tym dniu również 

odbywała się sesja. Uważał, że powinno być przynajmniej 3 godziny przerwy 

pomiędzy spotkaniami.    

 Starosta poprosił o wyjaśnienie radnemu D. Koniecznemu kwestii programu  

w geodezji.  

 Radny Dominik Konieczny stwierdził, iż projekt uchwały został już 

przegłosowany.  

 Starosta powiedział, że temat zostanie wyjaśniony przynajmniej dla wiedzy. 

Ponadto podziękował Wydziałowi Finansowemu za przygotowanie sprawozdania  

z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 i 2015. Poprosił przewodniczącego rady  

A. Wajdy  o wystąpienie w jego imieniu Geodety P. Blochela.  

 Geodeta Powiatowy Piotr Blochel wyjaśnił, że z dochodów, które powiat 

uzyskuje planuje się zakupienie nowej aplikacji, nowego systemu dla Wydziału 

Geodezji, który będzie w tych zadaniach, które Wydział Geodezji realizuje. Ponadto 

planuje się wystąpienie również o środki unijne, by sfinansować ten zakup i cyfryzację 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Platformę cyfrową planuje się wykonać  

przy tych środkach, które są do dyspozycji. Oczywiście nie jest to kwota pełna i zadanie 
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to będzie realizowane w poszczególnych latach. Kwota 70.000 zł, która była  

w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2015  

w Wydziale Geodezji zostanie przeznaczona na zakup nowego systemu 

informatycznego i przeniesienia danych oraz zakup stosownego sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym 

 Co do koordynacji pracy Komisji przewodniczący rady A. Wajda powiedział, że 

dotychczas praktycznie wszystkie Komisje oprócz Rewizyjnej obradują zawsze w tym 

samym okresie przed sesją: w poniedziałek – K. Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, następnie 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, przed sesją – Komisja Budżetu  

i Finansów. To są stałe dni, chyba, że są wyjątki np. Komisja Rewizyjna, która obraduje 

według potrzeb. Jest kwestia ustalenia Komisji Rewizyjnej; ewentualnie do ustalenia 

pozostaje Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, która 

odbywa się w dniu sesji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał nowo zaprzysiężonym radnym  

o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ślubowania, zgodnie zapisem art. 25c ust. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym.     

 Ponadto  przewodniczący  rady A.  Wajda  poinformował, iż kolejna sesja 

odbędzie się 18 sierpnia 2015 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego.” Pomimo wakacji, radni 

pracują.   

 

Ad26. Zakończenie sesji. 

 

 Sesja zakończyła się o godz. 15:55.  

 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 IX sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 czerwca 2015 r. 

4. Uchwała Nr 4200/V/77/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2014 rok.  

5. Uchwała Nr 4200/V/111/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 28.05.2015 do 11.06.2015. 

7.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 12.06.2015 do 23.06.2015 (uzupełnienie do informacji za okres  

od 28.05.2015 do 11.06.2015). 

8. Uchwała Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

9. Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

10. Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca  

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

11. Uchwała Nr IX/81/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

12. Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

13. Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu. 
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14. Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych 

w Raciborzu. 

15. Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

w latach 2015 – 2020. 

16. Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

17. Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na  dzień 

31.12.2014 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

18. Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.    

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

19. Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.     

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

20. Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.    

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. 

21. Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.    

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

22. Uchwała Nr IX/92/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r.     

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

23. Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

Władysława Gumieniaka.    


