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OR.VI.0002.3.6.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXI / 2017 

 z  XXXI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 26 czerwiec 2017 r.  godz. 1600 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na dzień 26 czerwiec 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

26 czerwiec 2017r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 26 czerwiec 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. 16:00 

otworzył obrady XXXI 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 26 czerwiec 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.0022.3.6.2017 z dnia 26.06.2017 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. 

Ponadto Starosta przekazał do wiadomości radnych Uchwałę nr 9/VII/2017 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 

13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 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. 

 

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

 

Protokół z XXX sesji z dnia 30 maj 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 – 19 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Teresę Frencel oraz Adriana 

Plurę. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
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Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów  –  

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

Radna T. Frencel zaproponowała na stanowisko Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków radnego A. Wierzbickiego. Radny nie wniósł sprzeciwu wobec 

pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

Ad. 5 Wręczenie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.       

       

  Przewodniczący rady  realizując postanowienia Uchwały nr XXX/279/207 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” p. Pawłowi Newerli. 

  Przewodniczący rady przypomniał, iż przyznany tytuł i medal jest namiastką 

podziękowania za podjęcie misji uchwycenia historii ziemi raciborskiej, starania, by nie 

zniknęła ze świadomości mieszkańców. Podkreślił, i ż właśnie dziedzictwo kulturowe 

ujmowane w licznych publikacjach p. P. Newerli jest tym, co wyróżnia powiat 

raciborski na tle innych powiatów. 

  W imieniu radnych powiatu raciborskiego tytułu i medalu „Zasłużony dla 

Powiatu Raciborskiego” wręczyli wspólnie przewodniczący rady o raz starosta 

raciborski. 

   Starosta podziękował za dotychczasową współpracę, życząc sobie dalszej tak 

dobrej współpracy.   

  P. Newerla podziękował za wręczony tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. Podkreślił, i ż docenia to co rada powiatu raciborskiego zrobiła dla 

ziemi raciborskiej remontując kaplicę na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Przypomniał, iż pierwsza statuetka  nagrody starosty raciborskiego MIESZKO AD 

(pierwszej edycji w 2008 r. Pietrowice Wlk.) trafiła właśnie do niego. 

 

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

   

Ad. 6 Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016r. oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu.  

   

  W pierwszej kolejności Przewodniczący rady odczytał: 
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- Uchwałę nr 4200/V/68/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok – 

kopia uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu; 

- Uchwałę nr 4200/V/115/2017 z dnia 19 czerwca 2017 V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego - kopia uchwały stanowi załącznik  

nr 8 do niniejszego protokołu. 

  Starosta przestawił informację nt. wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2016r. : 

Ogółem dochody i przychody wykonano w 101%. Ogółem wydatki i rozchody 

wykonano w 95%. Na koniec roku 2016 odnotowano nadwyżkę (różnica dochodów nad 

wydatkami) w kwocie 1.784.116,48 zł. 

Zadania inwestycyjne, które są ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  zrealizowano w 2016 roku w kwocie 5.817.120,37 zł, tj. 95% planu,  

w tym m.in.: 

- 2.198.938,73 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice - Modzurów” – 

zadanie zakończone, 

- 1.756.522,32 zł „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” – zadanie zakończone (I etap), 

688.732,05 zł „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy  

ul. Opolskiej w Raciborzu” – zadanie zakończone, 

- 242.045,16 zł „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz 

wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – I etap, zadanie realizowane w latach 2015-2018, 

- 230.546,70 zł „Wymiana pokrycia dachowego w ZSZ w Raciborzu” – zadanie 

zakończone, 

- 221.117,90 zł „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu” – opracowanie dokumentacji, 

- 201.332,05 zł „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” – zadanie  

zakończone, 

- 199.652,96 zł „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu” – 

zadanie zakończone, 

- 36.285,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” – 2.880.915,00 zł 
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do realizacji w 2017r. - Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Kornowac złożył 

wniosek o dofinansowanie tego zadania w 2017r. w ramach programu „Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, 

- 30.750,00 zł „Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu” – opracowanie projektu koncepcyjnego ekspozycji robót i wyposażenia  

dla projektu Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia (ok.750tys.zł na lata 

2017-2018), 

- 3.997,50 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza 

Kościuszki w Raciborzu” – opracowanie map do celów projektowych;  w 2017 roku 

60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach tego zadania. 

 Ponadto w ramach inwestycji wydatkowano środki własne w wysokości 

1.778.577,03 zł na zadania, które nie były ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym m.in.: 

1) 647.527,15 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeznaczył na wydatki 

majątkowe, w tym: 

- modernizację elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów – 209.480,34 zł, 

- przebudowę chodnika przy DP 3516S przy ul. Głównej w Tworkowie – 118.188,78 zł, 

- przebudowę ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – 

82.343,80 zł, 

- przebudowę skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz  

z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S – 69.914,52 zł, 

- wykonanie zatoki postojowej w Raciborzu przy ul. Ocickiej – 29.884,19 zł, 

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3509S i 3534S na odcinku ul. Raciborskiej i Kościelnej w miejscowości Turze wraz  

z przebudową skrzyżowania tych dróg – 17.835,00 zł, 

- modernizacja przepustu poprzecznego zlokalizowanego w ciągu DP 3540S na odcinku 

Łańce-Kornowac – 86.715,00 zł, 

- modernizacja - odtworzenie rowu na odcinku przy DP 3503S Modzurów-Kolonia 

Strzybnik – 17.515,91 zł, 

- modernizacja - odtworzenie rowu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej  

nr 3529S na odcinku Bolesław-Borucin – 15.649,61 zł, 

2) 257.202,00 zł dotacja dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na zakup aparatury  

i sprzętu medycznego,  



 

6 
 

3) 100.000,00 zł dotacja dla Gminy Kornowac na realizację zadania Wykonanie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów, 

4) 82.603,99 zł dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, 

5) 80.707,93 zł wykonanie małej architektury (tj. altana, grill, urządzenia siłowni 

zewnętrznej, huśtawka dla osób niepełnosprawnych) – DPS”ZJ”, 

6) 58.393,94 zł wydatkowano na realizację zadania Osuszanie ścian i izolacja 

budynku PUP przy ulicy Klasztornej 6 w Raciborzu, 

7) 27.022,37 zł - poszerzenie jezdni skrzyżowania DP 3521S z DP 3503S  

w Modzurowie, 

8) 25.000,00 zł na realizację zadania pn.: Wyposażenie w sygnalizację p.poż, instalację 

alarmową i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji  

w Pietrowicach Wielkich, 

9) 15.596,25 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, 

10) 10 000,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. 

Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy 

Pietrowice Wielkie,       

11) 459.887.87 zł zakupy inwestycyjne jednostek, w tym m.in.: 

� DPS”ZJ” zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 167.280,00 zł, 

� OR – zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa wraz z oponami 

zimowymi – 121.900,00 zł,  

� CKZiUnr2 Mechanik wykonał prace modernizacyjne ogrodzenia oraz śmietnika od 

strony Zamku Piastowskiego na kwotę 63.995,87 zł, 

� ZAMEK – zakup kompletu słupów scenicznych oraz wyciągarki elektryczne - 

59.177,45 zł, 

� KPPSP za kwotę 40.000,00 zł zakup sprzętu: łączności, techniki specjalnej, 

kwaterunkowego i szkoleniowego. 

Wydatki realizowanie w ramach projektów unijnych wydatkowano w kwocie 

2.278.165,86zł. Realizowano następujące projekty: 

1) Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL – 862.483,38 zł - realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w latach 2016-2017, 
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2)  Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego – 338.5250,60 

zł, okres realizacji w latach 2015-2018, realizuje Wydział Geodezji, 

3) Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm – 186.116,40 zł; okres 

realizacji 2015-2017, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 Mechanik w Raciborzu, 

4) Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy – 343.310,13 zł; okres 

realizacji 2015-2017, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu, 

5) Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów – 144.069,90 zł, okres 

realizacji w latach 2015-2018, realizuje Referat Inwestycji i Remontów, 

6) Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii – 

216.899,51 zł, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu w latach 2015-2017, 

7) Aktywni 30+  –  81.475,39 zł, realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu  

w latach 2016-2017, 

8) Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową -

53.415,79 zł, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu w latach 2016-2018, 

9) Klub Integracji Społecznej w Raciborzu – 23.584,05 zł, realizuje Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu w latach 2016-2018, 

10) Małemu Człowiekowi w ramach RPOWSL – 28.290,71 zł, realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w latach 2016-2017. 

 Na remonty w 2016 roku wydatkowano 2.231.761,26 zł, w tym m.in. (kwoty 

powyżej 10tys.zł): 

1) PZD remonty dróg wojewódzkich 874.829,72 zł – środki od Marszałka, 

2) PZD remonty dróg powiatowych 299.942,78 zł, 

3) DPS „ZJ” - 259.487,49 zł - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, 

usługi naprawcze środków transportu, usługi budowlano – montażowe, 

4) CKZiUnr1 - 41.996,24 zł m.in. renowacja parkietu oraz malowanie ścian  

i wykonanie tynków Sali gimnastycznej przy ul.Gimnazjalnej w Raciborzu, 

5) CKZiUnr2 Mechanik – 60.325,21 zł m.in. wymiana zadaszenia schodów  

i odnowienie cokołu budynku szkoły i szatni, podłączenie instalacji c.o., 
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6) MOS – 37.885,16 zł remont dużej Sali gimnastycznej oraz remont kanalizacji, 

7) MOW – 85.874,11 zł min. adaptacja pomieszczenia piwnicznego w internacie I, 

naprawa kolektorów solarnych, wymiana instalacji elektrycznej, 

8) Wydział Organizacyjny – 29.032,52 zł min. remont i malowanie pomieszczeń 

biurowych, 

9) Referat Inwestycji i Remontów – 47.795,65 zł wykonano miejscową wymianę 

tynków oraz odmalowano elewację budynku bramnego Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, 

10) ZAMEK – 39.614,71 zł min. naprawa dachu w domu książęcym i budynku 

słodowni, malowanie Sali konferencyjnej i żyrandolowej oraz galerii drewnianej, 

11) ZSS – 166.645,43 zł m.in. remont sanitariatów w pawilonie gimnazjum, podział sal 

lekcyjnych, malowanie ścian i parkietu Sali gimnastycznej, przebudowa systemu 

wentylacji w kuchni szkolnej, wymiana części posadzki wejścia głównego, 

12) Referat Gospodarki Nieruchomościami - 215.679,94 zł - remont nawierzchni drogi 

przy ul. Kossaka w Raciborzu wraz z wymianą słupów energetycznych 

zlokalizowanych w ww. drodze – środki od Wojewody Śl. 

 Ponadto Starosta poinformował, iż po raz kolejny zostanie złożony wniosek na 

realizację projektu Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia. Liczy 

również na otrzymanie środków na realizację inwestycji z zakresu zwiększenia udziału 

energii pochodzących ze źródeł odnawialnych budynku Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.   

 Radny D. Wacławczyk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

stwierdził, iż budżet powiatu za 2016r. co do zasady został wykonany prawidłowo oraz 

docenił pracę urzędników starostwa. Zwrócił uwagę na prawidłowo wykonane część 

zadań inwestycyjnych. Wątpliwości budzi jednak decyzja dot. prywatyzacji diagnostyki  

w szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Przypomniał ówczesne obietnice o poprawie 

jakości świadczonych usług i poprawie sytuacji finansowej szpitala, jednak żadne z tych 

informacji się nie potwierdziły. Nawiązał również zmiany podmiotu świadczącego 

nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Uznał, iż rada powiatu ośmiesza się takim 

działaniem. Przypomniał, iż Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości był przeciwny 

prywatyzacji diagnostyki i podtrzymuje swoje stanowisko. Stąd też członkowie klubu 

będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium. 
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  Radny D. Konieczny odnosząc się do wystąpienia starosty, zwrócił uwagę  

na wydatki majątkowe zwłaszcza na remont w II Liceum Ogólnokształcącym  

w Raciborzu. Cieszy fakt, tym bardziej, że wraz z radnym A. Wierzbickim optowali za 

realizacją tego zadania. Zwrócił również uwagę na zadania, które nie zostały 

zrealizowane np. hala sportowa. Przyznał, iż ocena wykonania budżetu powiatu za 

2016r. nie jest właściwym momentem do dyskusji o budowie hali sportowej, jednakże 

liczy, że starosta dotrzyma złożonej obietnicy i hala powstanie.  

 W dalszej części stwierdził, iż wydatki zwłaszcza w zakresie wykonania zadań 

obejmujących powiatowym program usuwania azbestu nie zostały wykonane. Stąd 

obawa o realizację tego zadania do 2030r. Uważa, iż niezbędne jest podjęcie 

konkretnych wniosków w celu zabezpieczenia realizacji tego programu. Radny 

nawiązał do wypowiedzi przedmówcy dot. pozyskiwania funduszy unijnych.  

Przypomniał, iż pozbyto się ze starostwa najlepszego specjalisty w tym zakresie.  

Osobiście uważa tą decyzję za błąd, zwłaszcza, iż wynagrodzenia w starostwie w 2016r. 

wzrosły o kwotę ok. 400 tys. zł. Stąd wniosek, że sytuację tą można było rozwiązać 

inaczej.  

 Zwrócił uwagę na realizacją zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

zwłaszcza w zakresie realizacji zadań na drogach wojewódzkich. Jednostka realizuje 

zadania w ramach przyznanych środków z budżetu marszałka województwa. Działania 

te nie przynoszą żadnych wpływów. Uważa, że realizacja tych zadań jest nieopłacalna 

stąd też zasugerował podjęcie działań, by ten stan rzeczy zmienić. Nawiązał również do 

analizy wykonania budżetu powiatu za 2015r. oraz  wniosku Komisji Rewizyjnej  

w zakresie opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogi 

umieszczanych w pasie drogowym. Ówczesny wniosek Komisji Rewizyjnej ze względu 

na okres wakacyjny nie został zrealizowany. Do dnia analizy wykonania budżetu za 

2016r. Komisja nie otrzymała odpowiedzi na zgłoszony wniosek; zapytał, kiedy 

wniosek zostanie zrealizowany. Stwierdził, iż sytuacja ta budzi wątpliwości w zakresie 

nadzoru nad działalnością tej jednostki czy tez braku kontroli nad ta działalnością. Brak 

regulacji realizacji zadań w tym zakresie niosą za sobą straty finansowe, a w świetle 

konieczności zwrotu kwoty ponad 1,067 mln. zł do budżetu państwa, należałoby podjąć  

i wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania wpływu do budżetu powiatu. 

 Zwrócił uwagę na fakt zreformowania systemu refundacji za drewno pozyskanego  

z wycinki przy drogach powiatowych. Z tego tytułu pozyskano w 2016r. kwotę  
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ok. 14 tys. zł. Pozostaje pytanie, jakie kwoty utracono z tego tytułu w latach 

poprzednich. Stwierdził, iż kwestia ta będzie tematem odrębnej kontroli Komisji 

Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, być może w 2017r. o czym 

zadecyduje rada powiatu. 

 Odnośnie zadania inwestycyjnego z zakresu zwiększenia udziału energii  

pochodzących ze źródeł odnawialnych budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 

kwotę 221.117,00 tys. zł, przypomniał, iż osobiście był przeciwnikiem tej inwestycji. 

Zwrócił uwagę, że jeśli nie uda się uzyskać dofinansowania do realizacji tego zadania  

to okaże się, że z budżetu powiatu niecelowo wydano kwotę ponad 200 tys. zł.  

 Przewodniczący rady zaproponował, by dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu odniósł się do wypowiedzi radnego D. Wacławczyka. Wyjaśnił kwestie 

dot. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie raciborskim oraz działalności 

diagnostyki w szpitalu. 

 Starosta odniósł się wypowiedzi radnego D. Koniecznego - stwierdził, iż na chwilę 

obecną hali sportowej nie będzie. Jednak wyż demograficzny przewidywany na 2019r. 

wymusi podjęcie tych działań. Podkreślił, i ż w pierwszej kolejności będą realizowane 

zadania w Ekonomik oraz II Liceum Ogólnokształcące. Zwrócił uwagę, iż w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 jest tylko jedna sala sportowa na tak 

duży obiekt. W zakresie realizacji powiatowego programu usuwania azbestu wyjaśnił, 

iż mimo kampanii informacyjnej zainteresowanie programem jest niewielkie, ze 

względu na stosunkowo niskie dofinansowanie. Liczy na pomoc ustawodawcy  

i zwiększenie dofinansowania.  

 W kwestii odejścia pracownika ze stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych, 

stwierdził, iż nie ma wpływu na indywidualne decyzje pracowników. Aktualnie na tym 

stanowisku zatrudniano osobę, zdaniem starosty z porównywalnym poziomem wiedzy. 

Dodał, iż wnioski będą składne jedynie w roku bieżącym i przyszłym.  

 Starosta podkreślił ogrom pracy włożony przez dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu w celu realizacji wniosku w zakresie opłat za umieszczenie urządzeń 

nie związanych z infrastrukturą drogi umieszczanych w pasie drogowych. Przekazał 

deklarację dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, iż do końca bieżącego 

roku zostanie udzielona całkowita odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej  

w zakresie opłat za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogi 

umieszczanych w pasie drogowych.  
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  W kwestii inwestycji z zakresu zwiększenia udziału energii pochodzących  

ze źródeł odnawialnych budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu przyznał, iż istnieją 

inne możliwości, nie tylko pompy ciepła. Niestety nie są one refundowane przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liczy, iż wniosek 

szpital zostanie zaopiniowany pozytywnie i zostanie przyznane dofinansowanie. Dodał, 

iż w przypadku braku dofinansowania, zadanie to  będzie musiał zostać wykonane   

z budżetu powiatu, jednak na ta chwile nie jest wstanie wskazać źródła jego 

finansowania. Dodał, iż istnieje również możliwość złożenia wniosku do Funduszu 

Norweskiego. 

 Odnośnie wystąpienie radnego D. Wacławczyka starosta stwierdził, iż prywatyzacja 

diagnostyki to było wówczas jedyne słuszne rozwiązanie. Zmiana przepisów prawa 

rzeczywiście niosłaby pewne komplikacje dla szpitala, jednak wierzy, że i z tym 

problemem zarząd powiatu sobie poradzi.  

 Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu R. Rudnik stwierdził, iż wiedza 

radnego D. Wacławczyka dot. diagnostyki w szpitalu pochodzi z gazet, nie zawsze 

przedstawiających sytuację w szpitalu w pozytywnym światle. Dodał, iż w zakresie 

sprostowań tego typu publikacji zostanie w najbliższym czasie skierowany pozew do 

prokuratury o sprostowania tych informacji. Przypomniał, iż jednym z głównych 

powodów podjęcia decyzji o prywatyzacji diagnostyki była konieczność inwestycji, co 

za tym idzie poniesienie nakładów finansowych. Przyznał, iż  proces ten można było 

realizować sukcesywnie, przypomniał, iż jedne z większych środków inwestycyjnych 

były wydatkowane właśnie na diagnostykę np. zakupiono m.in. tomograf 

komputerowych, aparaty USG wykonano remonty. Uważa, że przedstawione zarządowi 

powiatu rozwiązanie dot. prywatyzacji diagnostyki w świetle kompleksowej wymiany 

sprzętu i remontu, było najwłaściwszym rozwiązaniem. Przypomniał, iż dyskusja w tym 

zakresie trwała blisko rok. Zaprosił  radnych do wizyty w szpitalu, by radni osobiście 

mogli ocenić działalność diagnostyki. Poinformował, iż  podmiot  realizujący usługi z 

zakresu diagnostyki z własnych środków zakupił 2 aparaty USG, wymienił na nowe 2 

aparaty RTG, wymienił cały system informatyczny oraz zintegrował go z systemem 

informatycznym szpitala. Zgodnie z umową badania wykonywane tzw. „na cito” wraz  

z opisem, realizowane są w przeciągu 2 godzin, pozostałe w przeciągu 24 godzin. 

Każdy oddział na koniec miesiąca otrzymuje wykaz świadczonych usług i ma 

możliwość kontroli terminu i jakości realizacji danej usługi. Dodał, iż wcześniej nie 
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było takiej możliwości. Do końca sierpnia br. zakończona zostanie modernizacja 

pracowni i zostanie tam umieszczony rezonans magnetyczny. Wartość poniesionych 

inwestycji to kwota ok. 7 mln. zł. Zwrócił uwagę, iż trudno byłoby znaleźć takie środki 

w budżecie powiatu czy szpitala. Podkreślił również fakt, iż inwestycje to nie tylko 

sprzęt i remonty to również podniesienie  jakości świadczonych usług medycznych. 

Przypomniał, iż inwestycję jaką była kwota 6 mln zł kredytu na blok operacyjny 

zostanie spłacona w terminie, a przed szpitalem stanie kolejne wzywanie tj. wymiana 

sprzętu zakupionego 6 lat temu. Zwrócił uwagę na ciągłą potrzebę stosowania różnych 

rozwiązań, by szpital nadal świadczył usługi na najwyższym poziomie. Liczy, że  

z czasem wszyscy będą mogli obiektywnie ocenić działania i uznają, że podjęta decyzja 

dot. diagnostyki była słuszną decyzją.  

 W kwestii nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przypomniał, iż usługi  

te poprzednio prowadziło Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Raciborzu. W roku bieżącym 

spółka nie była zainteresowana kontynuacja kontraktu i nie podpisała aneksu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stąd też ogłoszony został konkurs, który wygrał 

Szpital Rejonowy w Raciborzu na okres 6 miesięcy. Przypomniał, iż od października br. 

nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie przypisana do szpitali. Fundusz 

wypowiedział umowę bez stawiania zarzutów (na koniec czerwca br.), zaś szpital licząc, 

że nikt nie przestąpi do konkursu na okres 3 miesięcy, składając ofertę obniżył warunki 

kontraktowania oraz zwiększył stawkę o 10% (ok. 15 tys. zł miesięcznie). Przypomniał, 

iż pojawił się wówczas zarzut, iż szpital winien wykonywać świadczenia bez 

podwykonawców. Przypomniał, iż NFZ zaakceptował tego podwykonawcę i taki zapis 

widnieje w aneksie do umowy i dot. zakresu umowy, którym jest nocna i świąteczna 

opieka zdrowotna tj. praktyka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie 

podwykonawcy nie są zatrudniani.  Na chwilę obecną szpital złożył pretekst, gdyż  

w trakcie postępowania konkursowego pojawiła się wątpliwość dot. wykazanego 

potencjału kadrowego zarówno szpitala jak i spółki Centrum Zdrowia – wykazy obu 

podmiotów pokrywają się. Dodał, iż sytuacja taka jest dopuszczalna, jednakże część 

personelu szpitala nie potwierdziła chęci podjęcia pracy nie deklarował chęci pracy  

w spółce Centrum Zdrowia i nie podpisywała rzekomych deklaracji. Stąd też protest,  

iż oferta została złożona nieprawidłowo, z wykazanie personelu, który nie deklarował 

chęci pracy w spółce Centrum Zdrowia i nie podpisywała rzekomych deklaracji. 

Komisja konkursowa odrzuciła protest, nie dopatrując się zasadności rozpatrywania  
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go w takim kontekście. W międzyczasie złożono oświadczenia pracowników 

potwierdzające, iż dane osoby deklarowały chęć podjęcia pracy jedynie po stronie 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Oświadczenia składane były przed kancelarią 

prawą, jaka obsługuje szpital lub dyrektorem szpitala. Oświadczenia złożyli wszyscy 

pracownicy wykazani przez szpital. W przypadku spółki centrum Zdrowia zabrakło 

kilku tego typu oświadczeń. Dodał, iż postepowanie odwoławcze nie zostało 

zakończone i dziwi go wypowiedź rzecznika NFZ, iż nocną i świąteczną opiekę 

zdrowotne od 01.07.2017r. prowadzić będzie spółka Centrum Zdrowia w Raciborzu. 

Rozstrzygniecie protestu nastąpi 29.06.2017r. w formie decyzji administracyjnej. 

Uważa, że jest duże prawdopodobieństwo, iż popełniono przestępstwo i rozstrzygniecie 

będzie korzystane dla szpitala. W innym przypadku rozważa możliwość złożenia 

doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dziwi go sytuacja, 

by na 3 miesiące starać się o kontrakt. Przyznał, iż dotychczas współpraca szpitala  

z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie powiatu była poprawna  

i dotychczasowa współpracować na rynku usług medycznych była poprawna. Liczy, że 

nie będzie zmuszony do podejmowania drastycznych decyzji, gdyż nie będzie miało to 

wpływu na stosunki Szpitala Rejonowego w Raciborzu i Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Katowicach, które i tak zważywszy na wcześniej wpływające skargi  

nt. działalności szpitala są bardzo oficjalne. Osobiście uznał, iż żal byłoby 10 – letniej 

współpracy, podczas której kontrakt szpitala wzrósł o 70% w stosunku do roku 2007.  

Ad. 7  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 31.05.2017 r.  

do 14.06.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 18.05.2017r.  

Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.06.2017 r. do 26.06.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  
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Salę opuścił radny J. Deńca – liczba radnych –19. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2016 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki poinformował,  

iż członkowie Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dn. 26.06.2017r.  

po omówieniu: 

1) Uchwały Nr 121/574/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2016 rok, 

2) Uchwały Nr 121/575/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2016 rok,  

3) Uchwały Nr 121/576/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok, 

4) Uchwały Nr 127/594/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 maja 2017 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2016 

rok 

oraz po zapoznaniu się z:  

- Uchwałą  nr 4200/V/68/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, 

- Uchwałą  nr 4200/V/115/2017 z dnia 19 czerwca 2017 V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego, 

pozytywnie zaopiniowali: 

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok, 

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     
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Uchwała została uchwalona większością głosów - 17 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 2 głosy wstrzymujące. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 14 głosów za, 5 głosów 

przeciw, 0 głosów  wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12  

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

          

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 18 głosów za, 1 głos przeciw, 

0 głosów  wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Na salę wszedł radny J. Deńca – liczba radnych – 20. 

Salę opuścił radny F. Marcol – liczba radnych –19. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

Uchwała została uchwalona większością głosów - 18 głosów za, 1 głos przeciw, 

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

protokołu.  
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Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji.  

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 17 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 2 głosy przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Samodzielny 

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

w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 16 głosów za, 3 głosów  

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

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie -15 głosów za, 4 głosów  

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

niniejszego protokołu.  
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Ad. 15 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2015 – 2016 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów  

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

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 16 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Rybnickim oraz 

Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego.  

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 19 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania podmiotu 

do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

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 20 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 18 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 

 

Przewodniczący rady odczytał Uchwałę nr 9/VII/2017 Powiatowej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. Powiatowa 

Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła pozytywna opinię  

nt. projektu uchwały. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 19 głosów za, 0 głosów  

wstrzymujący, 0 głosów przeciw. W/w uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 19 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

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 23 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1. Radna Teresa Frencel. 

2. Radny Dawid Wacławczyk. 

3. Radny Artur Wierzbicki. 
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Radna T. Frencel wniosła o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi na zapytanie 

złożone podczas obrad XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.04.2015 r.  

dot. budowy chodnika (od strony dzielnicy Raciborza Markowice) prowadzącego  

do osiedla Złoty Stok w Raciborzu.  

Radny D. Wacławczyk zapytał, czy funkcjonuje już biuro paszportowe w Raciborzu. 

Radny A. Wierzbicki wniósł o umieszczenia tablic informacyjno - reklamowych 

Kaplicy Zamkowej pw. św. Tomasza Becketa na terenie powiatu raciborskiego, 

sugerując umieszczenie co najmniej jednej tablicy przy Pocysterskim Zespole 

Klasztorno – Pałacowym w Rudach.  

 Ponadto w trakcie obrad starosta udzielił odpowiedź na zapytanie radnego 

Dawida Wacławczyka dot. funkcjonowania biura paszportowego na terenie miasta 

Racibórz.  

 

Ad.21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta poinformował, iż odpowiedź na interpelację radnej T. Frencel zostanie 

udzielona na piśmie.  

 Odnośnie interpelacji radnego D. Wacławczyka poinformował, iż odbiór 

pomieszczeń nastąpi w terminie do 26.07.2017r.  Punkt paszportowy rozpocznie 

funkcjonowanie od 01.082017r. Liczy, że do tego dnia urząd wojewódzki zakończy 

nabór na dwa stanowiska pracy w biurze.  

 W kwestii interpelacji radnego A. Wierzbickiego zapewnił, iż propozycja 

zostanie przedyskutowana. Dodał jedynie, iż wskazany przez radnego teren w Rudach 

nie należy do powiatu, stąd zgoda  na umieszczenie na nim tablicy nie należy do 

zarządu powiatu. 

 

Ad. 22  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Wierzbicki przekazała, iż nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  
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Ad. 23  Wolne wnioski i informacje. 

   

Chęć zabrania głosu zgłosili: 

1. Starosta raciborski. 

2. Wiceprzewodniczący Władysław Gumieniak. 

3. Radny Adrian Plura. 

Starosta w imieniu własnym oraz zarządu powiatu podziękował za realizację 

budżetu powiatu za 2016r. ze szczególnym wskazanie podziękowań dla pracowników 

Wydziału Finansów. 

Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak nawiązał do składanych wcześniej 

interpelacji dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Kuźnia Raciborska – 

dokończenia budowy odcinka ok. 150 mb wału przeciwpowodziowego w miejscowości 

Cisek, w której łączyć powinny się wały przeciwpowodziowe województw śląskiego  

i opolskiego. Z odpowiedzi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Opolu na 

zgłoszoną interpelacją wynika, iż ze względu na brak środków finansowych – wartość 

zadania 1,468,000 mln zł, inwestycja nie zostanie zakończona. Podejmowane będą 

działania w celu pozyskaniu środków w 2018 r. Podobnie w kwestii budowy suchego 

zbiornika na rzece Ruda – realizacja zadanie zostaje wstrzymana ze względu na brak 

środków. Uznając to zadania za priorytetowe podejmowane będą działania  

w pozyskaniu środków w 2018 r. 

Radny A. Plura nawiązał do dyskusji dot. nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej. Dodał, iż z zażenowaniem wysłuchał relacji dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu nt. kulisów konkursu na świadczenie nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej. Podkreślił, i ż reakcja dyrektora w tej sytuacji jest satysfakcjonująca. 

Uważa, że nie należy bagatelizować tego tematu i warto się zastanowić nad zaistniałą 

sytuacją. Stwierdził, iż wszystkich powinna zaniepokoić reakcja Narodowego Funduszu 

Zdrowia, który nie uznał protestu. Przyznał, iż sugestia dyrektora szpitala o skierowaniu 

przez przedstawicieli NFZ tej kwestii do prokuratury, wydaje się słuszna. Radny 

stwierdził, iż po raz kolejny zdarza się sytuacja z fałszywymi podpisami i nie można jej 

postawić bez reakcji. 

Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Przekazał również, iż kolejna sesja zgodnie z planem pracy rady odbędzie się  
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29 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem 

sesji będzie: „Działalność Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w kontekście zmian przepisów dotyczących systemu ochrony zdrowia”. Jednakże gdyby 

zaistniała konieczność zwołania sesji we wcześniejszym terminie radni zostaną o tym 

fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodał, iż mimo okresu 

wakacyjnego każdy z radnych winien zachować swoja aktywność społeczną, również 

kwestia składania interpelacji lub spostrzeżeń jest możliwa.     

 

Ad. 24 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 17:50 zakończył obrady XXXI sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

E. Mekeresz        Adam Wajda 

Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                          Przewodniczący Rady   
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Załączniki:  

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

na dzień 26 czerwiec 2017r.  

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

26 czerwiec 2017r. 

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 26 czerwiec 2017r. 

4. Lista obecności radnych. 

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

dzień 26 czerwiec 2017r. 

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

uczestniczących w XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

26 czerwiec 2017r. 

7. Uchwała  nr 4200/V/68/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 

rok. 

8. Uchwałę  nr 4200/V/115/2017 z dnia 19 czerwca 2017 V składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 31.05.2017 r. do 14.06.2017 r. 

10. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między 

sesjami od 15.06.2017 r. do 26.06.2017 r. 

11. XXXI/283/2017 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

12. XXXI/284/2017 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2016 rok. 

13. XXXI/285/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok. 

14. XXXI/286/2017 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 
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15. XXXI/287/2017 – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

16. XXXI/288/2017 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty 

netto. 

17. XXXI/289/2017 – w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. 

dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

18. XXXI/290/2017 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015 – 

2016 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

19. XXXI/291/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Rybnickim oraz Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

20. XXXI/292/2017 – w sprawie powołania podmiotu do świadczenia usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na 

terenie Powiatu Raciborskiego. 

21. XXXI/293/2017 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w 2017 r. 

22. Kopia Uchwały nr 9/VII/2017 Powiatowej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

23. XXXI/294/2017 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów  

i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora 

szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

 


