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BR. 0002.3.11.2016 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXV / 2016 

z  XXV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 21 grudzień 2016 r.  godz. 1400 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Numery podjętych uchwał: 

1. XXV/231/2016 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

2. XXV/232/2016 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

3. XXV/233/2016 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

4. XXV/234/2016 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025 

5. XXV/235/2016 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok 

6. XXV/236/2016 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2017r. 

7. XXV/237/2016 – w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok 

8. XXV/238/2016 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

 

 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

1. Sekretarz Powiatu             Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu              Ewa Tapper  

3. Radca Prawny                                                        Lidia Chrzan 

4. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa                              Krzysztof Sporny 
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6. Kierownik Referatu Spraw Społecznych                                   Aleksander Kasprzak 

7. Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu                    Karolina Kunicka            

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2017r. 

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 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

10. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 

rok. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2017r. 

13. Interpelacji i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący rady A. Wajda przywitał w pierwszej kolejności radnych oraz 

zaproszonych gości - kierowników komórek organizacyjnych Starostwa oraz 

przedstawicieli mediów.   

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

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 21 grudnia 

2016 r. zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pismo OR.II.0022.3.11.2016 z dnia 

21.12.2016 r. Starosty Raciborskiego w sprawie  wprowadzenia na sesję nowych wersji 

projektów uchwał:  

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, 

Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

2. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 
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3.  w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

4.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 

– 2025 

  Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosami za. 

 W imieniu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady wniósł o ujęcie  

w porządku obrad projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok. 

  Propozycja Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 

  W imieniu prezydium Rady Powiatu Raciborskiego wniósł o ujęcie w porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

  Propozycja Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad, ani nie 

wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z proponowanymi zmianami przyjęto jednogłośnie – 20 głosami za. 

 

Na salę wszedł radny J. Stukator – liczba radnych 21.  

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Protokół z XXIV sesji został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji nie wpłynęły 

żadne uwagi do przedłożonego protokołu.  

 Protokół został przyjęty jednogłośnie - 21 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz 

Adriana Plurę. W / w radni wyrazili zgodę. 
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Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty przy 19 głosach za,  

2 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciw.  

Radny K. Dutkiewicz zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego A. Plurę.  

Radny A. Plura wyraził zgodę na pełnienie funkcji. 

 

Na salę wszedł radny J. Kusy – liczba radnych 22.  

Salę opuścił radny F. Marcol – liczba radnych 21. 

Na salę wszedł radny M. Klimanek – liczba radnych 22.  

 

Ad. 5 Budżet Powiatu Raciborskiego na 2017r. 

 

  Starosta omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok.  

 Przewodniczący Rady odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie: 

- wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie 

uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem – uchwała  

nr 4200/V/198/20106 z dnia 13 grudnia 2016r. Kopia ww. uchwały stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszego protokołu. 

- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3.154.299 zł 

przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Raciborskiego – 

uchwała nr 4200/V/199/20106 z dnia 13 grudnia 2016r. Kopia ww. uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

- wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie 

uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 – uchwała  

nr 4200/V/200/20106 z dnia 13 grudnia 2016r. Kopia ww. uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu. 

  Radny D. Wacławczyk, w imieniu Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 

oświadczył, iż pytań nie ma, jednakże wniósł o: 

- zwiększenie kwoty dofinansowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu do wysokości co najmniej 20 tys. zł, zaproponował zwiększenie deficytu 

budżetowego o kwotę 10 tys. zł, 
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- przeznaczenie kwoty 120 tys. zł na zakup aparatury do pomiaru jakości powietrza - 

zaproponował przesunięcie kwoty 120 tys. zł ze środków zaplanowanych  

na wyposażenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, zwłaszcza, iż nie wyszczególniono 

na jaki sprzęt mają zostać przeznaczone lub o zwiększenie deficytu budżetowego. 

  Starosta przypomniał, iż dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przedstawi 

wykaz sprzętu. Wykaz ten zostanie przestawiony radzie.   

  W imieniu Zarządu Powiatu, Starosta wniósł o 5 – cio minutowa przerwę  

w obradach. 

  Radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek. 

   Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – cio minutową przerwę w obradach. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady – liczba radnych obecnych na 

sali – 22. 

 

  Jako pierwszy głos zabrał Starosta, poinformował, iż 09.01.2017r. odbędzie się 

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Powiatu Raciborskiego, którego głównym 

tematem będzie jakość powietrza. Zadeklarował, iż podejmie próbę przekonania 

wszystkich obecnych na Konwencie do współfinansowania zakupu przedmiotowej 

aparatury. Informację przekaże na kolejnej sesji. 

  Odnośnie zwiększenia kwoty dofinansowania działalności Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zarząd przychylił się do przedstawionej propozycji 

zwiększenia kwoty o 10 tys. zł. Propozycje przyjęto jednogłośnie 21 głosami za. 

  Radny D. Wacławczyk zwrócił uwagę, iż w pierwszej kolejności należałoby 

przegłosować wniosek najdalej idący tj. przeznaczenie kwoty 120 tys. zł. Ponadto 

zwrócił uwagę, iż cieszy go fakt, iż temat jakości powietrza będzie dyskutowany  

w takim gremium, jednakże uważa, iż jest to granie na czas.   

  Starosta zwrócił uwagę, iż zwiększenie deficytu budżetowego wymaga zgody 

zarządu. W imieniu zarządu wniósł o przegłosowanie przekazanie kwoty 10 tys. zł na 

zakup aparatu do pomiaru jakości powietrza, traktując tą kwotę jako początek do 

zebrania środków niezbędnych na zakup tego urządzenia.  

  Radny A. Plura zwrócił uwagę, iż nie tylko mieszkańcom miasta Raciborza 

zależy na dobrej jakości powietrza. Uważa, że należałoby dać szanse pozostałym 

gminom powiatu na zajęcie stanowiska i być może nie tylko na współfinansowaniu 
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zakupu aparatu do pomiaru jakości powietrza, ale na możliwość wykonania takich 

pomiarów na poza terenem miasta Racibórz. 

  Radny D. Wacławczyk przychylił się do propozycji, by gminy współfinansowały 

zakup urządzenia. Obawia się jednak, iż podejmowane działania są nieadekwatne  

do rozwoju sytuacji. Uważa, że to powiat winien wziąć na siebie rolę przywódcy, bo 

najgorszy z możliwych scenariuszy jest taki, że na styczniowej sesji, starosta przekaże 

informację, iż na zakup aparatu nadal mamy jedynie 10 tys. zł. 

  Radny Ł. Kocur zapewnił, iż każda z gmin walczy w miarę swoich możliwości  

z walką z niską emisją. 

  Przewodniczący rady A. Wajda zakończył dyskusję, wniósł o przegłosowanie 

wniosku zarządu o przeznaczenie 10 tys. zł na zakup urządzenia do pomiaru jakości 

powietrza.  

  Radny D. Wacławczyk zapytał, czy wniosek o przeznaczenie kwoty 120 tys. zł 

nie zostanie przegłosowany. 

  Przewodniczący rady A. Wajda wyjaśnił, iż wniosek został skierowany co 

zarządu, jako autora projektu budżetu na 2107r. Zarząd Powiatu po analizie ww. 

wniosku zaproponował kwotę 10 tys. zł w budżecie powiatu na 2017r.  

z przeznaczeniem na zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza. 

  Radny D. Wacławczyk wniósł o 5 – cio minutową przerwę.   

  Radni jednogłośnie zaopiniowali wniosek. 

   Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 5 – cio minutową przerwę w obradach. 

 

  Przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady – liczba radnych obecnych na 

sali – 22. 

  Radny A. Wierzbicki zapytał o źródło środków zarówno w przypadku kwoty  

10 tys. zł proponowanej przez zarząd, jak kwoty 120 tys. zł proponowanej przez Klub 

radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

  Radny D. Wacławczyk wskazał deficyt budżetu budżetowego, a następnie po 

braku zgody zarządu na zwiększenie deficytu budżetowego, wskazał środki 250 tys. zł 

zaplanowane na zakup wyposażenia Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

  Przewodniczący rady A. Wajda zarządził głosowanie - wniosek nie został 

przyjęty  - 8 głosów za, 14 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.  
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  Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zarządu  

o ujęcie w budżecie powiatu na 2017r. kwoty 10 tys. zł na zakup mobilnego aparatu do 

pomiaru czystości powietrza, proponując zmniejszenie o 10 tys. zł kwoty zaplanowanej 

w tym samym rozdziale - wniosek został przyjęty  - 21 głosów za, 0 przeciw, 1 głos 

wstrzymujący.   

  

Ad. 6  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 Raciborski Ryszard Winiarski przypomniał, iż informację Starosty               

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 30.11.2016 r.                        

do 08.12.2016 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 08.12.2016r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 Następnie Starosta przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 09.12.2016 r. do 21.12.2016 r.  

Przedmiotowa dokument radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. 

Uzupełnienie informacji za okres od 09.12.2016 r. do 21.12.2016 r. stanowi załącznik  

nr 8 do niniejszego protokołu.  

 Starosta nawiązał do pojawiających się w mediach informacji dot. szpitala  

w Raciborzu. Przyznał, iż przykry jest fakt, iż mieszkańcy powiatu rozmawiają  

za pośrednictwem mediów, a nie zwracają się bezpośrednio do właściwych osób. 

Potwierdził, iż zarówno policja, prokuratura jak i nadzór prawny Wojewody  Śląskiego 

prowadzą czynności wyjaśniające w związku z pojawiającymi się w mediach 

informacjami nt. rzekomych nieprawidłowości przy organizacji przetargu  

na prowadzenie zakładu diagnostyki w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Zaapelował  

o wstrzymanie się z opiniami w tej kwestii do zakończenia wszelkich postepowań.  

W jego ocenie czas komentarzy i wyciągania ewentualnych konsekwencji nastąpi po 

zakończeniu wszystkich toczących się obecnie postepowań.   
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Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego 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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 1 głosem przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 9  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

 

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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 1 głosem przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 

Salę opuścił radny J. Deńca – liczba rannych – 21. 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

 

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

w powyższym punkcie porządku obrad?  

 Radny D. Wacławczyk przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości. Przyznał, iż omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

rady powiatu okazał się dokumentem właściwym. Jednakże uważa, że budżet winien 

być dokumentem strategicznym wskazującym rozwój powiatu. Obawy budzi fakt 
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konieczności dopłacania do powiatowej oświaty. Liczy, że sytuacja wróci do 

właściwych proporcji i kolejne lata będą tylko lepsze.  

 Ponadto przypomniał swój wniosek o rozważenie możliwości budowy kładki 

nad rzeką Odrą prowadzącą do Zamku Piastowskiego. Otrzymał wówczas deklarację 

podjęcia rozmów z prezydentem miasta Racibórz, uznał ją za akceptację tego pomysłu. 

Natomiast aktualnie otrzymał odpowiedź prezydenta, iż  nie ma takiego zamiaru. 

Obawia się jednak, iż w takim sam sposób  toczą się inne sprawy np. budowa drogi 

Racibórz – Pszczyna.  

Zapewnił, iż doceniany jest fakt utworzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności, jak również kilku innych inicjatyw, jak i realizacji 

interpelacji zgłaszanych przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oceniając projekt 

budżetu, określił go budżetem zachowawczym. Poinformowała, iż członkowie klubu 

wstrzymają się od głosu. 

 Starosta wskazał Wicestarostę do udzielenia odpowiedzi w kwestii środków  

na oświatę. Potwierdził, iż zobowiązał się z prezydentem miasta Racibórz  

do doprowadzenia do budowy drogi Racibórz – Pszczyna, jednakże fakt chwilowego 

przestoju nie świadczy o zaniechaniu starań i braku prowadzonych rozmów. 

Przypomniał o pozyskaniu znacznych środków na szpital. Zaapelował do radnych  

o zgłaszanie propozycji do realizacji w 2017r. Zapewnił, iż każdy z tych wniosków 

będzie przeanalizowany i w miarę możliwości realizowany. Zadeklarował również, iż  

w przyszłym roku w Raciborzu powstanie punkt paszportowy.  

 Wicestarosta przypomniał, iż subwencja oświatowa przekazywana jest na 

bieżące wydatki, a nie na inwestycje prowadzone w szkołach. Obawia się,  

że w przyszłości część powiatowej subwencji światowej zostanie zmniejszona  

w związku z wejściem w życie zmian w systemie oświaty. Przyznał, iż skutki 

organizacyjne przekładają się na skutki finansowe. W 2017r. minimalne wynagrodzenie 

nauczycieli wzrośnie i na to środki zostaną przekazane, ale wzrost wynagrodzenia 

obsługi leży już po stronie powiatu. Zwrócił uwagę na ważny fakt, iż należy 

zabezpieczyć środki na wkład własny przy realizacji projektów unijnych. Dopłata  

do oświaty to przede wszystkim dokładanie do zadań inwestycyjnych. Zapewnił,  

iż analizując nabory, zwiększając liczbę uczniów w oddziałach nie ma możliwości 

zejścia z jakichkolwiek kwot.  
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 Odnośnie budowy kładki nad rzeką Odrą, przyznał, iż to on wstępnie na sesji, 

pozytywnie przyjął propozycję jej budowy. Mimo braku zaangażowania prezydenta, 

pod względem turystycznym wydaje się dobrym pomysłem, nad koncepcją którego 

warto się zastanowić.  

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.      

Uchwała została przyjęta większością głosów - 14 głosami za, 7 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

 

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 większością głosów - 14 głosami za, 7 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2017r. 

 

 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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr  14 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

 

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 - 21 głosami za, 0 głosami  

wstrzymującym się, 0 głosami przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr  16 

do niniejszego protokołu.  
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Ad. 15 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad, zgłosili radni: 

1. Szymon Bolik, 

2. Katarzyna Dutkiewicz, 

3. Dominik Konieczny, 

4. Dawid Wacławczyk. 

Radny Sz. Bolik nawiązał do prac nad stworzenia koszyka produktów powiatu 

raciborskiego. Odczytał treść interpelacji. Interpelacja stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu. 

Radna K. Dutkiewicz skomentowała posiedzenie Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, jakie miało miejsce w dniu 21.12.2016r. Wyraziła oburzenie 

wobec zachowania dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który oświadczył,  

iż nie będzie udzielał odpowiedzi na żadne pytanie. Mimo wcześniejszych różnic  

w ocenie działań dyrektora szpitala, cieszy fakt wyjścia naprzeciw oczekiwaniom  

i zwrócenia uwagi, by dyrektor pomimo swoich prywatnych przekonań w pełni 

informować wszystkich zainteresowanych w kwestii funkcjonowania raciborskiej 

lecznicy. W związku z zaistniałą sytuacją radna K. Dutkiewicz poinformowała,  

iż z interpelacją w kwestii przyznania nagrody dla dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu wstrzyma się do kolejnej sesji rady powiatu. 

Radny D. Konieczny nawiązał do swojej interpelacji z XXIV sesji  

z dnia 29 listopada 2016r. dot. odbudowy infrastruktury kolejowej na terenie powiatu.  

Treść odpowiedzi uznał za kuriozalną, jego zapytanie zostało skierowane  

do niewłaściwego podmiotu. Zwrócił uwagę, iż w Polsce od 2001r. kwestią 

infrastruktury kolejową zajmuje się PKP Polskie Linie Kolejowe SA i to jest właściwy 

organ, do którego należałoby zwrócić się z zapytaniem o odbudowę infrastruktury 

kolejowej w tej konkretnej sprawie. Zaapelował do starosty o większą uwagę przy 

podpisywaniu pism wychodzących lub zawrócenie uwagi pracownikom merytorycznym 

przygotowującym odpowiedzi o większą dbałość w wykonywaniu swoich obowiązków. 

Radny D. Wacławczyk zapytał, czy starosta podejmie kroki, jeśli tak to jakie 

w kwestii pożaru przy ul. Zakładowej w Raciborzu - Brzeziu (zwłaszcza w świetle 

stwierdzenia składowania w spalonym budynków odpadów medycznych, co to za firma, 

skąd te odpady). 
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W kwestii niskiej emisji zwrócił uwagę, iż wśród wielu zgłoszeń przewijają się 

najczęściej firmy zlokalizowane pomiędzy blokami mieszkalnymi. Stąd pytanie, czy 

powiat ma prawo nakazania zmiany sposobu ogrzewania punktowego firmom. Zwrócił 

uwagę na procesy spalania w budynku Gościńcu Iza przy ul. Bosackiej w Raciborzu 

zgłaszane przez mieszkańców domów mieszkalnych w dzielnicy Ostróg.  

Ponadto zapytał, czy powiat jest stroną postępowania oraz czy jest w posiadaniu 

informacji na jakim etapie jest proces budowy spalarni śmieci na terenie m. Racibórz. 

 

Ad.16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

     Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się do 

zgłoszonych interpelacji.  

 Starosta w kwestii tzw. koszyka raciborskiego uznał, iż należałoby zwrócić się  

z tym pytaniem do przewodniczącego komisji resortowej. Zapewnił, iż jest wola 

zarządu dot. utworzenia zbioru produktów promocyjnych. Zaproponował ten temat jako 

propozycje dla Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 Odnośnie wystąpienia radnej K. Dutkiewicz przyznał, iż to starosta jest 

odpowiedzialny za całość działań w powiecie, dyrektor jedynie tą placówką zarządza, 

stąd jego dzisiejsza reakcja na radzie społecznej szpitala. Zapewnił dbałość o dobre imię 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 Zapewnił radnego D. Koniecznego, iż jest w kontakcie z przedstawicielami kolei  

w zakresie remontu dot. odbudowy infrastruktury kolejowej na terenie powiatu. Być 

może już w najbliższym czasie będzie w stanie udzielić wiążących informacji. 

 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnego D. Wacławczyka  

ze względu na obszerność ich zakresu zostaną udzielone pisemnie.  

 

Ad. 17 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 przekazał,  

iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  
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Ad. 18  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Starosta podziękował za dotychczasowa współpracę, bez względu na opcję 

polityczną. Podziękowania za realizację budżetu złożył również pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Złożył wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. 

 Radny D. Wacławczyk przyznał, iż artykuły koszyka raciborskiego są już od 

blisko 6 lat wybierane. Ponadto w związku z faktem złożenia rezygnacji z mandatu 

radnego Ł. Kocura zwrócił uwagę, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą w jego ocenie jest słaba, zbyt mało liczna. Przyznał,  

iż komisja działała twórczo i docenił zaangażowanie przewodniczącego komisji.  

Zaproponował połączenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w jedną komisję stałą. Po dwóch 

latach działalności ma wrażenie, że podejmowane wnioski komisji nie docierają  

do zarządu, by podejmowane wnioski zyskiwały szanse na realizację. Zaapelował, by 

przeanalizować dla dobra merytorycznej jakości rady i nie wzmocnić tej komisji. 

Przewodniczący rady A. Wajda zwrócił uwagę, iż temat kolejnej sesji 

poświęcony jest sprawozdaniom z działalności komisji stałych i być może będzie jest to 

właściwy moment do powrotu do tej dyskusji. 

 Radna A. Wacławczyk przekazała podziękowania od członków rodziny, która 

w ramach akcji Szlachetna Paczka została obdarowana przez radnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Radny Ł. Kocur odnośnie koszyka raciborskiego, stwierdził, iż ten koszyk 

istnieje. Dodał, iż liczył na takie potwierdzenie ze strony starosty, gdyż w czasie wielu 

spotkań z przedstawicielami miast partnerskich powiatu artykuły tego koszyka są 

przekazywane w ramach prezentów, jako promocja powiatu raciborskiego.  

Radny oświadczył, iż z dniem 30.12.2016r. zrezygnuje z mandatu radnego 

powiatu raciborskiego, ze względów osobistych. Podziękował za 10 lat współpracy  

i okazane wsparcie oraz pomoc. Podziękowania skierował również do swoich 

wyborców.  Zadeklarował, iż pozostaje do dyspozycji w zakresie działań promocyjnych 

powiatu. 

Starosta i przewodniczący rady podziękowali radnemu za dotychczasową 

współpracę. Podziękowania złożył również Przewodniczący Klubu radnych Platforma 

Obywatelska. 
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Radny Ł. Kocur wskazał Wicestarostę M. Kurpisa, jako osobę która zwoła 

najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. Stosowne pismo stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

 Na zakończenie przewodniczący rady A. Wajda poinformował,  

iż korespondencja, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu  

na stanowisku ds. obsługi rady powiatu.  

 Następnie przekazał,  że kolejna sesja odbędzie się 31 stycznia 2017 r.  

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

„Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego”. Zwrócił 

się do przewodniczących komisji stałych o przygotowanie stosownych sprawozdań.  

 

Ad. 19 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:41 zakończył obrady XXIV sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji.   

 

 

Protokołowała:         

Ewa Mekeresz        Adam Wajda 

Wydz. Organizacyjny                        Przewodniczący Rady  
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Załączniki:  

1. Lista obecności radnych. 

2. Lista zaproszonych gości.  

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

w dniu 21 grudzień 2016 r. 

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 30.11.2016 r. do 08.12.2016 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 

08.12.2016r.  

5. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 09.12.2016 r. do 21.12.2016 r.  

6. Kopia Uchwały nr 4200/V/198/20106 z dnia 13 grudnia 2016r.Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz  

z uzasadnieniem.  

7. Kopia Uchwały nr 4200/V/199/20106 z dnia 13 grudnia 2016r. Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 3.154.299 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2017 rok Powiatu Raciborskiego. 

8. Kopia Uchwały nr 4200/V/200/20106 z dnia 13 grudnia 2016r. Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2017 – 2025. 

9. XXV/231/2016 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

10. XXV/232/2016 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

11. XXV/233/2016 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 

rok. 

12. XXV/234/2016 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

13. XXV/235/2016 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. 



 

18 
 

14. XXV/236/2016 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2017r. 

15. XXV/237/2016 – w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2017 rok. 

16. XXV/328/2016 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

17.  Kopia interpelacji radnego Sz. Bolika dot. koszyka raciborskiego. 

18. Pismo wskazujące Wicestarostę M. Kurpisa, jako osobę która zwoła posiedzenie 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w miesiącu 

styczniu 2017r. 

 


