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OR.VI.0002.3.9.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXIV / 2017 

 z  XXXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia 24 października 2017 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 24 października 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

24 października stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 24 października 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. 15:30 

otworzył XXXIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji 

spośród 23 obecnych było 22 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

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

nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

  Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.9.2017 z dnia 24.10.2017 r.  

w sprawie wprowadzenia pod obrady:  

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

Raciborskiego na 2017 rok i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.9.2017 z dn. 11.10.2017 r. oraz dn. 23.10.2017 r. - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została przyjęta większością głosów – 21 głosami 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 – 2032 i jednoczesne wycofanie 

wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.9.2017 z dn. 11.10.2017 r. oraz  

dn. 23.10.2017 r.  - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

większością głosów – 21 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 większością głosów – 21 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 

0 głosów przeciw. 

 

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

 

Protokół z XXXIII sesji z dnia 26 września 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 – 22 głosami za.   
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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. 

  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

19 głosów za, 3 głosy wstrzymującymi, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została radna T. Frencel. Radna 

nie wniosła sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu. Materiał  

pn. ”Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017” 

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.         

  

 Wicestarosta w imieniu starosty raciborskiego przypomniał, iż informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 27.09.2017 r.  

do 12.10.2017 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 12.10.2017r. Przedmiotowa 

informacja stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 13.10.2017 r. do 24.10.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 

Na salę wszedł Starosta Raciborski R. Winiarski – liczba radnych 23. 
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Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

          

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki poinformował,  

iż członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 27.03.2017r. pozytywnie zaopiniowała 

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 wraz z wniesioną poprawką została uchwalona jednogłośnie -  

22 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący. 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 - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

1 głos  wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

  

Wicestarosta wniósł autopoprawkę zarządu powiatu; w załączniku  

do projektu uchwały  w poz. 29 wykazu obiektów wpisanych do Gminnych Ewidencji 

Zabytków z terenu powiatu raciborskiego błędnie wpisano, co sugerował radny  

J. Stukator, datę powstania zabytku tj. krzyża w Pogrzebieniu zlokalizowanego przy  

ul. Lubomskiej naprzeciw nr 14. Jest data 1975 r. a krzyż powstał w 1875 r.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 23 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 1 głos wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 23 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

Ad.24 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1. Radna Teresa Frencel. 

2. Radny Artur Wierzbicki. 

 Radna T. Frencel w imieniu mieszkańców wielorodzinnych domów 

mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Bema  

w Raciborzu (dawny szpital rejonowy). Wniosła o rozwiązanie problemu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców ul. Bema w Raciborzu, w związku z przebywaniem osób 

trzecich w niezagospodarowanym budynku po byłym szpitalu rejonowym przy  

ul. Bema w Raciborzu.  

 Ponadto radna wniosła o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną 

podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2107r.  

dot. dyżurów lekarza pierwszego kontaktu w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu.  

 Radny A. Wierzbicki w imieniu mieszkańca dzielnicy Ostróg w Raciborzu  

wniósł interpelację dot. nasilenia się pyłów zawieszonych na obszarze dzielnicy Ostróg 

w Raciborzu. Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Wniósł o podanie do publicznej wiadomości, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać 

podejrzenie związanych ze spalaniem niewłaściwych produktów.  

 Radny nawiązał również do tematu umieszczenia tablicy reklamowej Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, jak również Kaplicy zamkowej, na projektowanej 

obwodnicy miasta Raciborza. Przypomniał, iż w 2014r. wniósł interpelację w zakresie 

ochrony marki (znaku słownego i graficznego) Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 
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Cieszy fakt, iż mimo upływu blisko 3 lat została ona zrealizowana - zarejestrowano  

w Urzędzie Patentowym RP markę (znak słowny i/lub graficzny) „Zamek Piastowski  

w Raciborzu”. 

 Ponadto wniósł o rozmowę z prezydentem miasta Racibórz w kwestii 

możliwości umieszczenia oświetlenia bożonarodzeniowego przy drogach powiatowych 

np. przy ul. Ocickiej w Raciborzu.   

 

Ad.21 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta raciborski przekazał, iż w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu  

z wojewodą w kwestii m.in. lokalizacji obiektów dla wojska na terenie gminy Kuźnia 

Raciborska. 

 Przekazał, iż w zdecydowanej większości tematyka zgłoszonych interpelacji  

nie należy do zadań powiatu, jednakże zostaną podjęte działania, a odpowiedzi zostaną 

przekazane w wersji pisemnej.  

 

Ad. 22  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel przekazała, iż nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 23  Wolne wnioski i informacje. 

   

Salę obrad opuścił radny J. Parys – liczba radnych - 22. 

 

 Radny A. Wierzbicki zaapelował o podjęcie działań w celu wpisania do rejestru 

zabytków krzyża w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. 

 Radny D. Wacławczyk poparł przedmówcę. Zaproponował, by do końca 

bieżącego roku ustalić, czy powiat będzie wstanie podjąć się renowacji krzyża. Jeśli nie 

będzie takiej możliwości uznał, iż należałoby ogłosić zbiórkę na renowację krzyża 

wśród mieszkańców powiatu, a radni powiatu jako pierwsi winni przekazać środki na 

renowację. Zaprosił radnych do uczestnictwa w XIV Raciborskim Festiwalu 
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Podróżniczym „Wiatraki”, jaki w dniach 27 – 29.10.2107 r. odbędzie się sali 

widowiskowej Raciborskiego Domu Kultury, ul. Chopina 21. 

  

 

Przewodniczący rady odczytał: 

1. Informację Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu raciborskiego za rok 

2016 – informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

2. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu raciborskiego oraz Starostę Raciborskiego 

za rok 2016 – kopia informacji stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

3. Informacja Starosty Raciborskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń 

majątkowych za 2016 r. – informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Przekazał również, iż kolejna sesja odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 15:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, zgodnie z planem pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2017 r. będzie: „Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”.  

 

Ad. 24 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda  o godz. 16:04 zamknął obrady XXXIV 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 XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na dzień 24 października 2017 r.  

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

24 października 2017 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień 24 października 

2017 r.  

4. Lista obecności radnych na XXXIV sesję V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego 

24 października 2017 r. 

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

na dzień 24 października 2017 r.  

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

Raciborskiego w dniu 26 września 2017r. 

7. Materiał pn. ”Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017” stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 27.09.2017 r. do 12.10.2017 r. 

9. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 13.10.2017 r. do 24.10.2017 r. 

10. XXXIV/317/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok. 

11. XXXIV/318/2017 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

12. XXXIV/319/2017 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

13. XXXIV/320/2017 - w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej 

wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

14. Kopia interpelacji radnego A. Wierzbickiego dot. nasilenia się pyłów zawieszonych 

na obszarze dzielnicy Ostróg w Raciborzu. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotycząca analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatu raciborskiego za rok 

2016. 
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16. Kopia informacji dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie 

Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu raciborskiego oraz Starostę 

Raciborskiego za rok 2016. 

17. Informacja Starosty Raciborskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń 

majątkowych za 2016 r. 

 


