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BR. 0041- 15/III/10 

PROTOKÓŁ  NR  III / 10 

z  III sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 grudnia 2010 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter) 

      
Numery podjętych uchwał: 
 
1. III  / 21 / 10 – w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

2. III / 22 / 10 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020.  

3. III / 23 / 10 – w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2010 – 2013. 

4. III / 24 / 10 – w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. 

5. III / 25 / 10 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 

2011. 

6. III / 26 / 10 – w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 

7. III / 27 / 10 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

8. III / 28 / 10 – w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 
 
Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk   

2. Skarbnik Powiatu                     Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska 

4. Kierownik Biura Rady       Ewa Mekeresz  

5. Kierownik Powiatowego Centrum  

Zarządzania Kryzysowego      Krzysztof Szydłowski  

6. Podinspektor ds. współpracy z mediami         Karolina Kunicka  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2010 – 2013. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2010r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2011. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010r. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:00 otworzył 

obrady III sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich radnych, zaproszonych 

gości i przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali  
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jest 22 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować  prawomocne uchwały.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, zaś lista zaproszonych gości stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

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 28 grudnia 2010 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do protokołu  

z II sesji Rady Powiatu Raciborskiego? Protokół był do wglądu w Biurze Rady i osoby 

zainteresowane mogły zapoznać się z jego treścią. W związku z brakiem uwag, 

przewodniczący rady A. Wajda poprosiło o jego przegłosowanie.  

Protokół został przyjęty 23 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował o wpłynięciu do Biura Rady dwóch 

pism:  

1. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące wprowadzenia do porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2010 r. projektu uchwały  

w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu (załącznik nr 4), 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem  

w/w projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji?  

Powyższa zmiana została przyjęta 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi.  

Na salę obrad wszedł radny Łukasz Kocur – w chwili obecnej na sali było  

23 radnych.  
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2. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 35/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2010 r. nowej 

wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2010 r. oraz dwóch nowych wersji autopoprawek do: Uchwały Nr 192/767/10 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 15.11.2010 r. w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2011 r. oraz do Uchwały Nr 192/768/10 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15.11.2010 r. w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020. W/w pismo stanowi załącznik nr 5  

do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Skarbnika Powiatu o wyjaśnienie kwestii 

związanych z wprowadzeniem do porządku obrad sesji w/w autopoprawek do projektów 

uchwał. 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper wyjaśniła, iż autopoprawka dotycząca budżetu  

jest związana z uzyskaniem dodatkowej kwoty około 790 tys. zł z tytułu odszkodowania  

za zalany ZSOMS w Raciborzu. Zarząd Powiatu Raciborskiego zaproponował wprowadzenie 

w/w kwestii do budżetu powiatu na rok 2011, która zostanie również zmieniona  

w WPF.  

Na Komisji Budżetu i Finansów osobiście przekazała, iż do projektu uchwały  

w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. dodatkowo wprowadzono dwa załączniki:  

1. załącznik nr 2 – zestawienie przychodów i rozchodów – przesuwa się środki pomiędzy 

pożyczkami (w dwóch pożyczkach zmniejsza się, a zwiększa się w jednej pożyczce  

na Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych).  

2. załącznik nr 3 – plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – CKU 

wprowadziło dodatkowe dochody uzyskane w dochodach własnych, z przeznaczeniem  

na ubrania robocze dla uczniów.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy radni mają uwagi  do porządku obrad  

w kwestiach zmian budżetu i wszystkich autopoprawek? 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto jest za 

wprowadzeniem w/w autopoprawek?  

Autopoprawki zostały przyjęte 23 głosami za.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie porządku obrad  

w znowelizowanej wersji.  

Porządek obrad w nowej wersji został przyjęty przy 23 głosach za.   



 5 

Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż nowy porządek obrad zostanie przesłany 

radnym drogą elektroniczną.  

 

Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował – podobnie jak na poprzedniej sesji –  

do Komisji Uchwał i Wniosków następujących radnych: Marka Kurpisa,  

Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel. Przewodniczący rady A. Wajda zapytał każdego  

z radnych, czy wyrażają zgodę udziału w pracach Komisji Uchwał i Wniosków? 

 W/w radni wyrazili zgodę.  

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

o przegłosowanie powyższego składu Komisji Uchwał i Wniosków? 

Komisja Uchwał i Wniosków w w/w składzie została przyjęta przy 23 głosach za.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o wybór 

przewodniczącego Komisji.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został wybrany radny M. Kurpis, 

który wyraził zgodę.   

 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie informacji Starosty 

o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk przedstawił informację Starosty o pracach Zarządu 

Powiatu między sesjami od 15.12.2010 do 28.12.2010. Powyższa informacja stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. W dniu 20.12.2010 r. do Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu zaproszono wszystkich nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydenta  

na spotkanie inaugurujące nową kadencję, gdzie dokonano wyboru nowego szefa Konwentu 

Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty Raciborskiego. Dotychczasowy szef Konwentu 

Józef Stukator z uwagi na niepełnienie już funkcji wójta, nie mógł już w dalszym ciągu 

prowadzić Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty Raciborskiego, dlatego też 

przez aklamację nowym szefem w/w Konwentu została burmistrz Rita Serafin z Kuźni 

Raciborskiej.  
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 Starosta powiedział, iż pojawiły się już zapytania o prace doktoranckie, które ostatnio 

zgłosił na komisji radny Leszek Wyka. W pismach, które wychodzą już ze Starostwa 

informuje się, iż w przyszłym roku będzie uwzględnione, iż najlepsza praca doktorska, której 

autorem będzie mieszkaniec Powiatu Raciborskiego otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł. 

W/w zapis planuje się wprowadzić do nowego regulaminu, stąd też w przyszłym roku 

zostanie przedłożony pod obrady rady zmiana regulaminu.  

 Na zakończenie Starosta przekazał, iż informacja o realizacji uchwał i wniosków 

została złożona w Biurze Rady.  

   Starosta przypomniał, iż na ostatniej sesji rady, radny A. Plura zadał pytanie odnośnie 

platformy do ważenia samochodów ciężarowych i dziennikarz pomieszał tę całą odpowiedź. 

Z uwagi na to, iż przez miejscowość Rudy przechodzą głównie drogi wojewódzkie oraz kilka 

dróg gminnych, oczekiwanie Rady Gminy Kuźnia Raciborska było takie, aby wystąpić  

do władz wojewódzkich z prośbą o zlokalizowanie miejsca do ważenia samochodów.  

Takie też było oczekiwanie Inspekcji Transportu Samochodowego. Władze powiatu 

deklarowały opracowanie dokumentacji, władze Gminy Kuźnia Raciborskiego deklarowały, 

iż później będą administrowały w/w miejscem, zaś marszałek miałby wyłożyć środki.  

Wstępnie zostało to oszacowane na 80 tys. zł. Odbyło się wiele spotkań i wszystkie spotkania 

były torpedowane nowymi pomysłami przez pracowników marszałka. Zarówno władze 

gminy, powiatu i Inspekcji Transportu Samochodowego przyjmowały każde rozwiązanie.  

Po wielu spotkaniach, korespondencji doszło do spotkania z Wicemarszałkiem G. Spyrą  

w Urzędzie Marszałkowskim, na którym zapadła decyzja sfinansowania w/w rzeczy.  

W tej chwili zostało przygotowane pismo do marszałka, które miało zostać wysłane w dniu 

dzisiejszym, ale otrzymano pismo od Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu  

Ewy Muchy. W piśmie poinformowano, iż projekt musi zostać przebudowany i należy go 

pouzgadniać ze wszystkimi  osobami. Starostwo ponownie podejmie starania, przygotuje 

dokumentację, uzgodni ze wszystkimi osobami i temat ten będzie w dalszym ciągu 

monitorowany. Jak stwierdził - platforma – to jest wybetonowany kawałek terenu 

o wymiarach 3 m na 10 m, niezbędny do położenia na niej wagi na którą wjeżdża samochód.    

 Przewodniczący rady A. Wajda zarządził 3 – minutową przerwę w celu uaktualnienia 

porządku obrad sesji.  

 Po przerwie przewodniczący rady A. Wajda wznowił obrady III sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego oraz przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Na sali obrad 

obecnych było 22 radnych       
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Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia  

do projektu uchwały .  

 Starosta stwierdził, iż przyjęcie budżetu jest jedną z najważniejszych uchwał, jaka  

jest w każdym samorządzie. Po raz pierwszy budżet bardzo dokładnie z podziałem na działy, 

rozdziały, paragrafy omawiany był na komisjach. Dochody budżetu powiatu na rok 2011 

planuje się w wysokości 107 mln 436 tys. zł, a przychody w wysokości 10 mln 526 tys. zł. 

Wydatki planuje się na poziomie 114 mln zł 595 tys. zł oraz rozchody na poziomie  

3 mln 366 tys zł. Jeśli chodzi o powiat, jest to dosyć wysoki budżet  – w wysokości  

120 mln zł.  

Największą pozycją w budżecie stanowi oświata, która finansowana jest w większości  

z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych, jakie jednostki wypracowują.  

Powiat musi wyłożyć środki ze swojego budżetu. Nie są to tak duże środki jak w niektórych 

samorządach gminnych, natomiast powiat dopłaca do oświaty, ale głównie na zadania 

remontowe i inwestycyjne. W budżecie powiatu zostało przewidziane zaciągnięcie kredytu  

w wysokości 4,5 mln zł. Po stronie dochodów jest duża kwota 4 mln zł ze sprzedaży starego 

szpitala, która ma wpłynąć w przyszłym roku.  

Starosta wymienił najważniejsze zadania inwestycyjne:  

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach – podano kwotę 200 tys. zł, a główna kwota to są środki unijne, zaś udział 

powiatu jak i udział własny wynosi 200 tys. zł. 

2. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu tzw. kompleks krytych boisk – udział własny 

powiatu wynosi 1 mln 955 tys. zł.  

3. Projekt unijny „Troska o życie – zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego  

dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” – 150 tys. zł. 

4. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 1 mln 333 tys. zł. 

5. Modernizacja drogi powiatowej (ul. Brzeska) – udział własny wynosi 50 % - 450 tys. zł.  

6. Modernizacja drogi powiatowej (Pawłów – Gamów) – 1 mln 850 tys. zł.   

7. Remont drogi powiatowej (Pietrowice – Gródczanki) – 78 tys. zł.  

8. Pomoc dla Miasta Racibórz – w remoncie ul. Eichendorffa. 

9. Pomoc dla Gminy Rudnik na modernizację drogi gminnej w Rudniku – 20 tys. zł.,  

jest również pomoc Gminy Rudnik na remont drogi do Gamowa.  
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10. Dobudowa biura obsługi klientów – 540 tys. zł 

11. Usuwanie skutków powodzi w ZSOMS – 5 mln 765 tys. zł.  

12. Kontynuacja inwestycji „Szpital Miejski w Raciborzu” – 300 tys. zł.  

Razem kwota wynosi ponad 12 mln zł. To jest tylko udział powiatu w zadaniach 

inwestycyjnych, które w większości finansowane są ze środków zewnętrznych. Powiaty mają 

tak skonstruowane budżety, że nie mają zbyt dużych dochodów własnych, toteż, aby sięgać 

po środki unijne, trzeba zaciągać kredyty, dlatego też w przyszłym roku w budżecie powiatu  

jest wpisany kredyt. Nie jest to kredyt na bieżące wydatki, tylko na udział własny  

w finansowaniu tych zadań, które wczesnej wymienił. To jest kwota 4,5 mln zł. Do tego 

można dołożyć kwotę 4 mln zł ze sprzedaży starego szpitala, jak również środki, jakie 

otrzymano w ramach zwiększonej subwencji oraz środki od ubezpieczyciela na remont 

popowodziowy ZSOMS i w sumie to pokrywa te wydatki. Nie mając kredytu, nie mając 

środków ze sprzedaży szpitala, powiat nie byłby w stanie realizować większych zadań 

inwestycyjnych w 2011 r.  

Są też inne paragrafy, rozdziały, gdzie udział finansowy powiatu jest niezbędny.  

Na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozmawiano o dużym programie scalania 

gruntów na kwotę ponad 11 mln zł. Mimo, że ten program jest całkowicie finansowany  

ze środków zewnętrznych, to pojawia się jedna pozycja – VAT nad którą nie ma w całości 

środków i trzeba kwotą 110 tys. 542 zł dołożyć się do tego przedsięwzięcia. Mówiono 

również o zadaniach, które powiat nie musi finansować np. darmowe badania  

dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, ale w przyszłym roku na ten cel została także 

zabezpieczona kwota ponad 150 tys. zł. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie mają powiaty  

i co powiat planuje na rok przyszły, jest to duże wyzwanie, ale jest to najprawdopodobniej 

ostatni rok, gdzie można skorzystać ze środków unijnych. Nie potrafi powiedzieć, czy będzie 

kontynuowany w dalszych latach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który 

przewidziany był na 3 lata, a trzeci rok mija w przyszłym roku. Udało się powiatowi otrzymać 

dofinansowanie do dwóch dróg i oba projekty były dosyć wysoko w rankingu: ul. Brzeska – 

II miejsce, a Pawłów – Gamów  - XVI miejsce.    

W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą o przegłosowanie 

projektu budżetu, który jest trudnym budżetem, ale realnym do wykonania. Pewne zmiany, 

które można wprowadzić do budżetu w ciągu roku pozwolą na to, iż ilość realizowanych 

inwestycji i remontów w przyszłym roku będzie dosyć wysoka.  

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę Nr 4100/III/193/2010 z dnia  

16 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
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w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącą załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. Odczytał także Uchwałę Nr 4100/III/194/2010 z dnia 16 grudnia 

2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 6.383.069 zł 

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Raciborskiego.  

W/w uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o przedstawienie opinii Komisji nt. projektu budżetu powiatu na rok 2011.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis przekazał, iż na posiedzeniu 

komisji w dniu 22.12.2010 r. Komisja Budżetu i Finansów szczegółowo analizowała projekt 

budżetu na rok 2011. Pytania dotyczyły przychodów, rozchodów, głównie skupiono się  

na dochodach i wydatkach, uwzględniając każdy dział. Pytania dotyczyły także rozdziałów. 

Szczegółowych informacji i odpowiedzi udzielał zarówno Starosta jak i Skarbnik Powiatu,  

w związku z czym projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok został przyjęty w większością głosów: 6 głosami za, 0 głosami 

przeciw i 2 głosami wstrzymującymi. Na Komisji Budżetu i Finansów obecnych było 8 

radnych.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy pozostali przewodniczący 

poszczególnych komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku 

obrad?   

Zgłosił się Starosta informując, iż po przyjęciu budżetu radni otrzymają jednolitą 

wersję projektu budżetu, uwzględniającą wszystkie już autopoprawki.  

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

o przegłosowanie projektu budżetu na rok 2011.  

Uchwała została przyjęta: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.        

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2020. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Finansów o zabranie głosu. 
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 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis stwierdził, iż uchwała została 

przyjęta w większością głosów: 6 głosami za, 0 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi.  

 Przewodniczący rady A. Wajda odczytał Uchwałę Nr 4100/III/195/2010 z dnia  

16 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020.  

W/w opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu 

swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady A. Wajda poprosił  

o przegłosowanie projektu uchwały.  

Uchwała została przyjęta: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 4 głosami 

wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.        

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2010 – 2013. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o poinformowanie radnych, jakimi 

zadaniami zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  

 Starosta wyjaśnił, iż powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wynika z ustawy  

i w skład komisji wchodzą przedstawiciele: prokuratury, policji straży pożarnej, straży 

granicznej, przedstawiciele służb niektórych gmin. Ustawowo w pracach komisji musi 

uczestniczyć dwóch radnych. Starosta przewodniczy w/w Komisji. Członkiem Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku zawsze był Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.  

W/w komisja zbiera się 2-3 razy do roku i informacja o działalności komisji przekazywana 

jest radzie, która raz do roku przyjmuje sprawozdanie z pracy komisji. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się poważnymi zagrożeniami na terenie powiatu,  

z których wyciągane są pewne wnioski, postulaty, narzucane są pewne zadania dla służb. 

Został opracowany przez Panią prokurator materiał nt. przestępczości, wykroczeń, który 

rozpropagowano wśród szkół. Materiał został bardzo ciekawie oceniony przez dyrektorów  

i nauczyciel szkół. Komisja zajmowała się także oceną zagrożenia powodziowego  

oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym. Od kilku lat Wojewoda 

dofinansowuje pewne zadanie związane z bezpieczeństwem i w tym roku również wniosek 
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złożono. Do tej pory żadne ze złożonych przez powiat wniosków nie uzyskało akceptacji.  

Były to wnioski, które miały polegać na zwiększeniu bezpieczeństwa czy na wspólnych 

patrolach policji, straży miejskiej w okolicach szkół, miały to być prelekcje, pogadanki 

policjantów w szkołach.  

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż z mocy prawa Komisja Bezpieczeństwa  

i Porządku musi funkcjonować. Poprosił o zgłaszanie kandydatów do w/w komisji.    

 Radny P. Olender zaproponował do komisji radnego A. Wierzbickiego.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego A. Wierzbickiego, czy wyraża zgodę? 

 Radny A. Wierzbicki wyraził zgodę.  

 W dalszej kolejności zgłosił się radny Ryszard Winiarski proponując do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku radnego Marcelego Klimanka - Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, która – jak stwierdził – jest najwłaściwszą osobą do składu  

w/w komisji.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał radnego M. Klimanka, czy wyraża zgodę?  

Radny  M. Klimanek wyraził zgodę.  

W związku z brakiem innych zgłoszeń do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

przewodniczący rady A. Wajda  poprosił o przegłosowanie kandydatów w kolejności 

zgłoszeń: 

1. Pana A. Wierzbickiego – w/w kandydatura została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami 

przeciw i 2 głosami wstrzymującymi, 

2. Pana M. Klimanka – w/w kandydatura została przyjęta: 21 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 2 głosami wstrzymującymi. 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości projektu uchwały  

wraz ze zgłoszonymi kandydaturami: A. Wierzbickiego i M. Klimanka.  

  Uchwała została przyjęta: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.        

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  
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 Starosta przekazał, że oferty zbiera Dyrekcja Szpitala, które przekazywane  

są następnie do Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zarząd Powiatu Raciborskiego przygotowuje 

projekt uchwały bez podania podmiotu, ale sugeruje firmę, która będzie badała sprawozdanie 

finansowe Szpitala. Zarząd Powiatu nie kieruje się najtańszą ofertą, ale stara się patrzeć czy 

zna już tę firmę i jak wcześniej została ona oceniona przez Zarząd Powiatu w momencie 

badania bilansu szpitala. Zarząd Powiatu proponuje firmę Pani Krystyny Adamskiej, która już 

wcześniej badała bilans szpitala. Badanie zostało przeprowadzone bardzo solidnie i pomiędzy 

Panią K. Adamską a szpitalem była bardzo dobra współpraca. Uważał, iż osoba, która bada 

bilans szpitala i ma częsty kontakt ze szpitalem, to ten bilans zostanie dobrze zbadany. 

Pomimo, iż oferta Pani K. Adamskiej jest o 1,5 tys. zł droższa od najtańszej, to Zarząd 

Powiatu sugeruje zlecenie badania bilansu tej firmie, gdyż jest pewny, iż zostanie to 

wykonane solidnie i sprawozdanie, które radni otrzymają w czerwcu w celu zatwierdzenia, 

będzie na takim poziomie, że radni nie będą mieli wątpliwości co do stanu rzeczywistego 

szpitala.    

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

 W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, przewodniczący rady A. Wajda 

zaproponował wpisać do projektu uchwały Panią K. Adamską jako firmę, która dokona 

badanie sprawozdania finansowego szpitala. Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały  

w proponowanym brzmieniu.  

Uchwała została przyjęta: 20 głosami za, 0 głosami przeciw i 3 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.        

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2011. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż radni w poczcie elektronicznej 

otrzymali już nową wersję projektu uchwały w sprawie planu pracy rady na rok 2011.  

Po dyskusjach, na poszczególnych komisjach została zaproponowana już aktualna wersja 

planu pracy rady na 2011 r. Jest to tylko propozycja, ale gdy pojawią się okoliczności w ciągu 

roku i rada powiatu życzyłaby sobie temat, który należałoby przedyskutować jako temat 

wiodący na sesji, to możliwe będzie dokonanie poprawek w planie pracy rady.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

wnoszą uwagi do powyższego punktu porządku obrad?  
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 Zgłosił się radny P. Olender stwierdzając, iż tematem przewodnim sesji w kwietniu 

będzie informacja o realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych w roku 

2011. Zaproponował uzupełnienie tego punktu o przypomnienie zrealizowanych inwestycji  

z poprzedniej kadencji 2006 – 2010, ze względu na obecność nowych radnych. Uważał, iż 

dobrze byłoby zrobić bilans otwarcia i wówczas nowa rada miałaby możliwość porównania 

tego, co zostało obecnie zrobione z tym co zostało zrobione w poprzedniej kadencji.  

Radny nie proponował zmiany punktu, lecz sugerował ujęcie na wstępie informację  

o zrealizowanych najważniejszych inwestycjach łącznie z kwotami z ubiegłych kadencji. 

 Przewodniczący rady A. Wajda również nie zamierzał zmieniać nazewnictwa punktu.

 W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

rady na rok 2011. 

Uchwała została przyjęta: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.        

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2011 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanym brzemieniu.  

Uchwała została przyjęta: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.        

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2010 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iż wyjaśnień udzieliła już Skarbnik 

Powiatu, ale w przypadku pojawienia się innych wątpliwości zostaną one wyjaśnione. Zapytał 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, czy pojawiły się na komisji uwagi do 

budżetu? 
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 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Kurpis wyjaśnił, iż wersja, która 

omawiana była na Komisji Budżetu i Finansów została przyjęta jednogłośnie: 8 głosami za,  

0 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi.    

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący innych komisji  

oraz radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przewodniczący rady A. Wajda 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanym brzemieniu.  

Uchwała została przyjęta: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.        

 

Ad13. Podjecie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda przekazał, iż Komisja Rewizyjna zwróciła się  

z prośbą o przesuniecie terminu rozpatrzenia skargi i wskazała datę 08.02.2011 r.  

jako nowy termin rozpatrzenia skargi, złożonej w dniu 13.12.2010 r. przez Panią Ewę 

Domaradzką na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. W związku  

z powyższym przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Kocur przeprosił za pojawienie się  

w uzasadnieniu projektu uchwały literówek, które zostaną poprawione i przesłane do radnych. 

Odczytał z uzasadnienia projektu uchwały, iż Uchwałą Nr II/20/10 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Rada Powiatu Raciborskiego zleciła Komisji 

Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Pani Ewy Domaradzkiej na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu (przekazując kopię skargi) wyznaczając termin zajęcia stanowiska 

wobec zarzutów zawartych w skardze. Odpowiedź Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu została udzielona w terminie i niezwłocznie przekazana (w wersji 

elektronicznej) członkom Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej,  

na posiedzeniach w dniach 21.12.2010 r., 23.12.2010 r. oraz 28.12.2010 r.  

po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji oraz wyjaśnień uznali, iż na podstawie 

dostarczonych dokumentów i wyjaśnień nie są w stanie ocenić jednoznacznie, czy konkurs 
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został ogłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stąd też Komisja Rewizyjna 

zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu rozpatrzenia skargi.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad? 

W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w proponowanym brzemieniu.  

Uchwała została przyjęta: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.        

 

Ad14. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o zgłaszanie osób chętnych do zabrania 

głosu.  

 Zgłosili się następujący radni: L. Wyka, K. Ciszek.  

 Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

W pierwszej kolejności zgłosił się radny Leszek Wyka proponując zamieszczenie  

na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Raciborzu – w zakładce Rada i Komisje Rady 

krótkiego dossier dotyczącego każdego radnego np. zdjęcie, notki merytorycznej a w razie 

wyrażenia zgody przez radnego adresu e – mail, telefonu). Osobiście udostępni swój numer 

telefonu. Ponadto zapytał Starostę Raciborskiego, czy przeprowadzał analizę struktury 

wiekowej pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Starostwa na stanowiskach kierowniczych? Zapytał także, ile osób na kierowniczych 

stanowiskach jest w wieku emerytalnym?    

Radny Krzysztof Ciszek stwierdził, iż w okresie zimowym szczególnie dba się o ludzi 

bezdomnych, ale zdarza się, że zwierzęta czasami potrzebują opieki. Radny otrzymał 

zgłoszenia, że w Raciborzu został porzucony pies, a na Ostrogu biegał jelonek. Ludzie często 

pytają się, jakie działania w tym temacie mogą podjąć. Poprosił o nagłośnienie w mediach 

sprawy dotyczącej opieki nad zwierzętami (tj. podanie numeru telefonu, poinformowanie  

o Schronisku dla Zwierząt). Przypomniał także, iż na ostatniej sesji w III kadencji 

rozpatrywana była skarga Pani Anny Barto na funkcjonariuszy Policji KPP w Raciborzu. 

Radny zapytał, w jaki sposób skarga została rozpatrzona i jakie działania w tym temacie 

zostały podjęte?  
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Ad15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o ustosunkowanie się do interpelacji 

radnych.  

 Starosta odniósł się do następujących interpelacji radnych: 

1. L. Wyki – Starosta powiedział, że do tej pory na stronie BIP umieszczana była niezbędna 

ilość informacji, a jeśli radny sobie życzy, aby na stronie znalazła się informacja o jego 

osobie, to powinien przygotować taką informację oraz przekazać zdjęcie. W/w informacja 

i zdjęcie zostaną umieszczone obok jego nazwiska. W przypadku nie dostarczenia  

w/w danych, nie zostanie to umieszczone.    

Odnośnie struktury wiekowej Starosta powiedział, że w Starostwie Powiatowym  

nie ma pracowników w wieku emerytalnym. W dwóch jednostkach organizacyjnych 

podległych Starostwu, dyrektorzy weszli w wiek emerytalny i Starosta zajmie się  

w/w sprawą.   

2. K. Ciszka –  Starosta zabrał głos w kwestii zwierząt informując, iż jest to zadanie gminy.  

W tym temacie odbyło się kilka spotkań, nawet w ramach Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. Koty i psy z terenu Raciborza mogą być przekazywane  

do schroniska dla zwierząt przy ul. Komunalnej w Raciborzu. Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego przygotuje taką informację, która ukaże się w mediach  

i zostanie ona rozplakatowana.  

W kwestii skargi złożonej przez Pani A. Barto Starosta odczytał odpowiedź otrzymaną 

od Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu. W/w odpowiedź stanowi załącznik  

nr 18 do niniejszego protokołu.    

 Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego złożył życzenia z okazji 

zbliżającego się Nowego Roku 2011.  

 

Ad16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków M. Kurpisa o przedstawienie wniosków.  

  Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis powiedział, że nie zostały 

złożone na sesji żadne wnioski.  
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Ad17. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż w okresie międzysesyjnym  

nie wpłynęły nowe interpelacje, a na wszystkie które wpłynęły, zostały udzielone odpowiedzi.  

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy są pytania do powyższego punktu 

porządku obrad?  

Zgłosił się radny Leonard Malcharczyk stwierdzając, iż bardzo istotna jest promocja 

Powiatu Raciborskiego i ma ona większy wymiar, jeżeli sami mieszkańcy powiatu mają na to 

wpływ. Niedawno w Nowej Trybunie Opolskiej pojawił się artykuł dotyczący 2 – letniego 

chłopca Kacperka, który zachorował na chorobę nowotworową. Chłopiec był z województwa 

opolskiego. Przez wiele tygodni opisywano jego los. Wspaniałym darem serca i aktem  

był odruch studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, o którym 

bardzo szeroko wypowiadają się opolskie media. 73 studentów z PWSZ oddało na rzecz 

ratowania chłopca prawie 31 litrów krwi. Radny postanowił podzielić się z tą bardzo ważną 

informacją. Uważał, iż jest to wspaniały dar i odruch serca z Powiatu Raciborskiego na rzecz 

chłopca z województwa opolskiego, a także wspaniała promocja Powiatu Raciborskiego.  

Starosta poinformował, iż mieszkańcy Raciborza: Pani Elżbieta i Andrzej Biskupowie 

napisali kolędy. Artyści wyśpiewali to w radiu opolskim, zostało to nagrane na płytę 

i dochody ze sprzedaży płyty są również przekazywane na cele charytatywne. Patronat objął 

Biskup Opolski. W dniu 06.01.2011 r. o godz. 18:00  w Klasztorze na Płoni odbędzie się 

koncert kolęd Państwa E. i A. Biskupów, na który zaprosił wszystkich obecnych na sesji.  

W koncercie wystąpią m.in.: Anna Wyszkoni, Marzena Korzonek.       

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się 8 lutego 

2011 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4  

(sala narad, parter). Tematem przewodnim sesji będzie: „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej”.  

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przypomniał o obowiązku złożenia przez 

radnych 2 egzemplarzy oświadczeń majątkowych wraz z informacją o sposobie  

i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia  

powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru,  

w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Przypomniał, iż jest to dzień 30 grudnia  

2010 r., a w dwóch przypadkach jest to 14 stycznia 2011 r. Przypomniał także o obowiązku 
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złożenia informacji o terminach i miejscu pełnienia dyżurów – stosowny druk dostępny  

jest w Biurze Rady.  

W imieniu własnym oraz całego prezydium rady złożył życzenia noworoczne. 

Stwierdził, aby rok 2011 był pomyślny dla Powiatu Raciborskiego, radnych, a miejsce to było 

miejscem merytorycznej pracy dla wszystkich mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad18. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:20.                                                                                                                                                                                                   

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady  

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

1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

28 grudnia 2010 r. 

4. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące wprowadzenia do porządku 

obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2010 r. projektu uchwały  

w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu. 

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 35/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2010 r. nowej 

wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2010 r. oraz dwóch nowych wersji autopoprawek do: Uchwały Nr 192/767/10 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 15.11.2010 r. w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2011 r. oraz do Uchwały Nr 192/768/10 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15.11.2010 r. w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 15.12.2010 – 28.12.2010. 

7. Uchwała Nr 4100/III/193/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok  

wraz z uzasadnieniem. 

8. Uchwała Nr 4100/III/194/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 6.383.069 zł przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2011 rok Powiatu Raciborskiego.  

9. Uchwała Nr III  / 21 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011 r. 

10. Uchwała Nr 4100/III/195/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2011 – 2020. 

11. Uchwała Nr III / 22 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020. 
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12. Uchwała Nr III / 23 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.   

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję  

2010 – 2013. 

13. Uchwała Nr III / 24 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.   

w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. 

14. Uchwała Nr III / 25 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.   

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2011. 

15. Uchwała Nr III / 26 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 

16. Uchwała Nr III / 27 / 10 Rady Powiatu raciborskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 r. 

17. Uchwała Nr III / 28 / 10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia  2010 r.  

w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu. 

18. Odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu na pismo Nr BR. 0551-7/2/10 

z dnia 29.10.2010 r. dotyczące skargi złożonej przez Panią Annę Barto na policjantów  

z patrolu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

 


