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OR.VI.0002.3.11.2017 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXVI / 2017 

 z  XXXVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

21 grudzień 2017 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na 21 grudnia 2017r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na  

21 grudnia 2017 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 21 grudnia 2017 r. 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 XXXVI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

spośród 23 obecnych było 19 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 21 grudnia 2017 r. 

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

nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Na salę wszedł radny A. Wierzbicki – liczba radnych 20. 

 

Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

  Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.11.2017 z 21.12.2017 r.,   

w którym zarząd powiatu raciborskiego wnosi o:  

1. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok i jednoczesne wycofanie wersji 

przekazanej pismem OR.IV.0022.3.11.2017 z dn. 14.12.2017 r. - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosów za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

2. ujęcie w porządku obrad 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.0022.3.11.2017 z dn. 

14.12.2017 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw, 

3. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. i jednoczesne wycofanie 

wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.11.2017 z dn. 14.12.2017 r. - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosów za,  

0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

4. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 i jednoczesne 

wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.11.2017 z dn. 14.12.2017 r. - 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

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

5. ujęcie w porządku obrad nowej wersji w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.11.2017 z dn. 07.12.2017 r. - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosów za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw, 
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6. wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, 

która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego 

została przyjęta jednogłośnie – 20 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów 

przeciw, 

7. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. - 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie –  

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

 Starosta wyjaśnił, iż po konsultacjach z członkami Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz wnioskami ze wspólnego posiedzenia komisji stałych 

rady powiatu raciborskiego zarząd powiatu raciborskiego przychylił się do 

propozycji wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na kolejne dwa lata.  Proponowany 

podmiot to firma SIMAR LTD Sp. z o.o. z Rybnnika. Oznacza to wycofanie projektu 

uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej wyboru firmy audytorskiej, która 

przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz wprowadzenia pod obrady nowej wersji 

projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r.  

 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 – 20 głosów za,  

0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 
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Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.           

 

Protokół z XXXV sesji z 28 listopada 2017r. został wyłożony do wglądu.  

Do dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. Uwagi do 

protokołu wniesione przez radnego D. Koniecznego zostały uwzględnione. 

 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: A. Wierzbickiego, T. Frencel oraz A. Plurę. Ww. radni wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

19 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków został radny A. Plura. Radny nie 

wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

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

 

Ad. 5 Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 r. 

 

Starosta przedstawił informację nt. budżetu powiatu raciborskiego na 2018 r. 

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 rok został opracowany na podstawie danych 

Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części oświatowej oraz części 

wyrównawczej ogólnej na rok 2018 oraz kalkulacji planowanej na 2018 rok kwoty 

dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok ustalone przez 

Wojewodę Śląskiego.  

W zaplanowanych na 2018 rok dochodach i wydatkach Powiatu Raciborskiego 

odnotowano wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok.10% w dochodach i ok. 14% 

w wydatkach. Wzrost spowodowany jest absorbcją środków unijnych. Środki te planuje 

się przeznaczyć na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032. Różnica we wzroście pomiędzy dochodami  

a wydatkami o 4% wynika z faktu, iż na każde zadanie zabezpieczony jest wkład własny 

powiatu. 

Dochody powiatu zaplanowano w kwocie 122.714.032,00 zł, w tym bieżące 

102.939.564,00 zł, majątkowe  19.774.468,00 zł.  

W porównaniu do roku 2017 plan dochodów na 2018 rok wzrósł o ok. 10%,  

tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na dochodach własnych oraz dochodach uzyskiwanych 

ze środków unijnych. 

Dochody własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 

2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł, w tym m.in. o: 

- 1,3 mln zł z tyt. podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z informacją 

podaną przez Ministra Finansów, 

- 4,5 mln zł środki na drogi powiatowe – dot. zadań Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:  etap I zatoka 

autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania 

z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej oraz 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie 

Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach. 

 Dochody ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 63% w stosunku  

do roku 2017, tj. o kwotę 9,7 mln zł, na realizację projektów unijnych, w tym m.in.: 

- Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim - 

wzrost ok. 1,8 mln zł, 

- Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim – wzrost ok. 1,2 mln zł, 

- Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska – wzrost  

ok. 1,5 mln zł, 

- Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia – wzrost ok. 5,1 mln zł. 

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie 11.067.522,00 zł, w tym: 

- 1.067.522,00 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  

o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych), 

- 10.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji. 
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Wydatki powiatu zaplanowano w kwocie 132.092.386,00 zł, w tym bieżące 

102.617.918,00 zł, majątkowe 29.474.468,00 zł.  

W porównaniu do roku 2017 plan wydatków na 2018 rok wzrósł o ok. 14%,  

tj. 13,8 mln zł. Wzrost wystąpił na wydatkach własnych oraz wydatkach realizowanych 

ze środków unijnych. 

Wydatki własne zaplanowane na 2018 rok wzrosły o ok. 5% w stosunku do roku 

2017, tj. o kwotę 4,9 mln zł, w tym m.in. o: 

- 2 mln zł na wynagrodzeniach dla nauczycieli, 

- inwestycje na drogach powiatowych – wkład własny powiatu na zdaniach: Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:  

etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą  

do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku  

ul. Kolejowej – 1,5 mln zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku  

od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421  

w Grzegorzowicach – 1,3 mln zł, 

- 1,2 mln zł na zadaniu inwestycyjnym Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka. 

Wydatki realizowane ze środków unijnych zaplanowano ze wzrostem ok. 65%  

w stosunku do roku 2017, tj. o kwotę 13 mln zł, na realizację projektów unijnych, 

zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032, 

w tym m.in.: 

- Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim 

– wzrost ok. 1,9 mln zł, 

- Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim – wzrost ok. 1,8 mln zł, 

- Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska – wzrost ok. 2,3 

mln zł, 

- Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia – wzrost ok. 5,8 mln zł, 

- Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - 

CKZiU nr 2 "Mechanik" – wzrost ok. 0,6 mln zł, 

- Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy – wzrost ok. 0,5 mln zł. 
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Rozchody powiatu zaplanowano w kwocie 1.689.168,00 zł, z przeznaczeniem na 

spłatę kredytów. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.378.354,00 zł., który zostanie pokryty: 

- z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł, 

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.067.522,00 zł. 

W planie na 2018 rok zaplanowane wydatki bieżące (102.617.918,00 zł) są niższe 

niż planowane dochody bieżące (102.939.564,00 zł), co jest zgodne z zapisem art. 242 

ust.2 ustawy o finansach publicznych, jednakże różnica pomiędzy nimi jest niewielka 

(321.646,00 zł). Faktycznie różnica ta powinna pokryć co najmniej zobowiązania 

Powiatu wynikające z zawartych umów kredytowych – jest to kwota 1.689.168,00 zł. 

Ewentualna nadwyżka mogłaby być przeznaczona tylko na wydatki majątkowe, gdyż 

zwiększanie wydatków bieżących powoduje nie spełnienie wskaźnika wynikającego  

z art. 243 u.f.p. Aby zrealizować w 2018 roku zadania inwestycyjne wynikające z WPF 

Powiat planuje wyemitować obligacje w wysokości 10.000.000,00 zł. Środki  

z obligacji Powiat planuje przeznaczyć na wkład własny do realizacji planowanych 

projektów i zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032, w tym m.in. na: Nowoczesne pracownie do praktycznej 

nauki zawodów w Powiecie Raciborskim, Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim, 

Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska, Dziedzictwo 

Przemyślidów i Piastów – wspólna historia, Głęboka modernizacja oraz zwiększenie 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka, Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz 

wykładzin PCV w II LO w Raciborzu,  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S 

ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:  etap I zatoka autobusowa  

na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, 

- etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej oraz Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach, Modernizacja oraz termomodernizacja 

budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu, Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3505S Lekartów-Cyprzanów. 
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 Przewodniczący rady odczytał uchwały: 

1) Nr 4200/V/188/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – wydruk uchwały stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, 

2) Nr 4200/V/189/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok Powiatu Raciborskiego – wydruk uchwały stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, 

3) Nr 4200/V/190/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018 – 2032 – wydruk uchwały stanowi załącznik  

nr 9 do niniejszego protokołu. 

  Radny D. Wacławczyk zabrał głos w imieniu Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości. Analizując projekt budżetu powiatu raciborskiego na 2018 r. 

pozytywnie ocenił fakt, iż zostały zrealizowane wnioski zgłaszane przez 

reprezentowany przez niego Klub np. utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności. 

  Obawy, zdaniem radnego budzi jednak lawinowe zadłużanie powiatu. Fakt,  

iż zadłużenie powiatu wzrośnie o 100% jest niepokojące. Przyznał, iż z jednej strony 

cieszy fakt składania nowych wniosków o środki unijne, jednak zwrócił uwagę, iż spłata 

tych zobowiązań należeć będzie do przyszłej rady powiatu.  

  Radny zwrócił uwagę na brak pewnych działań np. w zakresie szkolnictwa – 

odłączenie Ekonomika będzie próbą naprawy wcześniejszej błędnej decyzji. 

Przypomniał, iż Klub Prawo i Sprawiedliwości nie popierał decyzji i nalegał do 

wstrzymania decyzji dot. szkolnictwa na poziomie powiatu.  

  Zdaniem radnego zabrakło również efektów koordynującej roli powiatu  

np. w działaniach dot. walki ze smogiem. Zaniechanie tych działań sprawiło, iż 

Racibórz nie znalazł się na liście miast, które będą objęte rządowym dofinansowaniem 

działań walki ze smogiem.  

  Zwrócił uwagę na niezrealizowanie deklaracji starosty dot. zmian w zarządzie 

powiatu. Przypomniał wypowiedź starosty, iż trzecie etatowe stanowisko członka 

zarządu zostało utworzone na czas określony.  
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  Starosta przypomniał, iż przyczyna tak długiego okres czasu utworzenia zespołu 

ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności nie leżała po stronie zarządu powiatu. 

Przypomniał, iż inicjatywa utworzenia w Raciborzu zespołu należała do radnego Miasta 

Racibórz p. W. Szczygielskiego. Dopiero później pojawiły się interpelacje innych 

radnych tj., radnej T. Frencel.  

  Odnośnie zadłużenia powiatu wyjaśnił, iż posiadanie zabezpieczenia w formie 

kredytu jest w dzisiejszych czasach często stosowaną praktyką przez podmioty 

gospodarcze i niektóre jednostki samorządu terytorialnego. Zwrócił uwagę, iż brak 

emisji obligacji oznacza, iż powiat nie będzie mógł ubiegać się o środki unijne. Dodał, 

iż bez względu na to, kto zostanie starostą plany inwestycyjne przyjęte dziś do realizacji 

będą kontynuowane.  

  W kwestii odłączenia Ekonomika stanowisko zarządu powiatu, w imieniu 

starosty przedstawi wicestarosta. 

  Podkreślił, i ż starosta nie ma żądnego wpływu na decyzje wójtów, burmistrzów  

i prezydenta. Zapewnił, iż każdorazowo przekazuje na spotkaniach wszelkie postulaty  

i interpelacje zgłaszane przez radnych powiatu wszystkich ugrupowań. Trudno jest 

jednak wymuszać konkretne decyzje, zwłaszcza w tematach nie należących  

do kompetencji powiatu. Nawiązał do  inicjatywy utworzenia powiatowego centrum, 

które ostrzegałoby mieszkańców powiatu o niebezpieczeństwach np. takich jak 

nawałnica z lipca br. Odstąpiono od rozmów w tym temacie po pojawieniu się 

informacji o rządowym projekcie w tym zakresie.  

  Odnośnie zmian w składzie zarządu powiatu wyjaśnił, iż współpracę z etatowym 

członkiem zarządu ocenia dobrze. Zwrócił jednak uwagę, iż temat ten w żadnym 

aspekcie nie dotyczy budżetu powiatu raciborskiego na 2018 r. i ewentualnie można 

omówić go w innym terminie.       

  Wicestarosta, odnośnie powstania zespołu ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności sprostował wypowiedź radnego D. Wacławczyka, iż nie Klub 

Radnych wnioskował o jego utworzenie tylko radna T. Frencel. Podkreślił,  

iż pierwszym inicjatorem utworzenia zespołu był radny Miasta Racibórz  

p. W. Szczygielski.  Przypomniał, iż inicjatywa ta nie spotkała się z pozytywnym 

odbiorem ze strony administracji rządowej. Dopiero wizyty starosty oraz  

parlamentarzystów u wojewody śląskiego doprowadziły do zmiany postrzegania tej 

inicjatywy. Wicestarosta zwrócił również uwagę, iż Klub Radnych Prawa  
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i Sprawiedliwości nie głosował za przyjęciem budżetu powiatu na 2017 r., w którym 

ujęto m.in. środki na utworzenie tego zespołu.  

  Odnośnie wdrożeniu zmian dot. prowadzenia centrów kształcenia zawodowego  

i ustawicznego, o których mówił radny D. Wacławczyk zostały wprowadzone wiosną 

2015 r.  Przypomniał, iż wybory parlamentarne odbyły się jesienią 2015 r., a prace 

legislacyjne dot. nowego ustroju szkolnictwa rozpoczęły się w 2016 r. Trudno było 

wiosną 2015 r. określić kierunek działania rządu w kwestii szkolnictwa. Na zakończenie 

dodał, iż pierwszą osobą zgłaszającą inicjatywę odłączenia Ekonomika był radny  

F. Marcol.  

  Radny D. Wacławczyk przyznał rację przedmówcy w kwestii Ekonomika. 

Przypomniał, iż utworzenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zaliczył 

do plusów i dziwi go fakt tak ożywionej dyskusji w tym temacie. Przypomniał jednak, 

iż radny W. Szczygielski złożył interpelację dot. utworzenia ds. orzekania o stopniu 

niepełnosprawności 31.01.2016 r. zaś radna T. Frencel we wrześniu 2015 r. Przyznał,  

iż utworzenie zespołu jest wspólnym działaniem wcześniej wymienionych osób, zaś 

kłótnie o to z czyjej inicjatywy są nie na miejscu.  

  Radny D. Konieczny w uzupełnieniu wypowiedzi radnego D. Wacławczyka 

pozytywnie ocenił fakt wzrostu środków przeznaczonych na inwestycje, choć zwrócił 

uwagę, że zwiększa się działania dopiero pod koniec kadencji. Negatywnie ocenił 

projekt pn. Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału z energii odnawialnych 

źródeł energii budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Zdaniem radnego, o czym 

wielokrotnie mówił, projekt ten jest zbędny i z ekonomicznego punktu widzenia nie 

mający uzasadnienia. Zaplanowana kwota ok. 1,2 mln zł na ten cel mogłaby zostać 

przeznaczona na wkład własny w innych projektach. Przypomniał, iż dotychczas na 

projekt ten wydano już z budżetu powiatu kwotę ok. 400 tys. zł. Dodał, iż mimo 

deklaracji o ostatecznej decyzji w terminie do 30.06.2017 r. w kwestii dofinansowania 

tego projektu nie otrzymano jeszcze żadnej informacji. 

  Następnie odniósł się do nowego instrumentu finansowego pozyskania środków 

przez powiat tj. inicjatywy emisji obligacji. Zwrócił uwagę, iż na podstawie informacji 

uzyskanych od Skarbnika Powiatu marża oprocentowania obligacji przewyższa marże 

na zaciągniętych dotychczas kredytach. Zwrócił uwagę, iż z informacji uzyskanych  

z banku komercyjnego zajmującego się finansowaniem jednostek samorządu 

terytorialnego aktualne marże kredytów mogą wahać się na poziomie 1 % - 1,5%, wiec 
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mogą być konkurencyjne dla marzy obligacji. Nawiązał do dyskusji, jaka miała miejsce 

na posiedzeniu komisji stałych, a dotyczyła powodów wzrostu marży przy emisji. 

Wysokość marży tłumaczono wówczas mi. n. koniecznością opłaty podatku 

bankowego. Teza ta nie jest zasadna, gdyż nie wszystkie banki są zobowiązane do jego 

zapłaty. Poparł stanowisko radnego D. Wacławczyka, iż spłatę tego zobowiązania 

pozostawiamy kolejnym radom.  

  Nawiązał do wypowiedzi starosty dot. zamiaru kontynuacji rządów w kolejnej 

kadencji, przypomniał, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości nie uczestniczy w tym 

działaniu. Liczy jednak, że  w przyszłej kadencji władza się zmieni.   

  Starosta wyjaśnił, iż czas składania wniosków o środki unijne nie jest w żaden 

sposób zależny od zarządu powiatu i nie jest prawdą, iż wnioski składane są dopiero 

pod koniec kadencji – składne są wtedy, gdy ogłoszone zostają konkursy. Odnośnie 

uzyskania środków na projekt pn. Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału  

z energii odnawialnych źródeł energii budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu to 

wydłużono  termin składania wniosków z końca marca na koniec czerwca 2017 r. 

Zwrócił uwagę, iż stopa zwrotu kredytu to 12 lat. Fakt, iż nie ogłoszono jeszcze 

wyników tego konkursu jest niezależny od zarządu powiatu. Przypomniał, iż decyzja  

o realizacji tego zadania to decyzja większości radnych.  

  Starosta przypomniał, iż decyzja o emisji obligacji zostanie przedstawiona  

w I kwartale 2018 r. stąd też dyskusja nt. wysokości marży w chwili obecnej jest 

bezprzedmiotowa.  

  W imieniu starosty, skarbnik powiatu E. Tapper wniosła o dokonanie zmian  

w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 

rok tj. ujęcia środków przeznaczonych nie publiczną pomoc prawną. Ponadto  

w projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2018 – 2032 ujęcie zmian wynikających ze zwiększenia planu wydatków programu  

pn. „Po radosne macierzyństwo”.  

  Zmiany przedstawiono w projekcie uchwał przekazanych w dniu posiedzenia. 

  W imieniu Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej nawiązał do kwestii 

reformy oświaty powiatowej. Poinformował, iż zmiany miały na celu poprawę budżetu 

placówek oświatowych i polepszenie zarządzania tymi jednostkami. Dodał, iż brał 

udział w spotkaniach ze radami pedagogicznymi  wszystkich jednostek. Wszystkie rady 

zaaprobowały prezentowane proponowane wówczas działania. Przypomniał, iż Klub 
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Radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał wówczas od głosu. Dodał, iż Klub 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie powoływał się na planowaną przez rząd reformę 

edukacji, lecz jako powód wskazywał brak wpływu na realizację podjętych decyzji. 

Dodał, iż kwestie te można zweryfikować na podstawie zapisów z protokołów sesji.  

  Zdaniem radnego, budżet powiatu na 2018 r. wyznacza konkretne działania dla 

zarządu. Nie bez powodu na wspólnym posiedzeniu komisji stałych padł wniosek,  

by przed koniec roku podsumować działalność w całej V kadencji. Podkreślił,  

iż w chwili obecnej zarząd powiatu zwrócił się o akceptacje kierunku działania tj. emisji 

obligacji. Dodał, iż za wydanymi środkami muszą pojawić się środki zewnętrzne, gdyż 

jest to jedyna forma jego zwiększenia.    

  Zwrócił uwagę, iż nie jest to pierwszy przyjmowany budżet w bieżącej kadencji, 

gdzie planowane są środki przeznaczone na wkład własny w konkursach o środki 

unijnych. Cieszy fakt, iż w budżecie na 2018 r. pojawiły się inwestycje nie tylko 

zlokalizowane na terenie miasta Racibórz, ale również na terenie gmin.  np. drogi 

powiatowe na terenie gminy Kuźnia Raciborskiej. Zwrócił uwagę na fakt, iż większość 

członków zarządu powiatu, jak i Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  

to mieszkańcy Raciborza, tym bardziej cieszy fakt, że w budżecie na 2018 r. ujęto 

również gminy powiatu. 

  Przewodniczący rady odnośnie reformy edukacji stwierdził, iż najważniejszy 

jest fakt, iż  wygrywa racjonalność. Zwrócił uwagę, iż często decyzja o wycofaniu się  

z pewnych decyzji jest lepsza niż nie podejmowanie żadnych działań zmierzających do 

poprawy.   

  Odnośnie emisji obligacji stwierdził, iż zaciąganie zobowiązań z długim 

terminem spłaty jest zawsze dyskusyjne i budzi wiele obaw. Zwrócił jednak uwagę na 

fakt niskiego kosztu pozyskania środków, historycznie jeden z najniższych. Podkreślił, 

iż nie można odrzucać możliwości realizacji zadań inwestycyjnych przy 30% wkładzie 

własnym i 70% bezzwrotnym dofinansowaniu ze środków unijnych. Przypomniał,  

iż środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na realizację konkretnych 

zadań inwestycyjnych. Zwrócił również uwagę na fakt, iż powiat w przeciwieństwie do 

gmin nie ma wpływu na swoje dochody. 
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Ad. 6  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 29.11.2017 r. do 08.12.2017 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16.11.2017r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 09.12.2017 r. do 21.12.2017 r. Przedmiotowe 

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

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

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.     

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

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

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

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

       

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.  

Uchwała wraz z wniesioną poprawką została uchwalona większością głosów -  

19 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące. W/w uchwała stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała wraz z wniesioną poprawką została uchwalona większością głosów -  

14 głosów za, 0 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona większością głosów - 14 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 7 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu.  

 

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

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 - 21 głosów za, 0 głosów przeciw,  

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

protokołu.  

 

 Posiedzenie opuścili kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w  Raciborzu, dysponenci budżetu. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

 

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 17 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego  

w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

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 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2018 r. 

 

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 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r.   

 

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 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosiła radna T. Frencel.  

 Radna nawiązała do dyskusji nt. inicjatora utworzenia powiatowego zespołu  

ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Stwierdziła, iż najistotniejszą kwestią jest 

fakt, iż zespół powstał, a informacja z czyjej inicjatywy jest kwestią drugorzędną.  

  Radna nawiązała do swojej interpelacji zgłoszonej na sesji  29 września 2017 r. 

dot. opieki medycznej w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu”.  

W odpowiedzi podano m.in. informację, iż 24.10.2017 r. dojdzie do spotkania 

wicestarosty  z przedstawicielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej „Twój 

Lekarz”. Niestety nie otrzymała informacji o efektach tego spotkania.   

  Radna poruszyła kwestię dot. spotkania 19.12.2017 r. z przedstawicielami 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których funkcjonuje podstawowa opieka 

zdrowotna.   O fakcie tym poinformowała członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości, 

którzy wytypowali radną K. Dutkiewicz do uczestnictwa w ww. spotkaniu. Zaproszono 

również przedstawicieli prasy. Na spotkanie nie została wpuszczona ani radna  

K. Dutkiewicz ani zaproszony przez Klub przedstawiciel prasy. Oczekiwała, iż na 

spotkaniu zostaną przedstawione propozycje rozwiązania problemowej kwestii. 

Stwierdziła, iż nie otrzymała żadnych konkretnych informacji nt. rozwiązania tego 

problemu. Przyznała, iż wiele obiecywała sobie również po spotkaniu starosty   

z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosła więc o wskazanie wykazu 

działań podjętych w przedmiotowej sprawie oraz określenie, kiedy można oczekiwać jej 

rozwiązania.  

 Radna nawiązała do rozbieżności w wysokości kwoty przekazywanej przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na opiekę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. Wniosła o ustalenie wysokości kwoty, jaką miesięcznie 

przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 

mieszkańca domu pomocy społecznej (z informacji uzyskanej od dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu to kwota 360 zł).   
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   Radny D. Wacławczyk zadał retoryczne pytanie, jak można wyprosić radnego 

powiatu ze spotkania, jakie odbywa się w starostwie powiatowym, które funkcjonuje  

z podatków mieszkańców. Spotkania, które poświęcone jest sprawie, która została 

wcześniej zgłoszona podczas obrad jako interpelacja. Stwierdził, iż od tego momentu 

sprawa staje się jawna.  

  W kwestii zgłoszonej przez radną T. Frencel oczekuje jednej z 3 możliwych 

odpowiedzi – tak, nie lub nie z podaniem powodów tej decyzji. Zdaniem radnego 

przestawiona przez radna T. Frencel, forma udzielenia odpowiedzi jest nie 

akceptowalna. Zaapelował o niestosowanie takich rozwiązań.  

  Radny, w imieniu radnej Anny Wacławczyk przedstawił informację  

nt. podsumowania akcji Szlachetna paczka. Szczególne podziękowania przekazał za 

pomoc skierował do radnego A. Plury oraz pracowników Wydziału Komunikacji. 

    

Ad.18 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta zwrócił uwagę, iż podano nieprawdziwe informacje. Zwrócił uwagę,  

iż to szefowie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wyrazili chęć spotkania  

ze starostą. Na spotkaniu ustalono kierunki działania. Zadeklarował wówczas również, 

iż osobiście zajmie się tą kwestią. Przypomniał, iż  jest w posiadaniu informacji  

od dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, że opieka lekarska jest 

prawidłowa.  

 Zaapelował, by w przyszłości nie posługiwać się stwierdzeniem, iż jako starosta 

nie realizuje zgłoszonych interpelacji.  

 

Ad. 19  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków A. Plura przekazał, iż nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 20  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Radna K. Dutkiewicz przyznała, iż radni Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości inaczej wyobrażają sobie zapewnienie opieki lekarskiej w Domu 
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Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Dodała, iż działania w kwestii zmiany 

obecnego stanu będą kontynuowane.  

 Przewodniczący rady stwierdził, iż miejsce oraz formuła przedstawienia tematu 

przez starostę nie została trafnie dobrana.  

Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

 Przekazał również, iż kolejna sesja rady powiatu raciborskiego odbędzie się 23 

stycznia 2018 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, 

zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r. będzie: „Sprawozdania 

z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2017 r. oraz plany pracy 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r.”.  

 Przewodniczący rady złożył obecnym na sali życzenia z okazji zbliżających się 

świat Bożego Narodzenia. Starosta dołączył się do życzeń.  

 

Ad. 21 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 17:23 zamknął obrady XXXVI sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                
Ewa Mekeresz 

 
Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda
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Załączniki:  
 
1. Wykaz uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na 21 grudnia 2017 r.  

2. Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 21 grudnia 

2017 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 21 grudnia 2017 r.  

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

z 21 grudnia 2017 r. 

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

21 grudnia 2017 r.  

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

Raciborskiego w 21 grudnia 2017r. 

7. Wydruk uchwały Nr 4200/V/188/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej 

na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.  

8. Wydruk uchwały Nr 4200/V/189/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii 

o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354 zł przyjętego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Raciborskiego.  

9. Wydruk uchwały Nr 4200/V/190/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2032.  

10.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 25.10.2017 r. do 16.11.2017 r. 

11. Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami 

od 17.11.2017 r. do 28.11.2017 r. 

12. XXXVI/331/2017 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok 

13. XXXVI/332/2017 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 

14. XXXVI/333/2017 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 

rok 
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15. XXXVI/334/2017 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 

16. XXXVI/335/2017 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu 

17. XXXVI/336/2017 - w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi 

badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

18. XXXVI/337/2017 - w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rudach w Szkołę 

Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach 

19. XXXVI/338/2017 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2018 r. 

20. XXXVI/339/2017 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r.   

 

 


