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BR. 0002.3.11.2015 
PROTOKÓŁ  NR  XIV / 2015 

z  XIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 22 grudnia 2015 r.  godz. 1500 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XIV/129/2015 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

2. XIV/130/2015 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

3. XIV/131/2015 – w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

4. XIV/132/2015 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

5. XIV/133/2015 – w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka w Raciborzu z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

6. XIV/134/2015 – w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia 

mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. XIV/135/2015 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2016. 

8. XIV/136/2015 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

9. XIV/137/2015 – w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2016 rok, 

10. XIV/138/2015 - w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat 

za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

2. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

3. Radca Prawny        Michał Gebel  

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownicy, Naczelnicy, pracownicy samodzielni 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu    

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 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 2015 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły  

o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 
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14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:00 

otworzył obrady XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali obecnych było 23 radnych,  

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

oraz zaproszonych gości: kierowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

oraz byłego Posła na Sejm RP H. Siedlaczka.  

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

załącznik nr 2.  

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 22 grudnia  

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 odczytał pismo: 

1. OR. II. 0022.3.11.2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia na sesję:  

1. projektu uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego 
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uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego. 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do projektu uchwały.  

 Wicestarosta Marek Kurpis przypomniał, iż w obrocie prawnym jest uchwała, 

która mówi o opłatach a nie o usługach. W związku z tym istnieje możliwość, żeby 

dodatkowe dochody pobierał MOS, zaś Zarząd mógł przyjąć nowy cennik,  

w którym zostanie uwzględniona możliwość pozyskania z tego tytułu dochodów, 

trzeba zmienić podstawę prawną. Pod względem formalnym była taka możliwość, 

aby rada scedowała na Zarząd Powiatu Raciborskiego takie uprawnienie.  

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

w/w projektu uchwały pod obrady sesji.  

 Projekt uchwały został wprowadzony 23 głosami za.   

   

2. wycofaniu starej a wprowadzeniu nowej wersji projektów uchwał w sprawie: 

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

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025.  

 Nowa wersje w/w projektów uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.  

  Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z radnych  

jest za wprowadzeniem innych zmian? 

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

o przegłosowanie porządku obrad sesji w proponowanej wersji?        

  Porządek obrad został przyjęty 23 głosami za.    

 

Ad3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż protokół z XIII sesji został 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. W związku z tym zapytał, czy są uwagi  

do protokołu? 

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

o przegłosowanie protokołu.  

 Protokół został przyjęty 23 głosami za. 
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Katarzynę Dutkiewicz, Adriana Plurę  

i Artura Wierzbickiego. 

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

udziału w pracach Komisji. 

W/w radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący rady A. Wajda poddał pod głosowanie zaproponowany skład 

Komisji Uchwał i Wniosków 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty 21 głosami za i 2 głosami 

wstrzymującymi się.  

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

ze swego grona przewodniczącego. 

Radny A. Plura zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego A. Wierzbickiego, który wyraził zgodę.  

 

Ad5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przedstawił informację nt. budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 r., stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania w temacie budżetu  

na rok 2016? 

 Zgłosił się radny Dominik Konieczny stwierdzając, iż Starosta przedstawił tylko 

suche cyfry, liczby i mało komentarza. Uchwała w sprawie budżetu powiatu na rok 

2016 będzie wyznaczała kierunki działania Zarządu Powiatu, zaś w następnym roku 

będzie określała zadania do realizacji. Uchwała ta stawia konkretne cele do wykonania 

nad którymi warto pochylić się, skomentować je w jakiś sposób i zadać pytanie, jakie 

cele przyświecały Zarządowi Powiatu przy konstruowaniu budżetu na 2016 r.  

Według radnego brak istotnych impulsów prorozwojowych w tym budżecie. Istotnym 

zadaniem jest droga Modzurów – Szonowice.  

 Radny powiedział, że jednym z dokumentów towarzyszących jest WPF, który 

również przewiduje wieloletnie zadania. Poza sztywnymi wydatkami, które powiat  
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jest w stanie zapłacić na oświatę, pomoc społeczną, politykę społeczną jest to prawie  

90 % tego budżetu i nie ma pola manewru, dlatego można skoncentrować się tylko  

nad tymi zadaniami co do których jest możliwość wydawania środków w taki sposób, 

aby przyczyniały się one do rozwoju powiatu.  

 W budżecie ujęta jest:  

1. kwota 100 tys. zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa –  

zakup może jest słuszny, 

2. dosprzętowienie PZD (nowa kosiarka, traktor, sprzęt) – 0 zł, 

3. budowa systemu klimatyzacyjnego Starostwa – 80 tys. zł. 

 Radny stwierdził, iż nie ma środków finansowych na stację monitoringu 

powietrza, o którym wspomniał już wcześniej radny D. Wacławczyk.  

 Ponadto planuje się dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności w Rybniku – 140 tys. zł 526 zł. Pojawia się tutaj pytanie, dlaczego  

nie ma pieniędzy, aby ten Zespół powstał na terenie Powiatu Raciborskiego, co już 

wcześniej podnosiła radna T. Frencel.  

 W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody z tytułu dotacji 

Urzędu Marszałkowskiego na drogi wojewódzkie w wysokości 75 % wartości 

tegorocznej czyli w roku bieżącym jest 2 mln 700 tys. zł, a w roku 2016 planowane  

jest 2 mln zł. Radny zapytał, dlaczego planowana kwota jest taka niska?  

Przypomniał, iż w maju podejmowano uchwałę pozwalającą Zarządowi Powiatu 

podpisać umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich na 3 lata, stąd też zapytał, czy ZDW 

nie byłby skory finansować swoich dróg na terenie Powiatu Raciborskiego?  

Na w/w kwestię również zwrócił uwagę na połączonych Komisjach Stałych, ale  

nie otrzymał odpowiedzi.  

Ponadto w dziale 600 zaplanowano wydatki 400 tys. zł na zakup usług 

remontowych na drogach powiatowych. Zdaniem radnego jest to kwota rażąco niska, 

gdyż nie zaplanowano środków na dosprzętowienie (rozwój PZD), stąd też zapytał 

Starostę, czy zależy Zarządowi na rozwoju tej jednostki czy wskazuje się na stagnację.  

W dziale 710 – działalność usługowa zaplanowano wydatek w wysokości  

2 mln 331 tys. 674 zł na cyfrową platformę informacji przestrzennej Powiatu 

Raciborskiego, natomiast spodziewane dochody na ten cel to zaledwie  

1 mln 981 tys. 923 zł. Powiat musi dołożyć z własnej kieszeni 349 tys. 751 zł w roku 

przyszłym. Dobrze byłoby poszerzyć się bardziej nad tym zadaniem. Zadanie to  

nie było planowane w tegorocznym budżecie – dopiero w okolicach maja zostały  
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70 tys. zł  podwyższone wydatki w tym dziale, natomiast na sesji w sierpniu zostało 

zadanie to wpisane do WPF i planowana kwota wynosiła 300 tys. zł w rozbiciu  

na 2 lata. W bieżącym roku miało być 120 tys. zł, a na przyszły rok 180 tys. zł.  

W chwili obecnej nie jest to już 300 tys. zł, tylko ponad 7 mln zł. Z własnego budżetu 

Zarząd zamierza na to zadanie wyłożyć ponad 1 mln zł, ale pojawia się pytanie czy  

jest to konieczne. Radny uważał, iż platforma cyfrowa nie niesie ze sobą żadnych 

nowych danych, usług poza tym co jest dostępne w ogólnopolskiej bazie czy sieci 

Geoportal  i może warto byłoby to wyjaśnić. Biorąc pod uwagę wszystkie projekty, 

jakie zostały złożone w województwie śląskim na to działanie z tego zakresu, dochodzi 

się do kwoty ponad 120 mln zł i są to projekty gmin, powiatów. Na taką kwotę zostały 

złożone wnioski. W województwie małopolskim taka platforma kosztowała zaledwie  

12 mln zł – jest to kolosalna różnica.  

Kolejną rzeczą jest zakup usług remontowych w dziale 801 – Oświata  

i wychowanie – 90 tys. 421 zł i jest to kwota zdecydowanie za niska. Projekt budżetu  

nie przewiduje również żadnych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, co 

także musi budzić pewne niezadowolenie wśród radnych.  

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano  

120 tys. zł. na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych, dlatego też radny 

zapytał, czy jest to zadanie powiatu? Radny uważał, iż od w/w zadania są spółki wodne.  

Ponadto kwota ta ma służyć na wydatki z zakresu odwodnienia korpusu drogowego 

dróg powiatowych. Zdaniem radnego powinno to być ujęte w dziale 600.  

Ponadto planuje się 50 tys. zł na oprogramowanie wspierające zadania jednostek 

samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska. Zdaniem radnego jest to 

niebagatelna kwota.  

Radny przypomniał Staroście, iż w ubiegłym roku Klub PiS wstrzymał się  

od poparcia uchwały budżetowej na rok 2015 z uwagi na to, iż nie był to autorski 

projekt Starosty, ponieważ cały Zarząd odziedziczył go po poprzednim Zarządzie.  

Nie mniej wtedy zgłaszano propozycje, uwagi, aspekty do uwzględnienia. Radny 

uważał, iż przedłożony projekt budżetu na rok 2016 nie jest satysfakcjonujący.  

Kolejną osobą, która zgłosiła się do dyskusji był Starosta. Uważał, że rzeczy, 

które podniósł i zarzucił radny D. Konieczny prawie wszystko ujęte jest w budżecie.  

Jest to jeden z nielicznych budżetów, gdzie kładzie się nacisk na inwestycje.  

Są zgłoszone już dwa projekty, jeśli chodzi o drogi: droga Modzurów  

jest na VI miejscu, zaś droga przy ul. Ocickiej jest na XX miejscu. Do końca miesiąca 
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nastąpi rozstrzygnięcie i będzie już wiadomo co będzie dalej. Robione są kolejne 

projekty dróg i w tej kadencji planuje się wykonanie przynajmniej po dwie drogi 

powiatowe w roku, gdyż nie stać na wykonanie większej ilości dróg (jak nie będzie  

z programów unijnych, ewentualnie z rządowych dróg lokalnych, to nie będzie szans).  

Kolejny projekt na drogę to jest droga z PROW, gdzie można otrzymać 

jakiekolwiek środki finansowe. Wszystko co związane jest z drogami wiejskimi  

na wsiach, można remontować drogi powiatowe. Dużym projektem, który będzie 

realizowany jest droga w Jastrzębiu około 3 mln zł – jest to jedyna droga, która może 

załapać się do PROW. Do zadań powiatu będzie należało wykonanie kanalizacji 

deszczowej i remont drogi, zaś do gminy wykonanie kanalizacji ściekowej.  

Ponadto ustalone jest z wójtami gmin, że z każdej gminy w tej kadencji będą robione 

przynajmniej dwie drogi.  

Kolejne projekty, które są przygotowane związane są ze szpitalem,  

z transportem (planowane jest zakupienie 6 autobusów, wkład powiatu około  

900 tys. zł, pozostały wkład to środki unijne). Są to bardzo duże projekty. Zostało to 

rozłożone w latach.   

Kolejny projekt jest na ponad 4 mln 200 tys. zł – pracownie, które  

przygotowuje się dla szkół zawodowych. Planowane jest to zrobienie w 3 latach, gdyż 

nie jest to możliwe do zrobienia w ciągu 1 roku. Takie zgłoszono zapotrzebowanie.  

Są również projekty miękkie, który jest sześć. W najbliższym czasie zostanie już 

wybrana koncepcja, w jakim kierunku pójdzie się, jeśli chodzi o szpital. Koszt szpitala 

będzie zrobiony w tej kadencji – jest to zmiana źródła ciepła. Jest to niezbędne  

do wykonania, aby zejść z kosztów szpitala. 

Nie ma sensu dyskutować nad polityką społeczną, oświatową, gdyż to co zostało 

zrobione w oświacie, to wiele powiatów zazdrości. Przypomniał radnemu  

D. Koniecznemu, iż zabiegał, aby wykonać remont II LO. Na ostatniej sesji osobiście 

przekazywał radnym, iż rozłożono remont II LO na 3 lata w wewnątrz i rozpoczyna się 

go od wakacji.   

Starosta zapytał Kierownika Inwestycji i Remontów Romana Peikerta, na jakim 

etapie jest projekt?  

Kierownik Inwestycji i Remontów Roman Peikert powiedział, że projekt  

jest skończony.  

Starosta przekazał, iż Zarząd przymierza się do remontu obiektów sportowych  

w II LO, ale będzie to trudne ze względu na pozyskanie pieniędzy.  
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Odnośnie samochodu osobowego Starosta powiedział, że jest to 11 – letni 

samochód, z przebiegiem 310 tys. na liczniku. Samochodem tym jeżdżą prawie 

wszyscy naczelnicy i pracownicy, gdy jest taka potrzeba. Osobiście korzysta  

z samochodu łącznie z Zarządem w niewielkim stopniu. Z samochodu korzystają 

pracownicy.  

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu jest na bieżąco kontrolowany i zawsze 

jednostce dopłaca się, jeśli Dyrektor wykazuje taką potrzebę. W tamtym roku powiat 

dołożył środki finansowe do pługu, który został zniszczony. Na dzień dzisiejszy PZD  

nie potrzebuje raczej więcej sprzętu.  

W kwestii stacji monitoringu powietrza Starosta powiedział, że pracuje się  

nad w/w kwestią. Stacja musi mieć akredytację, aby była wiarygodna i by można było 

ją porozliczać. Ponadto Zarząd Powiatu jest na etapie rozmów w temacie powołania 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.  

Pieniądze na drogi wojewódzkie powiat otrzymuje na raty a nie na cały rok.   

Środki te spływają regularnie co kwartał według zawartej umowy, stąd też  

nie wszystkie zostały pokazane w budżecie, gdyż jest to niemożliwe.     

 Odnośnie transportu, łączności, usług remontowych na drogach Starosta 

powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma większej ilości pieniędzy – 400 tys. zł. 

Wszystkie pieniądze wkłada się w programy unijne, aby jak najwięcej uzyskać dopłat 

do dróg. Osobiście jest już po rozmowie ze Starostą Wodzisławskim, Wójtem Gminy 

Kornowac i Lubomi, gdyż w przyszłym roku będzie remontowana kolejna  

droga  (do 15.09 określone są terminy do kiedy trzeba składać wnioski). W tym roku  

do 05.01. składa się z PROW, jeśli chodzi o drogę w Jastrzębiu, a do 15.01. jedną  

z dróg będzie Lubomia. Należy jeszcze szukać jednej drogi ale takiej, która otrzyma 

największą ilość punktów. W Modzurowie świetnie wpisała się ta droga bo jest to po 

części obwodnica drogi DK 45.  Na ponad 80 projektów droga ta znalazła się na VI 

miejscu. Gdyby udało się zrealizować drogę – ul. Ocicka, która znajduje się na XX 

miejscu, to byłoby bardzo dobrze.  

 Następnie Starosta powiedział, że na temat wymiany całego sprzętu, 

oprogramowania w Wydziale Geodezji może w szczegółach wyjaśnić obecny na sesji 

Kierownik Wydziału Geodezji, ale projekt w całości będzie kosztował około 7 mln zł.  

Większość środków planuje się pozyskać z funduszy unijnych i są na to pieniądze  

w programach, a to jest część powiatu, którą zarobiła sobie Geodezja i zostawiła sobie, 

żeby już część programów zrobić. 
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 Starosta stwierdził, iż po zmianach organizacyjnych pracownicy nie mogą 

narzekać, zrobiono wiele zmian organizacyjnych, w tym również zmiany wynagrodzeń 

dla nauczycieli, co zostało zatwierdzone uchwałami rady, również zmiany dla części 

administracji. W niektórych szkołach te wynagrodzenia były wygórowane i obecnie 

trzeba to wyprostować, aby mniej więcej były one zbliżone we wszystkich szkołach.  

 W kwestii melioracji, urządzeń wodnych Starosta powiedział, że środki 

przeznaczone na ten cel nie można ich nigdzie przerzucić, jedynie można odwodnić 

przydrożne rowy, jest to w ramach ochrony środowiska.  

 Starosta nie gniewał się, iż radni z Klubu PiS nie głosowali poprzedniego roku. 

Uważał, iż wiele rzeczy zrobiono w roku bieżącym, zaś przyszłoroczny budżet  

jest dobrym budżetem. W WPF widać jakie są inwestycje. Jeśli radny D. Konieczny 

wspomniał o konieczności przeniesienia niektórych środków, to osobiście poprosił 

radnego, aby wskazał skąd zabrać środki i gdzie je przenieść. W tej kadencji zostanie 

wykonanych wiele inwestycji.  

 Na zakończenie swojej wypowiedzi Starosta powiedział, że na sesji obecny  

jest były Poseł na Sejm H. Siedlaczek, który był w Sejmie 10 lat, wcześniej pełnił 

funkcję Starosty. Za jego kadencji wiele samorządów otrzymało pomoc. W imieniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego podziękował byłemu Posłowi za okazaną pomoc  

i poprosił go o zabranie głosu.     

 Były Poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek powiedział, że nie zdarza się, aby  

w taki sposób odchodzący polityk był żegnany. Przypomniał, iż w tej radzie uczył się, 

stawiał pierwsze kroki. Wielokrotnie podkreślał, że dobra szkoła samorządowa  

jest podstawą, kuźnią przede wszystkim wizji, które prezentują ci, którym dane  

jest sprawować określone funkcje zarówno na szczeblu państwowym  

jak i samorządowym poszczególnych szczebli. W tej radzie przewodniczyli zarządom 

jego zastępcy: J. Wziontek, A. Hajduk i R. Winiarski – był Przewodniczącym Klubu,  

do którego również należał, jest jednym z twórców. Podziękował radnym  

za zaproszenie na sesję. Złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego 2016 r. W Radzie Powiatu Raciborskiego spędził prawie  

7 lat, prawie 4 lata jako Starosta. Na ręce przewodniczącego rady i całej rady powiatu 

życzył dalszego rozwoju powiatu. Jako Poseł wyniósł wiele dobrego, wiele wiedzy, 

która przez te wszystkie lata się przydała.      

Radny D. Konieczny skomentował niektóre rzeczy, które powiedział Starosta,  

a mianowicie źródło ciepła dla szpitala –tj. 7 – 8 mln zł. Od sesji grudniowej w 2014 r. 



 11 

przestrzegał Starostę i Zarząd przed „brnięciem” w ten temat. Zarząd dziwnym uporem 

stwierdził, iż będzie to robione. Zostało wpisane 300 tys. zł na rok bieżący i można 

stwierdzić na koniec roku, iż zadanie jest niezrealizowane. Radny uważał, iż 

ogrzewanie gazowe, które jest w szpitalu jest ekologiczne i efektywne, tym bardziej, że 

w chwili obecnej ceny gazu mają spadać. W związku z tym zaapelował do Zarządu  

o rozwagę w tym temacie, żeby nie okazało się, że po realizacji tego tematu 4 – krotnie 

więcej płaci się za prąd niż za gaz i takie będą oszczędności z tytułu realizacji tego 

zadania. Bardzo ucieszył się z remontu II LO – 200 tys. zł, ale jak stwierdził,  nie mniej 

jest to kwota, o którą już tutaj inni radni w poprzedniej kadencji walczyli latami.  

Radny byłby zadowolony, gdyby kwota ta była znacznie większa, gdyż potrzeby  

są wielkie.  

Radny powiedział także, iż PZD zakupił w zeszłym rok pług do odśnieżania,  

a jego prośba była taka, aby zakupić taki sprzęt dla PZD, który przez 80 – 90 % byłby 

używany. Przypomniał słowa Starosty, że planuje się pozyskanie wielkich środków  

na zadania drogowe, w tym kontekście zostały wymienione różne drogi  

m.in. w Jastrzębiu. Przypomniał, iż temat również omawiany był na sesji budżetowej  

w ubiegłym roku i wtedy wspomniano nt. planu remontów dróg, a zainteresowani radni 

go otrzymają. Okazało się, że plan jest taki, ale tak robi się według własnego uznania  

albo bieżących potrzeb gmin, z czym do końca nie można zgodzić się, gdyż są to drogi 

powiatowe. Została zakupiona tzw. kamera licząca natężenie ruchu na poszczególnych 

drogach, aby naprawić te drogi, które są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców 

powiatu a niekoniecznie te, które znajdują się w najgorszym stanie. W kontekście tego 

padły słowa, że plan ten miał zostać zaktualizowany o w/w rzeczy. Po roku nie ma ani 

wyników z natężenia badania inżyniera ruchu ani nie ma zaktualizowanego planu, stąd 

też zaapelował o ponowne podjęcie tematu i rzetelne podejście do sprawy.  

Ponadto radnego wzbudziły też obawy co do jakości tych projektów (dotyczy to 

projektów technicznych). Wspomniał nt. remontu drogi Miedonia – Brzeźnica ze 

środków unijnych. Droga została wyremontowana, ale są pewne mankamenty, które  

w przypadku wcześniejszego zrewidowania projektów technicznych, których można 

było uniknąć i zaoszczędzić trochę środków, należy zrobić to zdecydowanie lepiej  

tj. dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. 

Radny stwierdził, że geodezja nie zarabia sobie, ale zarabia do budżetu powiatu  

i rada powiatu decyduje czy to przeznaczy na drogi czy na geodezję, szkoły czy na inne 
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cele. Rada powiatu jest organem, który stwierdza w jaki sposób środki mają być 

wydatkowane. 

Radny Dawid Wacławczyk przypomniał słowa Starosty, iż rada i budżet  

jest wspólny, w związku z tym poprosił, aby zastanowić się, czy którykolwiek  

z wniosków z 9 – osobowego Klubu PiS znalazł się w tym budżecie. Poza sprawami 

bieżącymi, które zgłaszano w ciągu roku mówiono o dwóch istotnych elementach.  

Od roku prosi się o zajęcie się kwestią jakości powietrza i pierwszym krokiem ma być 

zakup stacji pomiarów. Grupa indywidulanych osób z Piotrem Dominiakiem na czele  

jest w stanie wypożyczyć maszynę w ciągu 1,5 miesiąca, a Starostwo Powiatowe  

nie jest jej w stanie kupić w ciągu roku. Powietrze to jest najpilniejszy element. 

Opierając się na badaniach Polskiego Alarmu Smogowego, że w Polsce 45 tys. osób 

umiera rocznie, w związku ze złą jakością powietrza, to jest to ponad 130 osób  

na Powiat Raciborski. To był główny priorytet, a drugim priorytetem zgłaszanym  

od kilku miesięcy przez radną T. Frencel jest przeniesienie komisji orzekającej ds. osób 

niepełnosprawnych, ponieważ nie są to wygórowane koszty.  

  

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. 

Starosta powiedział, że radni otrzymali drogą elektroniczną informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 25.11.2015  

do 10.12.2015. W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Następnie Starosta R. Winiarski przedstawił informację o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 11.12.2015 do 22.11.2015 (uzupełnienie  

do informacji za okres od 25.11.2015 do 10.12.2015), stanowiącą załącznik nr 6  

do niniejszego protokołu.  

Starosta przypomniał, iż w dniu dzisiejszym wspólnie z Wicestarostą  

był na Święcie Patrona szkoły w II LO.  
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Ad7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o przedstawienie opinii Komisji sprawie dokonania zmian w budżecie  

jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki przekazał, iż 

wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu Raciborskiego zaopiniowały projekt uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 r. jak i WPF na lata 2015 - 2025.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z pozostałych radnych pragnie 

zabrać głos?     

 Zgłosił się radny D. Konieczny. Przypomniał, iż temat był omawiany  

na połączonych Komisjach i jako radny zwrócił się o odpowiedź na pytanie  

m.in. w sprawie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przyjazdu 

wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S”, w związku z zakończeniem  

i rozliczeniem. Pytanie jego brzmiało, dlaczego na sesji 27.05.2015 r. zwiększano 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżet tego zadania o 340 tys. zł.,  

a w dniu dzisiejszym budżet zmniejsza się o 435 tys. zł. Na w/w pytanie nie otrzymał 

odpowiedzi. Radny zwrócił się również z pytaniem o wyjaśnienie sprawy przebudowy 

przepustu na cieku K2 zlokalizowanego w ciągu wymienionej drogi, a w szczególności, 

ile zadanie to miało kosztować i z jakiego źródła miało zostać zapłacone.  

Otrzymał bardzo ogólną informację.  

 W kwestii wydatków na rok 2015 powiedział, że:  

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie: „Termomodernizacja, przebudowa 

budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu” – prawie 500 tys. zł.  

2. Zmniejsza się plan wydatków – zwiększenie udziału energii pochodzących ze źródeł 

odnawialnych w budynku szpitala w Raciborzu – 250 tys. zł.  

3. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu” – 185 tys. zł.  

 Radny uważał, że albo plan był niewłaściwy, albo też planowano za dużo.  

Powyższe zadania przesuwa się na rok 2016. Zaapelował, aby wysłuchać również głosu 

ze strony opozycji. Przedstawiono wówczas argumenty, że zadanie to spowoduje duże 

oszczędności w szpitalu. W chwili obecnej może powiedzieć, że zadanie nie zostało 

zrealizowane, szpital nie ma oszczędności. Radny zapytał, dlaczego planuje się zadania, 
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których nie można wykonać? Zadań nie jest tak dużo (tj. kilka dróg, jedna 

termomodernizacja), ale z tego co sobie przypomina, to planowane było umorzenie 

pożyczki z WFOŚiGW (miało to stanowić wkład własny), a gdyby to zrobiono, to  

w tej chwili byłoby niższe zadłużenie, lepsze wskaźniki niż raty odsetek, a tak trzeba się 

w następnym roku z tym problemem borykać. Opinia PiS jest jednoznacznie negatywna 

do przedstawionego projektu uchwały.  

Starosta był zaskoczony wypowiedzią przedmówcy, gdyż jak stwierdził, radny 

był przez 4 lata wójtem gminy i wiedział jak wygląda budżet, a w tej chwili  mówi  

na sesji, że powiat nie chce przygotować np. urządzenia badającego powietrze, ale wiele 

rzeczy nie można zrobić od ręki, gdyż są to środki unijne. Programy do składania 

projektów dopiero wchodzą w czas działania. Drogę, o której ciągle wspomina 

przedmówca budowali fachowcy. Starosta powiedział, że zostało popełnionych kilka 

błędów, które naprawiono. Koszt naprawy wyniósł około 340 tys. zł. – wykonanie 

zadań własnych, nie ze środków unijnych. Zadanie to nie wchodziło do projektu.  

Droga została bardzo dobrze naprawiona. Mówił również, iż stosuje się inną formę, jeśli 

chodzi o projekty np. co zrobiono na Modzurowie. Nieprawdą jest, iż nie słucha się 

opozycji, gdyż za każdym razem rozmawia się z opozycją.  

Odnośnie archiwum powiedział, że planowano przeniesienie archiwum  

na Cecylię, ale po badaniach stwierdzonych przez architektów Starostwa remont byłby 

większy. Archiwum będzie robione na ul. Opolskiej, gdyż są tam mocne stropy. 

Wspomniał także nt. gotowego przepustu, który został oddany i odebrany. Starosta 

poprosił o wskazanie jednego programu, gdzie były pieniądze na szpital w rozdaniu 

tegorocznym. Ponadto poprosił przewodniczącego komisji, aby udzielono głosu 

Kierownikowi R. Peikertowi, celem przedstawienia informacji nt. rozliczenia dróg.     

   Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu R. Peikert wyjaśnił kwestię zmniejszenia dochodów w kwocie 435 tys. zł. 

W umowie pomiędzy Powiatem Raciborskim a instytucją zarządzającą była kwota  

400 tys. zł wyższa od kwoty wszystkich sum wynagrodzeń z umów pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a poszczególnymi wykonawcami. Była to rezerwa, która była 

ustalona z Urzędem Marszałkowskim, a ponieważ nie było potrzeby, żeby ją 

wykorzystać na zakres projektu budowlano – wykonawczego, gdyż takie coś mogło być 

płacone z tych środków, po dochodach poniżonych. Reszta kwota wynika  

z rozliczenia powykonawczego. Wykonawca rozliczał się kosztorysem 

powykonawczym i w wyniku rozliczenia też pojawiła się oszczędność.  
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Radny D. Wacławczyk przypomniał, iż na ostatniej Komisji otrzymano 

informację, iż z pieniędzy planowanych na szpital, nowe technologie, źródła energii  

50 tys. zł zostało już wydanych. Obiecano, że otrzymano odpowiedź na co zostało 

wydatkowanych 50 tys. zł, gdyż docierały różne informacje, że zostało to wydatkowane 

na solary, pompy ciepła. Radny chciałby wykluczyć, iż 50 tys. zł poszło na plany 

solarów.  

Starosta odpowiedział, że niewykorzystane są pieniądze, gdyż przygotowana  

jest koncepcja, w jakim kierunku trzeba iść, jeśli chodzi o szpital. W chwili obecnej 

potrzebne jest 50 tys. zł na wypracowanie koncepcji i będzie robiony konkurs 

najprawdopodobniej w roku bieżącym. Trzeba mieć wyliczenia szczegółowe, każda 

koncepcja od firmy, musi zostać przygotowana  przez firmę i zostanie to przedstawione 

na sesji. Pieniądze jeszcze nie zostały wydane.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy ktoś z radnych pragnie jeszcze 

zabrać głos?  

Wicestarosta zaproponował zamknąć dyskusję i poddać ją pod głosowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego 

o zamknięcie dyskusji. 

Wniosek został przyjęty przy 21 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.    

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 8 głosami przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad8. 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 zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 8 głosami przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
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Ad9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Budżetu i Finansów o opinię 

w temacie budżetu.  

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że połączone Komisje 

Stałe Rady Powiatu Raciborskiego zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu na rok 

2016 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2016 – 2025. 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał następujące Uchwały V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1. Nr 4200/V/194/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (załącznik nr 9),  

2.  Nr 4200/V/195/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 1.501.160 zł, przedstawionego w projekcie 

uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Raciborskiego (załącznik nr 10).  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 7 głosami przeciw, 2 głosami 

wstrzymującymi się i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

     

Ad10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/V/196/2015 z dnia 8 grudnia 

2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025 

(załącznik nr 12).  

 W związku z powyższym zapytał, czy radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      
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Uchwała została przyjęta 14 głosami za, 8 głosami przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły  

o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

i jej likwidacji. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. 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 radni pragną zabrać głos  

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad? Stwierdził, iż projekt uchwały został 

poprawiony zgodnie z propozycją, jaka została przedstawiona na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego.  
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 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 3 głosami wstrzymującymi się 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat  

albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  
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 Zgłosił się radny D. Wacławczyk pytając, kto obecnie płaci za badania, bo 

wiadomo, że badania są wykonywane?  

 Wicestarosta wyjaśnił, że jeśli badania są wykonywane, to wykonywane  

są dla wychowanków, którzy aktualnie biorą udział w zajęciach. Nie ma możliwości 

pozyskiwania dochodów w badaniach kompleksowych; myśli się o takich czyli zapłaci 

samorząd, grupa zorganizowana, rada rodziców. Aktualnie, jeżeli pobierane  

są opłaty, to około 10 zł za uczęszczanie do MOS. Formalnie nie ma takich podstaw, 

żeby pobierać opłaty za badania. Opłaty takie nie są pobierane, a jeśli są wykonywane, 

to są one wykonywane nieodpłatnie przez pracowników, w zasadzie przez pracowników 

z gimnastyki korekcyjnej z posturometru, dzięki któremu dzieci są zakwalifikowane  

do konkretnej grupy z wadami. To jest stworzenie możliwości dopiero do pozyskiwania 

dochodów, w przypadku uchwały Zarządu. W przypadku uczęszczania dziecka  

do MOS, to badania są wykonywane w ramach samych zajęć, a jeżeli ktoś spoza 

powiatu będzie chciał zostać przebadany czy dziecko, które nie uczęszcza na zajęcia 

będzie chciało zostać przebadane, to teoretycznie jest taka możliwość, ale raczej idea 

nie jest w tym kierunku.  

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

o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad17. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zabranie głosu. 

 Zgłosili się następujący radni: T. Frencel zwróciła uwagę na problem przejścia 

przy światłach na ul. Armii Krajowej na Ostrogu, na przejściu świetlnym  

przed cmentarzem (chodzi o kratkę i rozlewisko znajdujące się od Raciborza po stronie 

prawej). Kratka była wielokrotnie przeglądana, a problem pozostał.  

Każdy przechodzień musi dojść do drogi, kratki, aby nacisnąć przycisk sygnalizacyjny.  

Przekazała Staroście, iż tworzy się potworne rozlewisko, stąd też poprosiła o zwrócenie 

uwagi na w/w problem.  

 Ponadto radna podniosła problem dzieci osób niepełnosprawnych, które 

ukończyły 18 lat. Do 18 lat jest prawny opiekun, a w przypadku ukończenia 18 lat 

pojawia się problem. W celu otrzymania jakiegokolwiek świadczenia należało osobę 
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ubezwłasnowolnić. Z problemem tym nie godzili się rodzice, stąd też zwrócili się  

do Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Starostwa Powiatowego wystosowano pismo,  

w którym Rzecznik wyjaśnia, że jest to niezgodnie z prawem. Świadczenia w dalszym 

ciągu należą się i nie jest wymagane ubezwłasnowolnienie dziecka dorosłego. Powołuje 

się na Orzecznictwo Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko byłoby 

dobrze, gdyby nie problem, który pojawił się w PCPR, gdzie urzędnicy nadal domagają 

się oświadczeń, innych dokumentów, a w otrzymanym piśmie od Rzecznika Praw 

Obywatelskich świadczenia w dalszym ciągu należą się tym osobom. Rodzice czują się 

upokorzeni.  

 Radny D. Wacławczyk zgłosił następujące interpelacje:  

1. Przypomniał, iż w zeszłym miesiącu poprosił o przedstawienie sposobu 

postępowania, określenia instrukcji, co dzieje się, gdy są przekroczone poziomy 

alarmowe substancji szkodliwych w powietrzu. Podziękował za obszerne udzelenie 

odpowiedzi. Stwierdził, iż w Zarządzeniu Starosty Raciborskiego z dnia 18 września 

2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania   

w Powiecie Raciborskim nie informuje się szkoły o zdarzeniach zagrażających 

ludziom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania 

potencjalnych zagrożeń, stąd też poprosił o uzupełnienie zarządzenia o szkoły.  

2. Poprosił Starostę, aby w ramach rozliczonych inwestycji pojawiła się zmiana źródła 

ciepła (dot. ocieplania Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Raciborzu). Z prac Komisji 

Rewizyjnej dowiedział się, że od początku spółka nie płaci czynszu. Inwestycje, 

które prowadzi są rozliczane. Zdaniem jego Starosta może narzucić, aby w ramach 

rozliczanych inwestycji pojawiła się zmiana źródła ciepła.   

3. Otrzymał informację, iż niewiele zmieniło się w temacie podejścia do klienta.  

Niedawno Komisja Rewizyjna badała skargę na Dyrektora PUP, przekazała 

wytyczne w celu zrobienia przeszkolenia, jak należy traktować klientów. W dniu 

13.12.2015 r. otrzymał telefon od jednej z mieszkanek z Raciborza z informacją, że 

była  umówiona na spotkanie, udała się na spotkanie, 2 tygodnie wcześniej wypełniła 

wszystkie dokumenty, pobrała numer, odsiedziała 1 h, weszła do pokoju  

i dowiedziała się, iż doradca zawodowy jest chory i nie zostanie przyjęta.   

W związku z powyższym radny ponowił apel w temacie zdyscyplinowania 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w kierunku prowadzenia 

profesjonalnej obsługi stron – przestrzegania zasad dobrej praktyki urzędniczej, 

zwłaszcza w kontekście zobowiązań względem stron co do umówionych spotkań.   
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 Następnie głos zabrał radny A. Wierzbicki w tematach:  

1. odremontowania do końca II LO w Raciborzu i aby Zarząd Powiatu Raciborskiego 

przyjrzał się wnioskom Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z 2013 r. 

odnośnie wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacji i wykładzin PCV  

w w/w szkole. Z pewnością będzie to realizowane, tak jak zostało to ujęte w WPF  

na najbliższe lata.  

2. realizacji zmiany kategorii dróg powiatowych i dróg gminnych jakie są na terenie 

miasta Racibórz. Realizacja ustaleń między Gminą Racibórz, a Powiatem 

Raciborskim zgodnie z ustaleniami z roku 2013 (pismo Prezydenta Miasta Racibórz 

sygn. DM. 7210.1.2013, pismo Starosty Raciborskiego sygn. SI. 7111.1.20.2013). 

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

3. zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Raciborza spowodowaną przez gazy  

i dymy wydobywające się z komina przy ul. Ogrodowej 46 (obiekt należy do firmy 

REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK).  

 W/w interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

4. potrzeby zatrudnienia w Szpitala Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Racib chirurga dziecięcego. Podał przypadek, gdzie dziecko zachorowało, 

wieczorem stwierdzono wyrostek robaczkowy, ale poinformowano, aby nie jechać 

do raciborskiego szpitala, gdyż dzieci są obsługiwane w Rybniku. W Rybniku 

chirurg zbadał i stwierdził, iż dziecko powinno być położone na kilka dni  

do raciborskiego szpitala.   

 Radna K. Dutkiewicz zabrała głos w następujących sprawach: 

1. W kwestii kształtowaniu wynagrodzeń pracowników firm zewnętrznych 

dostarczającej posiłki dla szpitala i sprzątającej obiekt szpitala.  

2. Zapytała, na jakim etapie znajduje się sprawa odwołania w związku z nałożoną 

na szpital karą finansową i związanym z nią żądaniem zwrotu pieniędzy 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia za jeden ze realizowanych w szpitalu 

programów lekowych?  

3. Zapytała, czy i jakie rozstrzygnięcia sądowe zapadły już w sprawie budzącej 

wątpliwości prawne nagrody przyznanej Panu Dyrektorowi w latach ubiegłych? 

4. Zapytała, czy Zarząd Powiatu podjął już decyzję o przyznaniu Panu Dyrektorowi 

nagrody w roku 2015, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?  

Powyższe interpelacja zostały złożone w formie pisemnej i stanowią załącznik 

nr 22 do niniejszego protokołu.   
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 Radny D. Konieczny podziękował Wicestaroście za ucięcie dyskusji, 

przytomność umysłu w trakcie dyskusji nad budżetem, gdyż było to dla niego nowe 

doświadczenie. Obecna kadencja dała jeszcze inne zdarzenia bez precedensu, a takim 

zdarzeniem było bezprecedensowe pozbawienie więcej niż połowy rady mandatów, stąd 

też zapytał przewodniczącego rady, czy sprawa związana z ponownymi wyborami 

samorządowymi, które odbyły się 26 kwietnia 2015 r. została już wyjaśniona, kto 

odpowiada za w/w stan rzeczy i kto poniósł konsekwencje? 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak 

zwrócił się z prośbą o skuteczne obcięcie zagrażających konarów drzew wzdłuż  

DW między Kuźnią Raciborską a Nędzą, które zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowników.    

 

Ad18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi radnych.  

 Starosta ustosunkował się do wypowiedzi radnych:  

1. D. Koniecznego – odnośnie końcowego efektu rozliczenia nieszczęsnej zamiany 

kart odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. Sprawę badała Prokuratura  

i nie potrafi powiedzieć, jaki jest efekt końcowy.  

2. T. Frencel – obiecał przed świętami posprzątać rozlewisko. Przypomniał, iż PZD 

już to porządkował. Przekazał, iż od wiosny będzie remont kapitalny tej drogi.  

 W sprawie osób niepełnosprawnych zostanie udzielona pisemna odpowiedź.  

3. D. Wacławczyka – obiecał przeanalizować zarządzenie, a jeśli będzie w nim 

brakowało punktu, który by wskazywał, żeby powiadomić szkoły, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z pewnością zostanie to wpisane. 

Wicestarosta przekazał Staroście, iż 07.01.2016 r. odbędzie się spotkanie  

z dyrektorami szkół i temat zostanie podniesiony.  

 Odnośnie źródeł ciepła Starosta powiedział, że w ZSM są dwa piece i jeśli one 

wytrzymają całą zimę, to będzie bardzo dobrze. Piece są do wymiany czyli należy 

je zrobić w pierwszej kolejności. Pozostaje problem CKU, który jednocześnie 

ogrzewa Zamek i tutaj jest problem, gdyż jest nowy piec i będzie zamortyzowany 

dopiero w 2024 r. Pieca nikt nie kupi, stąd też oczekuje się na decyzję ciepłowni. 

W przypadku otrzymania informacji, na następnej sesji zostanie ona przekazana.  
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 Obiecał sprawdzić i udzielić pisemnej odpowiedzi odnośnie ocieplenia  

w „Centrum Zdrowia” sp. z o.o., jak piec wygląda, kiedy został zrobiony i będą 

podejmowane próby wejścia do ciepłowni.    

 W sprawie PUP obiecał poprosić Dyrektora PZD i wyjaśnić w szczegółach tę 

kwestię.  

4. A. Wierzbickiego – przekazał, że remont został rozłożony na 3 lata (remont 

zostanie rozpoczęty od parteru).    

 Zamiana dróg powiatowych jest bardzo daleko posunięta i praktycznie cała 

zamiana dróg powiatowych i cała dokumentacja, która miała być zrobiona, łącznie 

z przygotowaniem mapek (co dotyczy przygotowania dokumentacji celem 

przekazania Wojewodzie) jest na takim etapie, że może w styczniu, najpóźniej  

w lutym całość zostanie wysłana do Wojewody, aby nastąpiła zamiana. Opóźnienia 

są 4 – letnie. Ostatnio w tym temacie rozmawiał z Panią Dyrektor Darią Konopko  

od nieruchomości. Wiele gmin przesyła im wszystkie drogi, pod drogami  

są niejasne grunty i trzeba to kawałkami wytyczać, itp. Z końcem stycznia będzie 

już wiadomo na jakim jest to etapie.   

 W kwestii dymiącego komina obiecał ponownie porozmawiać z Prezydentem 

Miasta Racibórz i poczynić wspólne działania. Odpowiedź zostanie udzielona  

w formie pisemnej.   

5. K. Dutkiewicz – poprosił, aby odpowiedzi udzielił Dyrektor szpitala.  

6. Wiceprzewodniczącemu rady W. Gumieniakowi – obiecał przekazać sprawę  

do PZD i poruszyć temat.  

 

 Wicestarosta odniósł się do wypowiedzi radnej T. Frencel i stwierdził, że gdyby 

znał nazwisko osoby, która była w sposób niewłaściwy obsłużona, to łatwiej byłoby  

załatwić tę sprawę w PCPR. 

 Starosta poprosił przewodniczącego rady A. Wajdy, aby na całość interpelacji 

radnej K. Dutkiewicz odpowiedzi udzielił Dyrektor Szpitala.   

 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszard Rudnik ucieszył się, iż radna K. Dutkiewicz interesuje się szpitalem i jego 

problemami. Na Radzie Społecznej Szpitala, gdzie radna jest jej członkiem, będzie 

jeszcze okazja rozmawiać nt. budżetu szpitala i jego finansów. Szpital działa  

w określonej rzeczywistości finansowej czyli jedynym źródłem finansowania szpitala 
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jest NFZ. Punkt rozliczeniowy od co najmniej 7 lat nie uległ zmianie czyli wynosi 52 zł  

i nie uwzględnia ani wskaźnika inflacji ani rosnących kosztów.   

 Co do sprzątania szpitala, żywienia, wynagrodzenia pracowników, firm 

sprzątających Dyrektor Szpitala powiedział, że nie są to pracownicy szpitala ale firm 

zewnętrznych. Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą korzysta  

z różnych firm, państwo również prowadząc różne przedsięwzięcia korzysta z różnych 

firm. Rola Dyrektora w kształtowaniu wynagrodzeń pracowników firm zewnętrznych 

jest żadna. Zostały zawarte na okres 3 – letni kontrakty, jeśli chodzi o pracowników 

firmy, która sprząta i dostarcza wyżywienie. Kontrakty te nie zostały zakończone.  

3 – letni kontrakt był zawarty z firmą sprzątającą i dostarczającą posiłki. Kontrakty te 

zostały rozwiązane w wyniku tego, że szpital nie był w stanie wynegocjować z firmą 

godziwych warunków wynagrodzenia. Firmy wystąpiły o wzrost wynagrodzeń  

w trakcie trwania umowy. Prowadzono negocjacje, szpital nie doszedł do porozumienia, 

w związku z tym zgodnie z nową ustawą o zamówieniach publicznych, firma (jeśli 

zajdą dodatkowe okoliczności powodujące to, iż nie jest w stanie realizować kontraktu) 

ma prawo wypowiedzieć umowę i bez skutków kar finansowych. Dyrekcja Szpitala  

nie doszła do porozumienia, w związku z tym wypowiedziano umowę ze skutkiem  

na koniec roku, stąd też ogłoszono nowe postępowania przetargowe na sprzątanie  

i żywienie, które są zakończone, są wybrane firmy do sprzątania i do żywienia. Rocznie 

będzie to kosztować drożej o około 600 tys. zł. Kompetencja Dyrektora kończy się  

w kształtowaniu wynagrodzeń w firmach. Na ostatniej konferencji prasowej przedstawił 

tylko taką sytuację, że w budżecie szpitala trzeba szukać dostępnej pozycji  

albo obniżenia kosztów, pozyskania dodatkowych źródeł finansowania w celu pokrycia 

różnicy. Są to poważne kwoty, które pojawiają się w budżecie szpitala z tytułu zmiany 

warunków w trakcie. Tematem następnej Rady Społecznej Szpitala, która 

najprawdopodobniej odbędzie się w miesiącu styczniu będą inwestycje, budżet szpitala, 

również będzie prosił radnych, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób zaoszczędzić 

środki w szpitalu. W najbliższym czasie gwałtownie nie wzrośnie finansowanie czy 

wzrośnie punkt wyceny świadczeń, z którymi szpital rozlicza się z NFZ. Ostatnio na 

spotkaniu na którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, dokładnie nie 

było przesłania jakie będą rozwiązania, bo wiele mówiło się o systemie budżetowym 

finansowania jednostek ochrony zdrowia. Prawdopodobnie będzie wyglądało to w ten 

sposób, że niektóre jednostki ochrony zdrowia, będą finansowane bezpośrednio  

czy niektóre zakresy świadczeń będą finansowane bezpośrednio z budżetu, ale jeszcze 
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nie wiadomo jakie będą to zakresy. Otrzymano informację, iż nie należy liczyć 

 na wielkie, dodatkowe środki finansowe, jeśli chodzi o finansowanie jednostek ochrony 

zdrowia w 2016 r. Dyrektor ponownie zaapelował, iż szpital nie jest jednostką socjalną, 

pracownicy z firmy zwrócili się do Dyrektora ze swoją kancelarią prawną; rozmawiano 

w obecności prawników, którzy obsługują porady prawne szpitala, natomiast 

kompetencje szpitala w zakresie kształtowania wynagrodzeń firm zewnętrznych  

są żadne, szpital nie ma na to wpływu chyba, że zażyczy sobie, aby w tych firmach 

zewnętrznych pracownicy pracowali za określone wynagrodzenie, a wtedy koszty 

zostaną przerzucone na szpital. W budżecie szpitala nie ma takich środków. Poprzednia 

stawka za sprzątanie w umowie 3 – letniej była ponad 5 mln zł., w chwili obecnej  

jest bodajże 6 mln zł. 600 tys. zł., natomiast następna firma złożyła ofertę na 2 mln zł 

droższą. Wszystkie firmy zewnętrzne, które szpital pozyskuje, wygrywają postępowania 

przetargowe, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Ta ustawa reguluje się 

określonymi przepisami. Rola szpitala kończy się na tym, iż wyłoni się wykonawcę 

tych świadczeń i zostanie podpisana z nimi umowa i będzie realizować tę usługę 

zgodnie z zapisami umowy. Obecnie rynek kształtuje również rynek pracy  

i ubolewał, iż niektóre osoby muszą pracować za najniższe wynagrodzenia.  

 W sprawie programów lekowych Dyrektor Szpitala powiedział, że wystosowano 

zażalenie na działanie Dyrektora NFZ do Prezesa NFZ. Otrzymano odpowiedź, iż 

postępowanie jest przedłużone ze względu na skomplikowanie i złożoność sprawy.  

W związku z tym został przesunięty termin rozpatrzenia sprawy przez Prezesa NFZ, ale 

nie wiadomo jak zakończy się, bo Prezes może zakończyć sprawę na tym etapie  

i anulować wyniki pokontrolne, a jeżeli nie, to szpital będzie nadal kontynuować proces 

odwoławczy.   

  Radna K. Dutkiewicz zapytała, czy zapadły już rozstrzygnięcia sądowe  

w sprawie wcześniejszych nagród, które budzą kontrowersje?  

 Dyrektor Szpitala R. Rudnik odpowiedział, że nie zna takich postępowań.  

Nie potrafi powiedzieć, dlaczego sprawa jego nagród budzi tyle emocji. Jest jedynym 

kierownikiem jednostki organizacyjnej Starostwa, u którego nagroda jest sprawą 

publiczną. Z pewnością wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali 

nagrody.  

 Radna K. Dutkiewicz nie życzyła Dyrektorowi Szpitala, aby pracował bez 

wynagrodzenia i na umowie śmieciowej.  

 Dyrektor Szpitala R. Rudnik stwierdził, iż nie grozi to mu jako Dyrektorowi.   
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 Radna K. Dutkiewicz uważała, że problemy finansowe szpitala ogólnie są znane. 

Wszyscy oburzają się, że w podmiotach prywatnych ludzie pracują za straszne 

pieniądze, a w jednostce powiatowej dzieje się tak samo, bo  pracownicy pracują  

za najniższą stawkę.  

 Dyrektor Szpitala R. Rudnik powiedział, że jeżeli szpital stać na podniesienie 

kosztów dodatkowych w wysokości 2 mln zł i jest źródło finansowania, to daleko 

szpital nie zajdzie. Budżet szpitala jest bardzo mocno napięty. Kontrakt szpitala na rok 

2016 jest w takiej samej wysokości jak w roku 2015. Obecnie są aneksy do połowy 

półrocza 2016 w tej samej wysokości w połowie tego co było w roku 2015, 

najprawdopodobniej aneksy te zostaną przedłużone do końca 2016 r., bo 

prawdopodobnie nie będzie kontraktowania. Szpital dysponuje identycznym budżetem, 

jak dysponuje w roku 2015.  Koszty będą rosły i coraz trudniej będzie spiąć budżet 

szpitala. Sądził, iż temat powróci na Radę Społeczną Szpitala, gdyż z jego inicjatywy 

odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej, ponieważ zauważa bardzo wiele zagrożeń 

odnośnie sytuacji finansowej.     

 

Ad19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki powiedział, że  

nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

Ad20. Wolne wnioski i informacje. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Zgłosili się następujący radni: Starosta, radny A. Wierzbicki, 

wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak.  

 Starosta podziękował za przyjęcie budżetu oraz złożył wszystkim obecnych  

na sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.   

 Radny A. Wierzbicki jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  

zwrócił się do radnych o przekazanie w terminie do 10.01.2016 r. do Biura Rady 

propozycji tematów na Komisję Budżetu i Finansów.    
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 Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak stwierdził, iż wiele zgłaszanych 

interpelacji jest załatwianych, np. remont ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej – zadanie 

to realizowane było wspólnie z Kopalnią Piasku „KOTLARNIA  SA”. Droga została 

wykonana zgodnie z planem.  

 Ponadto przekazał, że droga Ciechowice – Turze (zakrzaczenia) jak również 

częściowa naprawa załamań krawędziowych zostały wykonane, za co podziękował.  

 Radni składają bardzo wiele interpelacji i zainteresowani otrzymują odpowiedzi 

w formie pisemnej, stąd też dobrze byłoby aby podzielić się z pozostałymi radnymi  

w kwestii pozytywnego załatwienia interpelacji i przekazania tej informacji publicznie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Biurze Rady, dlatego też 

zachęcił wszystkich radnych do zapoznania się z tą korespondencją.  

 Ponadto poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 26 stycznia 2016 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie:  

„Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.”  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował również radnym za udział  

w „Szlachetnej Paczce”, a szczególnie inicjatorce radnej A. Wacławczyk. Poprosił 

radną o zabranie głosu.  

 Radna Anna Wacławczyk podziękowała za zaangażowanie w „Szlachetną 

Paczkę”. Dzięki finansowemu zaangażowaniu radnych udało się zakupić 

najpotrzebniejsze rzeczy dla rodziny oraz spełnić ich świąteczne marzenia.  

W dniu 13.12.2015 r. 16 paczek zostało przekazanych do rodziny z Nędzy.  

W rozliczeniu finansowym dokładnie przedstawiono zakup rzeczy  

wraz z wyszczególnieniem kwot. Od rodziny otrzymano: serduszkowe podziękowanie, 

które złożyła na ręce przewodniczącego rady, a które zostanie zawieszone na choince 

oraz otrzymano własnoręcznie zrobione ozdoby choinkowe. Na ręce przewodniczącego 

rady złożyła rozliczenie finansowe z zakończonej akcji „Szlachetna Paczka”, 

stanowiące załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował radnej za zaangażowanie  

i organizację całego przedsięwzięcia.  

 Następnie złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

oraz zbliżającego się Nowego Roku.  
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Ad21. Zakończenie sesji. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 17:29 zakończył obrady XIV sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim radnym 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 XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 2015 r. 

4. Informacja nt. budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 25.11.2015 do 10.12.2015. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 11.12.2015 do 22.12.2015 (uzupełnienie do informacji za okres od 25.11.2015  

do 10.12.2015). 

7. Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. 

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

8. Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

9. Uchwała Nr 4200/V/194/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

10. Uchwała Nr 4200/V/195/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.501.160 zł, przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

12. Uchwała V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

Nr 4200/V/196/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2016 – 2025. 

13. Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2016 – 2025. 
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14. Uchwala Nr XIV/133/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

im. Gustawa Morcinka w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

15. Uchwała Nr XIV/134/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.   

w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Uchwała Nr XIV/135/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.   

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016,. 

17. Uchwała Nr XIV/136/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

18. Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.    

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

19. Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Powiatu Raciborskiego. 

20. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego dotycząca realizacji zmiany kategorii 

dróg powiatowych i dróg gminnych jakie są na terenie miasta Racibórz. 

21. Interpelacja radnego Artura Wierzbickiego odnośnie zagrożenia życia i zdrowia 

mieszkańców Raciborza spowodowaną przez gazy i dymy wydobywające się  

z komina przy ul. Ogrodowej 46 (obiekt należy do firmy REGENERACJA 

TURBOSPRĘŻAREK).  

22. Interpelacja radnej Katarzyny Dutkiewicz dotyczące szpitala.  

23. Rozliczenie finansowe z zakończonej akcji „Szlachetna Paczka”.  

 


