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BR. 0041- 13/I/10 

 

PROTOKÓŁ  NR  I / 10 

z  I sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  30 listopada 2010 r.  godz.  10ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter) 

      
 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. I / 1 / 10 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. I / 2 / 10 – w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. I / 3 / 10 – w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego. 

4. I / 4 / 10 – w sprawie wyboru Wicestarosty. 

5. I / 5 / 10 – w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. I / 6 / 10 – w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

7. I / 7 / 10 – w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. 

8. I / 8 / 10 – w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

9. I / 9 / 10 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 
 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Skarbnik Powiatu                     Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska 

4. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu    GraŜyna Kowalska 

5. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

6. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

7. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami   Zbigniew Rydzek 

8. Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa   Leszek Szymczak   

9. Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu:  

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu   Jerzy Szydłowski  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. 

3. ZłoŜenie ślubowania. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Na wstępie prowadzący obrady radny Senior Władysław Gumieniak poprosił 

wszystkich radnych – elektów oraz zaproszonych gości o powstanie, w celu 

wysłuchania hymnu narodowego.  

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Po wysłuchaniu hymnu narodowego prowadzący obrady radny Senior  

W. Gumieniak stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592  

z późn. zm.) otworzył obrady I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Przywitał wszystkich radnych, przedstawicieli mediów, zaproszonych gości,  

w szczególności Posła H. Siedlaczka.  

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  iŜ  na sali jest 21 radnych – elektów, 

co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu moŜe obradować i podejmować  

prawomocne uchwały. Powiedział, Ŝe w dzisiejszej sesji nie uczestniczą radni elekci: 

Leonard Fulneczek i Józef Stukator, ze względu na pełnienie funkcji wójtów.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.  

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego 

Uchwałą Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r.  

(z późn. zm.) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada  

2010 r. zostało podane do publicznej wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

  

Ad2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. 

 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poprosił Zastępcę 

Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu Pana Andrzeja 

Chwalczyka o wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Powiatu 

Raciborskiego.  

Pan Andrzej Chwalczyk stwierdził, iŜ jako Zastępca Przewodniczącego 

Powiatowej Komisji Wyborczej w Raciborzu będzie miał moŜliwość wręczenia radnym 

zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. śyczył radnym – elektom 

wytrwałości i skuteczności w konsekwencji podejmowania działania. Stwierdził, iŜ 

wybory, jakich będą dokonywali okazywały się zawsze trafne, słuszne z korzyścią  

dla powiatu i mieszkańców. Następnie Pan A. Chwalczyk wręczył 21 radnym – elektom 

zaświadczenia o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego. Wzór zaświadczeń  

(21 sztuk) stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad3. ZłoŜenie ślubowania. 

 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak powiedział, Ŝe obecnie nastąpi 

złoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu 
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składa ślubowanie następującej treści: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 

wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów 

Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania:  

“Tak mi dopomóŜ Bóg”. Stwierdził, iŜ treść ślubowania wszyscy otrzymali w dniu 

dzisiejszym w wersji papierowej i znajduje się na stoliku przy kaŜdym radnym – 

elekcie. Następnie poprosił radnego – elekta juniora Ł. Kocura o odczytanie nazwisk 

radnych – elektów według listy obecności, w celu złoŜenia ślubowania.     

 Radny junior elekt Ł. Kocur alfabetycznie z listy obecności wyczytywał 

nazwiska radnych, którzy podchodzili do mównicy i składali uroczyste ślubowanie. 

Ślubowanie złoŜyło 21 radnych. Treść roty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu.   

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak podziękował radnemu 

juniorowi Ł. Kocurowi za odczytywanie nazwisk radnych. Następnie przystąpił  

do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak przypomniał, iŜ porządek obrad 

został dostarczony wszystkim radnym wraz z materiałami na sesję. Zapytał, czy ktoś  

z radnych ma jakieś uwagi, propozycje zmian do otrzymanego porządku obrad sesji? 

Zgłosił się radny Leon Fiołka wnosząc dokonanie zmian w porządku obrad sesji. 

Zwrócił uwagę, iŜ w porządku obrad nie uwzględniono punktu dotyczącego 

sprawozdania dotychczasowego Starosty Raciborskiego o stanie powiatu.  

Ponadto stwierdził, iŜ zgodnie ze Statutem Powiatu Raciborskiego o terminie, miejscu  

i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni 

przed terminem obrad. W związku z powyŜszym zapytał, dlaczego w/w termin  

nie został zachowany? 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poprosił obecnego Starostę  

o ustosunkowanie się do wypowiedzi przedmówcy.  

Starosta Raciborski Adam Hajduk uwzględnił sugestię radnego dotyczącą ujęcia  

w porządku obrad punktu sesji dotyczącego: Sprawozdanie Starosty Raciborskiego  

o stanie powiatu, proponując wprowadzenie tegoŜ punktu jako punkt 8. Wyjaśnił 
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równieŜ radnemu, iŜ termin 12 – dniowy wysyłki materiałów na sesję rady nie został 

zachowany, poniewaŜ pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący 

rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu 

zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.  

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał, czy są jeszcze inne 

uwagi do przesłanego porządku obrad? 

W związku z brakiem innych uwag, prowadzący obrady radny Senior  

W. Gumieniak zaproponował wprowadzenie punktu – Sprawozdanie Starosty 

Raciborskiego o stanie powiatu jako punkt 8, czyli po punkcie 7 – Podjęcie uchwały  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. Dalsza cześć 

punktów porządku obrad nie uległa zmianie.  

Po wprowadzeniu zmiany do porządku obrad, prowadzący obrady radny Senior  

W. Gumieniak zapytał, kto z radnych jest za jego przyjęciem?  

Porządek obrad I sesji IV kadencji został przyjęty jednogłośnie: 21 głosami za,  

0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.   

  

Ad5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poinformował, iŜ dla celów 

realizacji kolejnych punktów porządku obrad dzisiejszej sesji tj.  

� wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

� wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, 

� wyboru Starosty Raciborskiego, 

� wyboru Wicestarosty, 

� wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego 

niezbędny jest wybór Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na członków w/w Komisji. Zaproponował 3 – osobowy skład Komisji.  

Radny Piotr Olender zaproponował kandydaturę radnego Artura Wierzbickiego. 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał radnego  

A. Wierzbickiego, czy wyraŜa zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę na kandydowanie.     

Radny Leonard Malcharczyk zaproponował kandydaturę radnego Marcelego 

Klimanka.  
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Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał radnego M. Klimanka, 

czy wyraŜa zgodę na kandydowanie? 

Radny M. Klimanek wyraził zgodę. 

Następnie głos zabrał radny R. Winiarski proponując do składu Komisji 

Skrutacyjnej radnego Marka Kurpisa.  

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał radnego M. Kurpisa, 

czy wyraŜa zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny M. Kurpis wyraził zgodę. 

Starosta A. Hajduk zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej radnego 

Krzysztofa Ciszka.  

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał radnego K. Ciszka, czy 

wyraŜa zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej? 

Radny K. Ciszek wyraził zgodę na kandydowanie.  

Prowadzący obrad radny Senior W. Gumieniak zapytał, czy radni mają uwagi  

do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej? 

W związku z brakiem uwag, prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak 

poprosił o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej w osobach: A. Wierzbicki,  

M. Klimanek, M. Kurpis i K. Ciszek.  

Radni jednogłośnie: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poprosił Komisję Skrutacyjną  

o wyłonienie ze swojego składu Przewodniczącego Komisji.  

Radny P. Olender zaproponował, aby Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej 

został radny K. Ciszek, który wyraził zgodę.     

 

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poinformował, iŜ zgodnie  

z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. rada 

powiatu dokonuje wyboru przewodniczącego rady powiatu bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 

tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego.  
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 Radny R. Winiarski zgłosił kandydaturę radnego Adama Wajdę na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Pan A. Wajda ma 34 lata, jest radnym 

Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej”. Ukończył Wydział Gospodarki 

Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Automatyki, Elektroniki  

i Informatyki Politechniki Śląskiej, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego  

i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuuje studia doktoranckie  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W samorządzie pracuje  

od 13 lat, od 8 lat na stanowisku sekretarza Gminy Pietrowice Wielkie. Ostatnie 4 lata 

był członkiem Zarządu Powiatu Raciborskiego.     

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał radnego A. Wajdę, czy 

wyraŜa zgodę na kandydowanie? 

 Radny A. Wajda wyraził zgodę.  

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak zapytał, czy są inne 

kandydatury?  

 Z powodu braku zgłoszeń, prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak 

zamknął listę zgłoszeń i poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie  

do pracy w celu przygotowania kart do głosowania. W związku z powyŜszym ogłosił  

20 – minutową przerwę techniczną.      

 Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Wszyscy – 21 radnych otrzymało karty do głosowania.  

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poprosił radcę prawnego  

o omówienie zasady głosowania.  

 Radca prawny Starostwa Powiatowego w Raciborzu Barbara Kowalska 

stwierdziła, iŜ karta do głosowania zawiera jedne nazwisko: A. Wajda. Na karcie  

do głosowania znajdują się kratki i opis: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję 

się”. Zasady głosowania są następujące:  naleŜy postawić znak „X” w jednej z kratek. 

Postawienie znaku „X” w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej 

kratce, to głos niewaŜny. 

 Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak powiedział, Ŝe moŜna 

dokonywać aktu wyboru na stoliku przy urnie.  

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania. 

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytywał radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili  do urny i wrzucali karty do głosowania.  
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Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak po przeprowadzeniu 

głosowania, zarządził 20 – minutową przerwę techniczną, w celu ustalenia wyników 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. Według listy obecności w sesji brało 

udział 21 radnych. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Powiatu 

Raciborskiego został wybrany radny A. Wajda, który otrzymał 17 głosów za, 0 głosów 

przeciw i 4 głosy wstrzymujące. Głosów niewaŜnych – 0. Protokół wraz z kartami  

z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.    

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Prowadzący obrady radny Senior W. Gumieniak pogratulował wyboru  

na przewodniczącego rady i Ŝyczył sprawnego kierowania pracami rady dla dobra 

mieszkańców i rozwoju Ziemi Raciborskiej. Z chwilą wyboru przewodniczącego rady, 

radny Senior W. Gumieniak przekazał radnemu A. Wajdzie dalsze prowadzenie obrad 

sesji.      

 Nowo wybrany przewodniczący rady A. Wajda podziękował za zaufanie. 

Stwierdził, iŜ będzie stał na straŜy, aby Rada Powiatu Raciborskiego była płaszczyzną 

merytorycznej dyskusji, decyzji na rzecz dalszego rozwoju powiatu i przykładem 

sprawności działania organu stanowiącego i kontrolnego jakim jest Rada Powiatu 

Raciborskiego.     

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. rada powiatu wybiera 

wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego.  
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 Radny R. Winiarski zgłosił kandydaturę radnej Brygidy Abrahamczyk. Dodał, iŜ 

radna B. Abrahamczyk była radną w II kadencji, a w III kadencji pełniła funkcję 

członka Zarządu Powiatu Raciborskiego. Jest uczciwą i solidną osobą, nadającą się  

na stanowisko wiceprzewodniczącej rady.     

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radną B. Abrahamczyk, czy wyraŜa 

zgodę na kandydowanie?  

Radna B. Abrahamczyk wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny P. Olender zgłosił drugiego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego – W. Gumieniaka, który był radnym w I kadencji,  

a w III kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Osoba ta posiada duŜe 

doświadczenie samorządowe i administracyjne: dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, 

dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, członek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, obecnie członek Społecznej Rady Szpitala. Radny  

P. Olender argumentował, iŜ jest to osoba wszystkim znana, która nadaje się na to 

stanowisko.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego W. Gumieniaka, czy wyraŜa 

zgodę na kandydowanie?  

Radny W. Gumieniak wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury  

na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego? 

W związku z brakiem innych kandydatów, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. Zarządził 5 – minutową 

przerwę, w celu przygotowania kart do głosownia.  

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Wszyscy –  

21 radnych otrzymało karty do głosowania.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego B. Kowalską  

o wyjaśnienie radnym zasady głosowania.  

 Radca prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ  karta do głosowania zawiera dwa 

nazwiska: B. Abrahamczyk i W. Gumieniak. Na karcie do głosowania znajdują się 

kratki i opis: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. Zasady głosowania  

są następujące: przy kaŜdym kandydacie naleŜy postawić znak „X” w jednej z kratek. 

Postawienie znaku „X” w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej 

kratce, to głos niewaŜny.  

 Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
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 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytywał radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili  do urny i wrzucali karty do głosowania.  

Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił  

5 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję 

Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. Według listy obecności w sesji 

brało udział 21 radnych. W wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, na kandydatów oddano 

następującą ilość głosów:  

2. B. Abrahamczyk – 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące,  

3. W. Gumieniak – 17 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące.  

Głosów niewaŜnych – 0.  

Jak wynika z obliczenia głosów radni: B. Abrahamczyk i W. Gumieniak zostali 

powołani na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. Protokół  

wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.    

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Raciborskiego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował radnym wyboru  

na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego i poprosił nowo wybranych 

wiceprzewodniczących rady do stołu prezydialnego.  

 

Ad8. Sprawozdanie dotychczasowego Starosty Raciborskiego o stanie powiatu.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.    

Starosta wspomniał o zadłuŜeniu powiatu, które na koniec 2010 r. wynosi  

24 339 806 zł, tj. 19,78 % wydatków.  

W dalszej części swojego wystąpienia powiedział o rocznej spłacie kredytu  

w stosunku do budŜetu powiatu. Przedstawił takŜe strukturę dochodów budŜetu 

powiatu. Wspomniał o subwencji oświatowej, wyrównawczej i równowaŜącej, udziale  



 11 

w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz wpływach z tytułu opłat 

komunikacyjnych.   

Powiedział takŜe o szpitalu i bloku operacyjnym, gdzie brakuje kwota 20 mln zł 

na jego wyposaŜenie w sprzęt medyczny.  

Następnie Starosta wymienił 3 duŜe zadania inwestycyjne:  

1. droga Pawłów – Gamów – środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych,  

2. III etap remontu ul. Brzeskiej w Raciborzu – od ogródków działkowych do granicy  

z Powiatem Wodzisławskim, 

3. postawienie hali namiotowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  

Stwierdził, iŜ kolejne lata będą trudniejsze, bo środków unijnych jest coraz mniej.  

 Wymienił równieŜ jednostki organizacyjne Starostwa tj.: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 

szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół 

Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych, 

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł RóŜnych, Zespół Szkół Specjalnych, 

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, MłodzieŜowy Dom Kultury, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.    

Na temat finansów powiatu powie na Komisji BudŜetu i Finansów podczas 

omawiania  projektu budŜetu powiatu na rok 2011.  

Przewodniczący rady A. Wajda podziękował Staroście za przedstawienie 

informacji.  
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Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ na podstawie art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera 

starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu 

tajnym. Głosowanie przeprowadzi wcześniej powołana przez radę i wybrana spośród 

radnych Komisja Skrutacyjna. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 

Starosty Raciborskiego.  

 Radny R. Winiarski zgłosił kandydaturę radnego Adama Hajduka na Starostę 

Raciborskiego, mówiąc o jego wykształceniu i doświadczeniu (16 lat w samorządzie) -  

w III kadencji był Starostą Raciborskim. Pan A. Hajduk posiada następujące cechy: 

uczciwość i upór w dąŜeniu do celu. To właściwa osoba nadają ca się na to stanowisko.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego A. Hajduka, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

 Radny A. Hajduk wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury  

na Starostę Raciborskiego? 

Radna T. Frencel zgłosiła kandydaturę radnego Franciszka Marcola  

na w/w stanowisko. Osoba ta ma doświadczenie na wielu płaszczyznach zawodowych. 

Pan F. Marcol był radnym gminy Nędza, wójtem gminy Nędza w kadencji 2002 - 2006 . 

To dobry gospodarz i zarządca, godny sprawowania funkcji Starosty.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego. Marcola, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

Radny F. Marcol wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury?  

W związku z brakiem innych kandydatów, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy. Zarządził 5 – minutową 

przerwę, w celu przygotowania kart do głosownia.  

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Wszyscy –  

21 radnych otrzymało karty do głosowania.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego B. Kowalską  

o wyjaśnienie radnym zasady głosowania.  

 Radca prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ karta do głosowania zawiera dwa 

nazwiska: A. Hajduk i F. Marcol. Na karcie do głosowania znajdują się kratki i opis: 



 13 

„jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. Zasady głosowania są następujące:  

przy kaŜdym kandydacie naleŜy postawić znak „X” w jednej z kratek. Postawienie 

znaku „X” w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce, to 

głos niewaŜny.  

 Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytywał radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili  do urny i wrzucali karty do głosowania.  

Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił  

5 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję 

Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Starosty 

Raciborskiego. Według listy obecności w sesji brało udział 21 radnych. W wyniku 

głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego, na kandydatów oddano 

następującą ilość głosów:  

1. A. Hajduk – 16 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących,  

2. F. Marcol – 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.  

Głosów niewaŜnych – 1.  

Jak wynika z obliczenia głosów radny A. Hajduk został wybrany na Starostę 

Raciborskiego. Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 9  

do protokołu.    

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego stanowi załącznik nr 10  

do protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował radnemu A. Hajdukowi wyboru  

na stanowisko Starosty Raciborskiego oraz oddał głos nowemu Staroście.  

Starosta podziękował za wybór na to stanowisko. Stwierdził, iŜ pragnie, aby  

udało się w tej kadencji stworzyć takie warunki współpracy, jak to miało miejsce  

przez 4 minione lata, gdzie wszyscy wspólnie 23 radnych decydowali  

o najwaŜniejszych sprawach w tym powiecie. Będzie dąŜył równieŜ do tego, aby w tej 

kadencji była taka moŜliwość, stąd teŜ z taką ofertą wychodzi. JeŜeli będzie taka wola, 
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to będzie to dobra kadencja i znowu uda się zrobić bardzo wiele dla mieszkańców Ziemi 

Raciborskiej. Ponownie podziękował za dokonanie wyboru i liczył na współpracę.   

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ na podstawie art. 27 ust. 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera 

wicestarostę na wniosek Starosty bezwzględną większością głosów ustawowego składu 

rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadzi wcześniej powołana przez radę  

i wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Poprosił Starostę A. Hajduka  

o zgłoszenie kandydata na stanowisko wicestarosty.  

 Nowo wybrany Starosta A. Hajduk zaproponował kandydaturę Andrzeja 

Chroboczka na Wicestarostę. Pan A. Chroboczek jest długoletnim działaczem 

samorządowym. W minionej kadencji pełnił funkcję Wicestarosty. Kwalifikacje, jakie 

posiada ta osoba predysponują go do sprawowania tej funkcji.       

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radny wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?  

 Radny A. Chroboczek wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie  

do pracy. Zarządził 5 – minutową przerwę, w celu przygotowania kart do głosownia.  

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Wszyscy – 21 radnych otrzymało karty do głosowania.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego B. Kowalską  

o wyjaśnienie radnym zasady głosowania.  

 Radca prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ  karta do głosowania zawiera jedno 

nazwisko: A. Chroboczek. Na karcie do głosowania znajdują się kratki i opis:  

„jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. Zasady głosowania są następujące: 

naleŜy przy kandydacie postawić znak „X” w jednej z kratek. Postawienie znaku „X”  

w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce, to głos 

niewaŜny.  

 Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytywał radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili  do urny i wrzucali karty do głosowania.  
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Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił  

5 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję 

Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty. 

Według listy obecności w sesji brało udział 21 radnych. W wyniku głosowania tajnego  

kandydat radny A. Chroboczek otrzymał następującą ilość głosów: 17 głosów za,  

4 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących.  

Głosów niewaŜnych – 0.  

Jak wynika z obliczenia głosów radny A. Chroboczek został wybrany na Wicestarostę. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.    

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował wyboru oraz oddał głos 

Wicestaroście.  

Wicestarosta A. Chroboczek dziękując za wybór na to stanowisko wyraził 

nadzieję, Ŝe „jego branŜa (oświata) będzie dobrze oddziaływała na przyszłość powiatu”. 

Stwierdził, iŜ będzie współpracować z radnymi.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał, iŜ zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu na wniosek Starosty 

wybiera członków zarządu powiatu zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Poprosił Starostę  

o zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Starosta A. Hajduk zaproponował radnych na członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego:  

� Pana Norberta Mikę, 

� Pana Piotra Olendra. 

Starosta prezentując nieetatowych członków zarządu uzasadniał je, Ŝe są to osoby  

o duŜym doświadczeniu w samorządzie, wzmocnią zarząd.  
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 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy w/w radni wyraŜają zgodę  

na kandydowanie?  

 Radni N. Mika i P. Olender wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie  

do pracy. Ogłosił 5 – minutową przerwę, w celu przygotowania kart do głosownia.  

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Wszyscy –  

21 radnych otrzymało karty do głosowania.   

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawnego B. Kowalską  

o wyjaśnienie radnym zasady głosowania.  

 Radca prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ  karta do głosowania zawiera dwa 

nazwiska: N. Mika i P. Olender. Na karcie do głosowania znajdują się kratki i opis:  

„jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. Zasady głosowania są następujące: 

naleŜy przy kaŜdym kandydacie postawić znak „X” w jednej z kratek. Postawienie 

znaku „X” w większej ilości kratek lub niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce, to 

głos niewaŜny.  

 Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytywał radnych z listy 

obecności, którzy podchodzili  do urny i wrzucali karty do głosowania.  

Przewodniczący rady A. Wajda po przeprowadzeniu głosowania, ogłosił  

5 – minutową przerwę, w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję 

Skrutacyjną i sporządzenia przez nią protokołu.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Ciszek odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru członków 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. Według listy obecności w sesji brało udział  

21 radnych. W wyniku głosowania tajnego kandydaci otrzymali następującą ilość 

głosów:  

1. Norbert Mika: 17 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące, 

2. Piotr Olender: 17 głosów za, 0 głosów przeciw i 4 głosy wstrzymujące.  

Jak wynika z obliczenia głosów radni N. Mika i P. Olender zostali wybrani  

na członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. Protokół wraz z kartami z głosowania 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu.    
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Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował w/w osobom wyboru na członków 

Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów.  

 Radny R. Winiarski zgłosił kandydaturę radnego M. Kurpisa  

na Przewodniczącego w/w Komisji.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

  Radny M. Kurpis wyraził zgodę na kandydowanie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury  

na w/w stanowisko?  

 W związku z brakiem innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie  

w/w kandydatury. 

 Radny M. Kurpis został przyjęty na Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów: 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 Radny P. Olender zaproponował kandydaturę radnego R. Winiarskiego.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

  Radny R. Winiarski wyraził zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury?  

W związku z brakiem innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w kandydatury. 

Radny R. Winiarski został przyjęty na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska: 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą.  

 Radny R. Winiarski zaproponował kandydaturę radnego L. Malcharczyka.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

  Radny L. Malcharczyk wyraził zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury?  

W związku z brakiem innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w kandydatury. 

 Radny L. Malcharczyk został przyjęty na Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą: 16 głosami za, 0 głosami przeciw,  

5 głosami wstrzymującymi.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

 Radny R. Winiarski zaproponował kandydaturę radnego M. Klimanka.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

  Radny M. Klimanek wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury?  

W związku z brakiem innych kandydatur, przewodniczący rady poprosił  

o przegłosowanie w/w kandydatury. 

 Radny M. Klimanek został przyjęty na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa: 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 5 głosami wstrzymującymi.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Radny R. Winiarski zgłosił kandydaturę radnego Adriana Plurę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

  Radny A. Plura wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury?  
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Radny Leszek Wyka zgłosił kandydaturę radnej Teresy Frencel.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radną, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

Radna T. Frencel wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady zapytał, czy są inne kandydatury?  

Więcej kandydatur nie zgłoszono, stąd teŜ przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił w pierwszej kolejności o przegłosowanie kandydatury radnej T. Frencel  

na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Radna T. Frencel nie została wybrana na w/w stanowisko: 3 głosy za, 5 głosów 

przeciw i 12 głosów wstrzymujących. W wyniku przeliczenia głosów okazało się, Ŝe 

jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

Następnie przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie kandydatury radnego 

A. Plury na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Radny A. Plura został wybrany na w/w stanowisko przy 15 głosów za, 2 głosach 

przeciw, 3 głosach wstrzymujących. W wyniku przeliczenia głosów okazało się, Ŝe 

jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący rady A. Wajda pogratulował radnemu A. Plurze wyboru  

na stanowisko Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił radnych o zgłaszanie radnych  

do Komisji Rewizyjnej. Statut Powiatu Raciborskiego przewiduje 4 – osobowy skład  

Komisji Rewizyjnej. Poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Rewizyjnej.  

 Radny R. Winiarski zgłosił do Komisji Rewizyjnej radnego K. Ciszka.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?   

Radny K. Ciszek wyraził zgodę. 

 Następnie radny P. Olender zaproponował kandydaturę radnego Ł. Kocura.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?   

Radny Ł. Kocur wyraził zgodę. 
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Radny R. Winiarski zgłosił radnego A. Plurę do Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?   

Radny A. Plura wyraził zgodę. 

W dalszej kolejności głos zabrał Starosta zgłaszając do Komisji Rewizyjnej 

radnego L. Fiołkę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?   

Radny L. Fiołka wyraził zgodę. 

Radna T. Frencel zgłosiła do Komisji Rewizyjnej radnego L. Wykę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie?   

Radny L. Wyka wyraził zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury? 

W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur, przewodniczący rady  

A. Wajda zapytał radcę prawnego B. Kowalską o formę głosowania członków Komisji 

Rewizyjnej? 

Radca prawny B. Kowalska odpowiedziała, Ŝe głosowanie ma być tajne.  

W związku z powyŜszym przewodniczący rady A. Wajda zarządził  

5 – minutową przerwę, w celu ostatecznego ustalenia formy glosowania: tajna czy 

jawna.  

Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda poprosił radcę prawną B. Kowalską  

o wyjaśnienie zasady głosowania.  

Radca prawny B. Kowalska stwierdziła, iŜ głosowanie na członków Komisji 

Rewizyjnej ma być jawne a nie tajne. Przeprosiła za popełniony błąd.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie kaŜdej kandydatury 

odrębnie: 

1. Radny Ł. Kocur – 16 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

2. Radny K. Ciszek – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

3. Radny A. Plura – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

4. Radny L. Fiołka – 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący. 

5. Radny L. Wyka – 3 głosy za, 6 głosów przeciw, 12 głosów wstrzymujących.  

Radny L. Wyka nie wszedł do składu Komisji Rewizyjnej.   
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Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ Komisja Rewizyjna została 

powołana w następującym składzie: Ł. Kocur, K. Ciszek, A. Plura i L. Fiołka. 

Pogratulował członkom Komisji.  

Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 Radny P. Olender zgłosił radnego Ł. Kocura na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. Osoba ta ukończyła filologię niemiecką. W poprzedniej kadencji był 

członkiem Komisji Rewizyjnej.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

 Radny Ł. Kocur wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne kandydatury  

na w/w stanowisko?  

Radna T. Frencel zgłosiła radnego L. Fiołkę na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego, czy wyraŜa zgodę  

na kandydowanie? 

 Radny Ł Fiołka wyraził zgodę na kandydowanie.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury?  

W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie kandydatów według kolejności zgłoszenia:  

1. Radny Ł. Kocur – 16 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące.  

2. Radny L. Fioka – 3 głosy za, 6 głosów przeciw, 12 głosów wstrzymujących.  

W/w radny odpadł.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ radny Ł. Kocur został wybrany  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowi 

załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.  
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Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni wnoszą uwagi do projektu 

uchwały? 

 Zgłosił się radny L. Fiołka wnosząc uwagi do zapisu dotyczącego dodatku  

za wysługę lat.  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Sekretarza Powiatu o wyjaśnienie.  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk wyjaśniła, iŜ powyŜszy zapis reguluje ustawa  

o pracownikach samorządowych i ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej 

sferze budŜetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi do projektu uchwały. 

W związku z brakiem innych uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

 Uchwała została przyjęta 18 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 16 Wolne wnioski i informacje.  

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o 4 waŜnych sprawach:  

1. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym „Zarząd powiatu 

przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niŜ 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budŜetowy – projekt budŜetu powiatu”. Projekt budŜetu Powiatu 

Raciborskiego na 2011 r. został złoŜony w Biurze Rady w dniu 15 listopada 2010 r. 

Niezwłocznie, po ukonstytuowaniu się Rady Powiatu Raciborskiego jest on 

przekazywany radnym. BudŜet, dla radnych, którzy pełnili funkcje radnego Powiatu  

w III kadencji zostanie przekazany w wersji elektronicznej. Pozostałych radnych 

poprosił o odbiór projektu budŜetu Powiatu Raciborskiego na 2011 r. w Biurze Rady.  

2. Zgodnie z § 18 Statutu Powiatu Raciborskiego wszystkie materiały dla radnych 

przekazywane są w wersji elektronicznej. W związku z powyŜszym radni, którzy  

nie pełnili funkcji radnego w poprzedniej kadencji, nie posiadają przenośnego 

komputera, proszeni są o odbiór komputera, w terminie 06 – 07.12.2010r.  

u p. Andrzeja Chwalczyka – Kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego 

Starostwa.  
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3. Otrzymany w dniu dzisiejszym formularz danych osobowych radnego poprosił 

zwrócić do Biura Rady w dniu dzisiejszym. 

4. Sesje Rady Powiatu Raciborskiego III kadencji odbywały się w ostatni wtorek 

miesiąca o godz. 15:00. Proponował pozostać przy tym terminie.  

Wyjątkowo, kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się dnia 14 grudnia 

2010 r. o godz. 15:00. W grudniu odbędzie się takŜe jeszcze jedna sesja – 28.12.2010 r.  

Termin wysyłki materiałów omówi Starosta. 

 Starosta przekazał, Ŝe materiały na sesję w dniu 14.12.2010 r. zostaną wysłane 

radnym w dniu 09.12.2010 r.   

Przewodniczący rady A. Wajda przypomniał równieŜ, iŜ w Biurze Rady  

są wyłoŜone listy, gdzie radni mogą wpisywać się do poszczególnych Komisji.  

Ad. 17 Zakończenie sesji.  

 

 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady 

A. Wajda podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady I sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego o godz. 14:40.   

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady  

Jolanta Długosz                Adam Wajda  
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady) 

1. Lista obecności radnych. 

2. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 listopada 2010 r. 

3. Kopie zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Raciborskiego (21 sztuk).  

4. Treść roty.  

5. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wraz z kartami  

z głosowania. 

6. Uchwała Nr I / 1 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego  

wraz z kartami z głosowania. 

8. Uchwała Nr I / 2 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania  

w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego wraz z kartami z głosowania. 

10. Uchwała Nr I / 3 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.  

w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego. 

11. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania  

w sprawie wyboru Wicestarosty wraz z kartami z głosowania. 

12. Uchwała Nr I / 4 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

w sprawie wyboru Wicestarosty. 

13. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I sesji IV kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 listopada 2010 r. dla przeprowadzenia głosowania  

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego wraz z kartami  

z głosowania. 

14. Uchwała Nr I / 5 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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15. Uchwała Nr I / 6 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

16. Uchwała Nr I / 7 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej. 

17. Uchwała Nr I / 8 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

18. Uchwała Nr I / 9 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2010 r.   

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 
 
 

 


