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OR.VI.0002.3.5.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXX / 2017 

 z  XXX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 30 maj 2017 r.  godz. 1300 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 30 maj 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

30 maj 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 30 maj 2017r. z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

otworzył obrady XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

co stanowiło quorum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. 

Swoją nieobecność zgłosiła radna A. Wacławczyk.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 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 30 maj 2017 r. 

zostało podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 6 

do niniejszego protokołu.  
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Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.5.2017 z dnia 30.05.2017 r. 

Starosty Raciborskiego w sprawie  wprowadzenia pod obrady:  

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

Raciborskiego na 2017 rok - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta większością głosów  – 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów 

przeciw;  

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

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została przyjęta większością głosów – 18 głosów za, 1 głos 

wstrzymujący, 0 głosów przeciw. 

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

wnieśli innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z przegłosowanymi wcześniej zmianami przyjęto jednogłośnie – 19 głosami za. 

 

Na salę wszedł radny M. Klimanek – liczba radnych - 20. 

 

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

 

Protokół z XXIX sesji z dnia 25 kwiecień 2017r. został wyłożony do wglądu.  

Do dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. Nikt z radnych nie 

wniósł uwag w trakcie obrad. 

 Protokół został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz 

Adriana Plurę. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych 

kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów  –  

17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw.  



 

3 
 

Radny A. Wierzbicki zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego K. Dutkiewicz. Radna K. Dutkiewicz nie wniosła 

sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

  Przewodniczący rady przypomniał, iż materiał pn. „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej” był omawiany na posiedzeniach komisji stałych 

rady powiatu, jakie poprzedziły dzisiejsze obrady. W trakcie posiedzeń komisji 

wyjaśnień udzielał m.in. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu.  

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawianego materiału  pn. „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Ww. materiał stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta Raciborski Ryszard Winiarski przypomniał, iż informację Starosty               

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 26.04.2017 r.  

do 17.05.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 18.05.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 19.05.2017 r. do 30.05.2017 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. Ww. informacja 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 Ponadto Starosta poinformował o uczestnictwie w XXII Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Jednym z tematów zjazdu było przyjęcie Karty 

Samorządności, jako sprzeciwu wobec zmian w ustawach dot. podstaw polskiego 

samorządu. Karta ta została przyjęta przez rady samorządów gminnych. W przypadku 



 

4 
 

powiatów, decyzję o przyjęciu lub nie ww. dokumentu, pozostawiono organom 

poszczególnych powiatów. W przypadku powiatu raciborskiego podjął on decyzję,  

iż przekaże radzie powiatu informacje nt. przedmiotowego dokumentu. Zapisy karty 

zawierają sprzeciw wobec m.in. ograniczenia kompetencji powiatów, zmiany granic 

terytorialnych gmin i powiatów, jak również centralizacji urzędów m.in. powiatowego 

urzędu pracy oraz powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. W przypadku 

zainteresowania ze strony radnych udostępni przytoczony dokument zawierający 

stanowisko Związków Powiatów Polskich.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

          

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, iż członkowie 

komisji pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017r. 

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu.  

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11  

do niniejszego protokołu.  
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik  

nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r. Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Domowi Pomocy  Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu.  
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na 

zadanie pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorni na obiektach 

zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na 

zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej i wschodniej 

kościoła pw. św. Anny w Gamowie”. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 20 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu.  

 
Ad. 15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

postępowania skargowego dotyczącego działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień" w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 1 głos  

wstrzymujący, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1. Radny Szymon Bolik. 

2. Radna Katarzyna Dutkiewicz. 

 Radny Sz. Bolik złożył interpelację dot. gry planszowej opartej na atrakcjach 

powiatu raciborskiego, jako elementu promocyjnego powiatu. Interpelacja stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

Radna K. Dutkiewicz wniosła o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi  

dot. interpelacji złożonej dn. 25.04.2017r. w kwestii braku informacji medialnych  

w trakcie imprezy kulturalnej, jaka z inicjatywy i na zaproszenie Posła do Parlamentu 

Europejskiego Bolesława Piechy odbyła się 5 kwietnia 2018r. w Parlamencie 

Europejskim w Strasburgu.  W interpelacji zwróciła się również o podanie przyczyn,  

z jakich ma zakończyć działalność grupa teatralno – kabaretowa IRREALIS działająca 

dotychczas przy Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. Interpelacja stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Kolejna interpelacja radnej K. Dutkiewicz dot. konkursu na finansowanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie 

powiatu raciborskiego. Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

  

Ad.17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta poinformował, iż odpowiedzi wniesione na interpelacje zostaną 

udzielone na piśmie.  

 Radna K. Dutkiewicz  doprecyzowała swoją wypowiedź, iż chodzi o informację 

dot. funkcjonowania zespołu IRREALIS zawartą w przedstawionym informatorze 

naborowym na rok szkolny 2017 / 2018 w kontekście informacji o braku grupy 

IRREALIS w grafiku działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Dodała, 

iż nie ma gorszej sytuacji, niż ta w której rozgrywane są personalne rozgrywki  

w jednostkach, gdzie przebywają dzieci. 

 Wicestarosta zapewnił, iż z pokorą przyjmuje uwagi przedmówczyni. 

Zaapelował, by nie uważać określeń „rozgrywek politycznych”, zapewnił, iż podstawy 

podejmowanych działań są czysto merytoryczne. 



 

8 
 

  

Ad. 18  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków K. Dutkiewicz przekazała, iż nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 19  Wolne wnioski i informacje. 

   

Radna K. Dutkiewicz nawiązała do informacji starosty dot. Karty 

Samorządności, upewniając się, iż właściwie zrozumiała tą wypowiedź, iż rada powiatu 

raciborskiego nie będzie opiniowała dokumentu, jakim jest Karta Samorządności. 

Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w biurze rady. Przekazał również,  

iż kolejna sesja odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Wykonanie budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2016r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu”.  

 

Ad. 20 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 13:41 zakończył obrady XXX sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

Ewa Mekeresz        Adam Wajda 

Główny Specjalista                  Przewodniczący Rady  

w Wydziale Organizacyjnym 



 

9 
 

Załączniki:  

1. Wykaz uchwał podjętych na XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 30 maj 2017r.  

2. Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

30 maj 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 30 maj 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

5. Wykaz gości zaproszonych na XXX sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 

dzień 30 maj 2017r. 

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

uczestniczących w XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

30 maj 2017r. 

7. Materiał pn. „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 26.04.2017 r. do 17.05.2017 r. 

9. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 19.05.2017 r. do 30.05.2017 r. 

10. XXX/274/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok. 

11. XXX/275/2017 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

12. XXX/276/2017 - w sprawie w sprawie przekazania środków finansowych  

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

13. XXX/277/2017 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

14. XXX/278/2017 - w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy  Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

15. XXX/279/2017 - w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. 



 

10 
 

16. XXX/280/2017 - w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji 

z wymianą stolarki budynku dyspozytorni na obiektach zabytkowej Stacji Kolei 

Wąskotorowej w Rudach”. 

17. XXX/281/2017 - w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wykonanie izolacji 

pionowej fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny  

w Gamowie”. 

18. XXX/282/2017 - w sprawie umorzenia postępowania skargowego dotyczącego 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

19. Kopia interpelacji radnego Szymona Bolika dot. gry planszowej opartej  

na atrakcjach powiatu raciborskiego, jako elementu promocyjnego powiatu. 

20. Kopia interpelacji radnej Katarzyny Dutkiewicz dot. doprecyzowania o udzielonej 

odpowiedzi na interpelację złożoną podczas obrad XXIX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25.04.2017r. dot. braku elementów promocyjnych powiatu  

w trakcie imprezy kulturalnej, jaka z inicjatywy i na zaproszenie Posła  

do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy odbyła się 5 kwietnia 2017r.  

w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. 

21. Kopia interpelacji radnej Katarzyny Dutkiewicz dot. konkursu na finansowanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie 

powiatu raciborskiego. 

 


