
 

1 
 

OR.VI.0002.3.10.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXV / 2017 

 z  XXXV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

28 listopada 2017 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na 28 listopada 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na dzień  

28 listopada stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 28 listopada 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 XXXV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

spośród 23 obecnych było 20 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 24 października 2017 r. 

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

nr 6 do niniejszego protokołu.  
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W sesji uczestniczyli również państwo Urszula i Kretek Kretek – laureaci  

I miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii 

„Najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego” oraz p. Karina Lassak sołtys sołectwa 

Szonowice. Sołectwo Szonowice zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna wieś 

województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”. 

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

  Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.10.2017 z dnia 22.11.2017 r.  

w sprawie wprowadzenia pod obrady projektu uchwały:  

1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej 

porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  

w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno  

- opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

 Wicestarosta wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt uchwały jest jednym  

z elementów kompleksowego wsparcie rodzin w ramach programu rządowego „Za 

życiem”. Dla powiatu oznacza to utworzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – 

opiekuńczego, który będzie realizował wsparcie wczesnego rozwoju dzieci. 

Dotychczasowe rozwiązania zapewniają wsparcie rodzinom i dzieciom w wysokości  

8 godzin miesięcznie, program zwiększa ta liczbę do blisko 20 miesięcznie. Zarząd 

Powiatu rekomenduje Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, jako ośrodka 

koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

Programem objęte zostaną dzieci od kilku tygodni życia do 7 lat.   

 Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

20 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

  Ponadto pismem OR.II.0022.3.10.2017 z dnia 28.11.2017 r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wnosi o ujęcie w porządku obrad:  

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

Raciborskiego na 2017 rok i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.10.2017 z dn. 15.11.2017 r. - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta większością głosów – 15 głosów za, 5 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 
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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.0022.3.10.2017 z dn. 15.11.2017 r. - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta większością głosów – 13 głosów za, 

7 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 Równocześnie ww. pismem przekazano radnym elektroniczną wersję Uchwały  

nr 11/IX/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na salę wszedł radny w. Gumieniak – liczba radnych 21. 

 

  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 – 18 głosów za,  

3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

 

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

 

Protokół z XXXIV sesji z 24 października 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 – 21 głosami za.   

 

Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał  

i Wniosków następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Adriana Plurę oraz 

Katarzynę Dutkiewicz. Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono 

innych kandydatur. 

  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

18 głosów za, 3 głosy wstrzymującymi, 0 głosów przeciw. 
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków został radny A. Wierzbicki. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków.  

 

Ad. 5 Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału. Materiał pn. „Informacja  

o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego” 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 oraz przewodniczący rady wręczyli listy gratulacyjne państwu Urszuli  

i Kretek Kretek – laureatom I miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa 

śląskiego” w kategorii „Najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego” oraz p. Karinie 

Lassak sołtysowi sołectwa Szonowice za zdobycie II miejsce w konkursie „Piękna wieś 

województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”. 

 Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 25.10.2017 r. do 16.11.2017 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16.11.2017r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 8  

do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 17.11.2017 r. do 28.11.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

 Starosta poinformował, iż wszelkie problemy z wdrożeniem nowej wersji 

sytemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 działa 

sprawnie i wszelkie czynności przebiegają bez zakłóceń. 

   Następnie starosta nawiązał do tematu zwiększenia wynagrodzenia dla 

dyrektora szpitala rejonowego w Raciborzu. Przypominał, iż ostatnia podwyżka 

wynagrodzenia dla dyrektora szpitala miała miejsce w 2013 r. Podkreślił, że dzięki 

staraniom dyrektora szpitala, zarządu powiatu oraz części radnych szpital znalazł się na 
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liści szpitali w II grupie ryczałtowego finansowania. Ze względu na krótki okres czasu 

nie udało się spełnić wymagań, by znaleźć się w III grupie. Dodał, iż w III grupie 

finansowania nie znalazł się żaden szpital powiatowy. Zapewnił, iż starania o zmianę 

grupy podjęte zostaną ponownie w przyszłym roku.  

Starosta podkreślił, i ż szpital jest dobrze funkcjonująca jednostką, na 14 szpitali 

powiatowych, szpital raciborski jest jednym z trzech, które znalazły się w II grupie 

ryczałtowego finansowania.  

Zwrócił uwagę na znaczny wzrost wartości kontraktu na świadczenia medyczne 

w latach 2012 – 2017. Oferta usług szpitala, w okresie zarządzania przez dyrektora  

R. Rudnika powiększyła się o neurologię, geriatrię, zakład opiekuńczo – leczniczy. 

Szpital prowadzi liczne programy lekowe. Ponadto Szpital wprowadził i utrzymuje 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnie  

z międzynarodowymi normami, ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005. 

Starosta nawiązał do licznych wątpliwości, jakie pojawiały się z chwilą 

przekazania zadań z zakresu diagnostyki do realizacji tej jednostce. Wysoko ocenił 

działalność firmy TOMMA. Dodał, iż od stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony 

rezonans magnetyczny w raciborskim szpitalu. Mimo wielu skarg na działalność 

szpitala, zarzuty żadnej z nich się nie potwierdziły.    

Odnośnie wzrostu wynagrodzenia pracowników szpitala, wyjaśnił, iż można 

odnotować ich wzrost od 3 do 30 % w poszczególnych grupach zawodowych. Sądzi,  

że do 2021 r. zostaną przeprowadzone kolejne regulacje, zgodnie z zapisami ustawy  

z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych. 

 Starosta udzielił również odpowiedzi na pytanie radnego D. Koniecznego  

zadane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów dot. kosztu opracowania 

dokumentacji aplikacyjnej wniosku dot. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej 

Powiatu Raciborskiego ” – to kwota 43.050,00 zł oraz kwota przeznaczona  

na przystosowanie pierwotnej dokumentacji do nowej w wysokości 11.734,00 zł. 

 Starosta przedstawił podziękowania mieszkańca Raciborza za sprawne działania 

pogotowia ratunkowego, strazy pożarnej oraz policji, w ramach działań ratujących życie 

w dniu 21 listopada 2017 r.  
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Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 

wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 8 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 27.11.2017 r. pozytywnie zaopiniowali 

zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 r. oraz w zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032.  

Radny D. Konieczny w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył 

oświadczenie do proponowanych zmian  w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032.  

  Zdaniem radnego wątpliwości budzą działania podejmowane w ramach 

składania wniosku do projektu pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej 

Powiatu Raciborskiego ”. Zwrócił uwagę, iż proponowane w tym zakresie przesunięcia 

są wykonywane po to, by przy absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. 

zarząd nie spotkał się z zarzutem niewykonania budżetu w tym zakresie. Jak wynika  

z wyjaśnień starosty, wniosek nie przeszedł procedury ze względu na braki formalne,  

a nie z powodu zbyt niskiej puli pieniędzy. Radny uznał, iż jest to niedopatrzenie 

zarządu powiatu raciborskiego. Jest to na tyle niepokojące, iż przygotowanie tego 

projektu, zgodnie z informacją przekazaną przez starostę kosztowało budżet powiatu  

54 tys. zł. Zapytał, w jaki sposób starosta zamierza odzyskać te środki. Nawiązał  

do odejścia kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Powiatu  

do sąsiedniego powiatu. Zapytał, czy projekt był weryfikowany przez pracowników 
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starostwa. Nawiązał do projektu dot. poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421 

wykonania, gdzie zlecony na zewnątrz projekt również nie został zweryfikowany przez 

pracowników starostwa.   

Starosta zwrócił się do przedmówcy, jako byłego wójta gminy, iż winien znać 

specyfikę postępowania przy składaniu wniosków do projektów o środki zewnętrze.  

Przypomniał, iż sam fakt przystąpienia do konkursu nie gwarantuje przyznania 

środków. Zwrócił uwagę, iż żaden pracownik starostwa nie był wstanie opracować 

wniosku do tego konkretnego projektu, ani nie jest wstanie sprawdzić merytorycznie 

poprawności sporządzonego wniosku. Dodał, iż ościenne powiaty w przypadku składnia 

tego konkretnego wniosku również korzystały z usług zewnętrznych; tej samej firmy, 

która opracowywała projekt dla powiatu raciborskiego. Uznał, iż porównywanie 

wskazanych przez przedmówcę wniosków (cyfrowa platforma informacji przestrzennej 

powiatu raciborskiego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu 

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421) jest 

niemożliwy ze względu na odmienny charakter merytoryczny tych wniosków.  

Radny D. Konieczny uściślił swoją wypowiedź twierdząc, iż sygnalizuje 

problem, a aluzje personalne starosty dot. jego osoby są niestosowne. Apeluje  

o zaprzestanie tego typu wypowiedzi. 

Zwrócił uwagę na różnicę sytuacji, gdy powiat nie otrzymuje dofinansowania  

ze względu na brak środków lub wybór innego – lepszego zdaniem oceniających 

projektu, a faktycznie brakiem wniosku powiatu raciborskiego w puli, z której 

wybierano projekty do dofinansowania. Przypomniał, iż w tym konkretnym przypadku 

powiat w ogóle nie brał udziału w konkursie, gdyż wniosek nie został dopuszczony do 

etapu wyboru. Stąd  nie można porównywać tych dwóch powodów nieuzyskania 

dofinansowania. 

Uchwała wraz z wniesioną poprawką została uchwalona większością głosów -  

14 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 9 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 wraz z wniesioną poprawką została uchwalona większością głosów -  

14 głosów za, 6 głosów przeciw, 1 głos  wstrzymujący. 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 większością głosów - 20 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 1 głos wstrzymujący. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     
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Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

Obrady opuścił radny A. Plura – liczba radnych – 20. 

 

Ad. 14 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 przeciw,  

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

protokołu.  

 

Ad. 15 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 roku 2017. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

  Przewodniczący rady przypomniał, iż radni otrzymali pozytywną opinię 

Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych wyrażającą pozytywną opinie  

nt. proponowanych zmian w treści uchwały nr 11/IX/2017 Powiatowej Społecznej Rady 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 
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wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. Kopia 

uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Na sale wszedł radny A. Plura – liczba radnych – 21.  

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

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

zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego realizacji zadań  

z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1. Radny Dominik Konieczny.  

2. Radna Katarzyna Dutkiewicz. 

3. Radny Franciszek Marcol. 

 

 Radny D. Konieczny, w kontekście dyskusji nt. poniesionych kosztów na projekt  

pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego ” wniósł  

o określenie terminu w jakim Zarząd Powiatu zamierza uzyskać zwrot środków 

finansowych wydatkowanych na przygotowanie wadliwego wniosku projektu.  

 Radny nawiązał do informacji starosty przekazywanych radnym w wersji 

elektronicznie oraz informacji starosty przedstawianych podczas obrad. Zwrócił uwagę 

na ich lakoniczność, ograniczenie do wskazania zdarzenia oraz jego daty. Uważa,  
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że informacje te nie zawierają skutków czy też efektów, jakie niosą za sobą. Zapytał  

o celowość przekazywania tak skąpych informacji. Dodał, iż w przekazanych 

informacjach nie znalazł żadnej wzmianki o fakcie uznania starosty za winnego, ale nie 

skazanego, w wyniku błędu w złożonych oświadczeniach majątkowych. Wniósł  

o komentarz tego zdarzenia w kontekście podobnej sytuacji w powiecie wodzisławskim, 

gdzie wicestarosta złożył rezygnację  z pełnionej funkcji, w związku z błędnie 

złożonym oświadczeniem majątkowym. 

   Radna K. Dutkiewicz nawiązała kwestii podniesienia wynagrodzenia 

dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu, podkreślając, iż jest to decyzja 

wyłącznie zarządu powiatu raciborskiego. W imieniu Klubu Radny Prawa  

i Sprawiedliwości oświadczyła, iż członkowie klubu jednogłośnie potępiają tą decyzję 

zarządu powiatu. Argumentacja przekazana na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnoprawnych oraz 

Bezpieczeństwa dot. faktu, iż zarząd powiatu nie zmienił decyzji w kwestii nagrody 

rocznej oraz nagrody jubileuszowej dla dyrektora szpital, a przy tym uznał, iż zasłużył 

na podwyżkę wynagrodzenie, zdaniem radnej jest trudna do skomentowania.  

  Nawiązała do dzisiejszej wypowiedzi starosty raciborskiego – uzasadniającej 

decyzję zarządu o podwyżce wynagrodzenia dla dyrektora szpital, a dotyczącej  

podwyżek dla pracowników szpitala oraz faktu, iż szpital znalazł się w sieci szpitali,  

w II stopniu referencyjności. Przypomniała, iż podwyżki dla pracowników szpitala  

to podwyżki ministerialne, jak również wzrost minimalnego wynagrodzenia; stąd 

pytanie retoryczne – jaka w tym zasługa dyrektora R. Rudnika.  

  Raz jeszcze podkreśliła, iż decyzja o przyznaniu podwyżki dla dyrektora szpitala 

jest włącznie decyzją zarządu powiatu raciborskiego, od której Klub Prawa  

i Sprawiedliwości odcina się i potępia. Zwróciła również uwagę na beztroskie 

zachowanie rady powiatu wobec m.in. braku komentarza w kwestii wyroku  

dot. błędów w oświadczeniach majątkowych złożonych przez starostę raciborskiego czy 

też krótka wzmianka nt. podstaw do zwiekszenia wynagrodzenia dyrektora szpitala, 

wywołana – zdaniem radnej, jej pytaniami na komisji resortowej, informacji 

uzasadniającej przyznanie podwyżki dla dyrektora szpitala rejonowego  

w Raciborzu, który nie zasługuje na nagrodę, ale na podwyżkę realizując akty wyższego 

rzędu. 
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 Radny F. Marcol zapytał o celowości rozpoczynania remontów dróg w okresie 

jesienno – zimowych np. rozpoczęty remont drogi powiatowej w Górkach Śląskich, 

gdzie pierwsza warstwa asfaltu kładziona jest na mokrą nawierzchnię. Radny zapytał, 

czy tego przetargu na remontu tej drogi nie można było przeprowadzić wcześniej, jaki 

jest termin zakończenia inwestycji oraz jaki jest okres gwarancji na wykonane prace 

remontowe udzielonej przez wykonawcę oraz jaka jest wysokość kosztów 

wynikających z niewłaściwie wykonanego zlecenia.  

   

Ad.18 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta raciborski zadeklarował, iż odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez 

radnych D. Koniecznego oraz F. Marcola zostaną udzielone na piśmie. Wypowiedzi 

radnej K. Dutkiewicz nie będzie komentował.   

 

Ad. 19  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 20  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Radna K. Dutkiewicz zaproponowała, by zarząd rozważył podwyżki 

uposażenia w związku z realizacją przyjętego w dniu dzisiejszy programu „Za życiem” 

czy też przekazaniem urządzenia do kompresji klatki piersiowej. 

 Nawiązując do przekazanej na XXXIV sesji rady powiatu 24 października 2017 

r. informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016r. starosta 

raciborski przekazał informacje z urzędów skarbowych w Raciborzu w Głubczycach  

i Kędzierzynie – Koźlu. Pismo TA.2124.60.2017 z dn. 16.11.2017 r. stanowi załącznik 

nr 21 do niniejszego protokołu. Dodał, iż z przedstawionych dokumentów wynika,  

iż naczelnicy Urzędów Skarbowych w Raciborzu, Głubczycach i Kędzierzynie - Koźlu 

po przeanalizowaniu danych zawartych w przesłanych oświadczeniach osób 

zobowiązanych do ich złożenia staroście raciborskiemu, przewodniczącemu rady 

powiatu raciborskiego oraz wojewodzie śląskiemu, nie stwierdzili nieprawidłowości.  
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 Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

 Przekazał również informację, iż kolejna sesja odbędzie się 21 grudnia 2017 r.  

(czwartek) o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, 

zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2017 r. będzie: „Budżet 

Powiatu Raciborskiego na 2018 r.”. Ponadto zaproponował, by tradycyjne już wspólne  

posiedzenie komisji stałych rady powiatu raciborskiego odbyło się 18.12.2017 r. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia zostanie przekazana za pośrednictwem Wydziału 

Organizacyjnego.   

 

Ad. 21 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 16:30 zamknął obrady XXXV sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                
Ewa Mekeresz 

 
Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda



 

14 
 

Załączniki:  
 
1. Wykaz uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na 28 listopada 2017 r.  

2. Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 28 listopada 

2017 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 28 listopada 2017 r.  

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

z 28 listopada 2017 r. 

5. Lista zaproszonych gości na XXXV sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 

28 listopada 2017 r.  

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

Raciborskiego w 28 listopada 2017r. 

7. Materiał pn. „Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

8. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 25.10.2017 r. do 16.11.2017 r. 

9. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 17.11.2017 r. do 28.11.2017 r. 

10. XXXV/321/2017 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia oświatowych 

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, 

źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

11. XXXV/322/2017 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok. 

12. XXXV/323/2017 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

13. XXXV/324/2017 - 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. XXXV/325/2017 - w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2018 rok. 

15. XXXV/326/2017 - w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

16. XXXV/327/2017 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

17. XXXV/328/2017 - w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”.  

18.  Kopia uchwały nr 11/IX/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

19. XXXV/329/2017 - 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 roku 2017. 

20. XXXV/330/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji 

Narodowej porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  

"Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka koordynacyjno  

- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

21. Pismo TA.2124.60.2017 z dn. 16.11.2017 r. 

 

 


