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BR. 0002.3.10.2011 

PROTOKÓŁ  NR  XIII / 2011 

z  XIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 listopada 2011 r.  godz.  15ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)    

 
Numery podjętych uchwał: 
 
1. XIII / 140 / 2011 - w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

2. XIII / 141 / 2011 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2011 – 2022. 

3. XIII / 142 / 2011 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

4. XIII / 143 / 2011 - w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

5. XIII / 144 / 2011 - w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  

na 2012 rok. 

6. XIII / 145 / 2011 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

7. XIII / 146 / 2011 - w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej, 

połoŜonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5. 

8. XIII / 147 / 2011 - w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4  

oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych. 

9. XIII / 148 / 2011 - 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 31.12.2011 r. 

10. XIII / 149 / 2011 - w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. 

11. XIII / 150 / 2011 - w sprawie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia skargi.   
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Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu       Beata Bańczyk  

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper  

3. Radca Prawny        Barbara Kowalska  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wizyta radnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.   

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych z budŜetu 2007 – 2013 w Powiecie 

Raciborskim.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  

na 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej, 

połoŜonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4  

oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych. 
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16. 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 31.12.2011 r. 

17. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

22. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

obrady XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Na podstawie listy obecności stwierdził, iŜ  

na sali obecnych było 22 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał radnych, przedstawicieli mediów  

oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego.     

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, zaś lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.  

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 29 listopada 2011 r. zostało podane  

do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2011 r., który był wyłoŜony 

do wglądu w Biurze Rady? 
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 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przyjęcie 

protokołu.  

 Protokół został przyjęty 22 głosami za.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda odczytał pisma Starosty Raciborskiego:  

1. Nr OR.II.0022.3.10.2011 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania  

z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 o dane otrzymane  

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w 2011 r. W związku z powyŜszym przewodniczący Rady A. Wajda zapytał,  

kto jest za aktualizacją w/w punktu?  

  W/w sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za.   

2. Nr OR.II.0022.3.10.2011 z dnia 29.11.2011 r. o wprowadzeniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego nowych wersji projektów uchwał:  

• w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. –  

w/w projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za, 

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2011 – 2022 – w/w projekt uchwały został przyjęty 22 głosami za, 

• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu – w/w projekt 

uchwały został przyjęty 22 głosami za. 

 

Następnie przewodniczący rady A. Wajda przedstawił pismo Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

najbliŜszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego projektu uchwały w sprawie przekazania skargi 

do organu właściwego do jej rozpatrzenia. W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. W/w punkt został wprowadzony do porządku obrad sesji 22 głosami za.   

W imieniu Prezydium Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania 

właściwego organu do rozpatrzenia skargi, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.  

PowyŜszy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji  

22 głosami za.  
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Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie całości porządku obrad 

sesji. 

Porządek obrad został przyjęty 22 głosami za.   

 

Ad4. Wizyta radnych na Zamku Piastowskim w Raciborzu.   

 

 Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ z uwagi na brak pokrywy śniegowej  

radni będą mogli zobaczyć w dniu dzisiejszym prace, które zostały zrobione na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu i wokół Zamku (od murów po podwórze).  

 Starosta Raciborski Adam Hajduk stwierdził, iŜ radni poprzedniej kadencji wizytowali 

Zamek, a obecnie będzie moŜna zobaczyć, jakie prace zostały juŜ wykonane.  

 Przewodniczący rady A. Wajda ogłosił 30 minutową przerwę w obradach sesji.  

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

Raciborskiego. Stwierdził, iŜ na sali jest 22 radnych – quorum niezbędne do dalszego 

prowadzenia sesji, w związku z tym przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Marka Kurpisa, Artura Wierzbickiego i Teresę Frencel.  

Zapytał kaŜdego z radnych, czy wyraŜają zgodę udziału w pracach komisji? 

W/w radni wyrazili zgodę.  

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Komisję o wybór przewodniczącego.  

Na przewodniczącego komisji wskazano radną T. Frencel, która przyjęła objęcie  

w/w stanowiska.   

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił o przegłosowanie w/w składu Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty.  

 

Ad6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  
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 Starosta przypomniał, iŜ Zamek Piastowski w Raciborzu został dofinansowany  

ze środków unijnych – kwotą 20 mln zł, takŜe warto było zobaczyć obecny postęp robót  

na Zamku i do maja – czerwca planuje się zakończyć wszystkie prace. Prace w przyszłym 

roku będą głównie robione ze środków własnych. Trzeba jeszcze dokończyć np. bramę 

wyjazdową. Pozostaje sprawa kaplicy, którą trzeba teŜ zrobić na zewnątrz. Będą to środki 

własne, częściowo pochodzące z Komitetu Odbudowy Zamku i powiat liczy na wsparcie 

Konserwatora Wojewódzkiego. Wewnątrz pozostaje budynek Słodowni. Na budynku 

bramnym jest zabezpieczenie tego budynku przed dalszą degradacją (tj. wykonanie dachu, 

elewacji, montaŜ okien).  

Następnie Starosta przypomniał, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

między sesjami od 26.10.2011 do 17.11.2011 radni otrzymali drogą elektroniczną, dlatego teŜ  

odniósł się do waŜniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym okresie. PowyŜsza 

informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Starosta odniósł się takŜe do informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami od 18.11.2011 do 29.11.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.10.2011  

do 17.11.2011), stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 W trakcie omawiania informacji o pracach Zarządu Starosta podziękował radnym, 

członkom Zarządu, członkom Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Przewodniczącemu Komisji 

BudŜetu i Finansów oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za udział w obchodach  

z okazji dnia pracowników słuŜb społecznych.   

Na zakończenie Starosta poinformował, iŜ informacja o realizacji uchwał i wniosków 

znajduje się w Biurze Rady.   

 

Ad7. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych z budŜetu 2007 – 2013 w Powiecie 

Raciborskim.  

  

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  

 Starosta stwierdził, iŜ wielokrotnie mówiono na sesjach, Ŝe nie byłyby moŜliwe pewne 

inwestycje, remonty w Powiecie Raciborskim i w wielu innych samorządach, gdyby  

nie moŜliwość korzystania ze środków unijnych. Ponad 56 mln zł, które wydano  

na inwestycje i remonty to są środki zewnętrzne. Udział własny to jest ponad 8 mln zł. W tym 

wkładzie własnym znajdują się środki gmin, bo niektóre zadania były współfinansowane 

przez gminy np. drogi czy System Informacji Turystycznej PSIAK. W ostatnich latach 
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otrzymano 52 mln zł na zakończenie budowy szpitala i dodając kwotę 52 mln zł + 56 mln zł  

jest to juŜ ponad 100 mln zł. To są środki pozyskane tylko w przeciągu ostatnich 5 lat czyli 

średnio około 25 mln zł środków zewnętrznych. Bez środków unijnych nie byłby moŜliwy 

szybki postęp w remontach i w budowie nowych inwestycji. Zamek Piastowski w Raciborzu 

długo nie byłby odrestaurowany, gdyby nie moŜliwość skorzystania ze środków unijnych. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego był jedynym urzędem, który zdecydował się, 

Ŝe część środków wydzieli, podzieli na subregiony, Ŝeby mogły one wydatkować środki  

w racjonalny sposób. Nie trzeba było stanąć w konkursach tylko samorządy miały podzielić te 

środki rozsądnie, przyjąć to w większością głosów, wówczas było to 75 % samorządów, które 

stanowiły nie mniej jak 75 % mieszkańców subregionu. W naszym subregionie było to 100 % 

głosów za. Oprócz tego, Ŝe na Zamek otrzymano 5 mln Euro, Raciborskie Centrum Kultury 

równieŜ otrzymało i Gmina Pietrowice Wielkie na Centrum Targowe, Gmina Krzanowice, 

Gmina Kuźnia Raciborska na system kanalizacyjny i oczyszczalnię ścieków. Dla subregionu 

zostało przyznanych 62 mln Euro i trzeba było je podzielić. Pierwszym pomysłem było 

zrobienie drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku Rybnik – śory. Jedyne zadanie, które  

od początku w całym subregionie nie podlegało dyskusji to był Zamek Piastowski  

w Raciborzu. Środki podzielono na powiaty ziemskie i grodzkie (w subregionie są 3 powiaty 

ziemskie i 3 grodzkie) według ilości mieszkańców. To był pierwszy podział. W związku  

z takim podziałem Powiat Raciborski otrzymał ponad 14 mln Euro. Następnie naleŜało 

spotkać się, celem podzielenia tej kwoty. Spotkanie odbyło się w Wielki Piątek. Zamek 

Piastowski nie podlega dyskusji i pozostało tylko do podziału 9 mln Euro. Cztery gminy  

z Powiatu Raciborskiego nie łapały się w tym podziale, stąd teŜ Powiat Raciborski  

obiecał je wspomóc ze środków PFOŚiGW. Trzy Gminy: Nędza, Rudnik i KrzyŜanowice 

otrzymały po 200 tys. zł z PFOŚiGW. W prasie pojawiły się informacje, Ŝe województwo 

śląskie z tego podziału oszczędności dostało bardzo mało, w przeciwieństwie do innych 

województw. WaŜne jest, iŜ w Urzędzie Marszałkowskim są doświadczeni i dobrzy 

pracownicy, osoby kompetentne od których zaleŜy sprawność przydzielania środków. 

Ucieszył się, iŜ Pani E. Bieńkowska nadal pozostała Ministrem. Jak stwierdził, nie byłoby 

wielu tych rzeczy o których wspomniał, gdyby nie środki unijne, stąd teŜ podziękował 

równieŜ słuŜbom Starostwa, które potrafią skutecznie sięgać po środki. Przeprowadzone 

kontrole jak na razie niewiele znajdują potknięć. Czasami są błędy niezawinione  

przez beneficjentów. Podał przykład kontroli przetargu – pierwszy, który był na budynek 

bramny, gdzie nie zastosowano jednej procedury, która wymagana jest w prawie unijnym, 



 8 

lecz rząd RP nie przetransferował tego na polskie prawo, a kontrolerzy sprawdzają według 

unijnego prawa.  

 Przewodniczący rady A. Wajda podziękował za wyczerpującą informację. W związku 

z tym zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym 

punkcie porządku obrad? 

   W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Informacja została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2011 rok. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącego Komisji BudŜetu  

i Finansów M. Kurpisa o opinię w kwestii zmian do budŜetu. 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów M. Kurpis przekazał, iŜ Komisja 

BudŜetu i Finansów zajmowała się juŜ nową wersją zmian do budŜetu, do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i zaopiniowała je jednogłośnie.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu.     

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011 – 2022. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda stwierdził, iŜ projekt uchwały został zaaprobowany 

przez Komisję BudŜetu i Finansów. W związku z tym zapytał, czy przewodniczący komisji 

oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie  

oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 21 głosami za, 1 głosem przeciw i stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta wspomniał o prowadzonym remoncie basenu ZSOMS pomimo, iŜ Powiat 

Raciborski nie był juŜ organem prowadzącym dla tej szkoły. Wszystkie prace, które zostały 
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wykonane nie mogą być na stanie Powiatu Raciborskiego, lecz trzeba przekazać je na rzecz 

Województwa Śląskiego, stąd teŜ niezbędne jest podjęcie tej uchwały. Przypomniał, iŜ Urząd 

Marszałkowski nie wyłoŜył złotówki, pozyskano środki z rezerwy celowej, z ubezpieczenia – 

ponad 1 mln zł, z Firmy Bombardier – 500 tys. zł, jak równieŜ wyłoŜono 517 tys. zł środków 

własnych. Za te pieniądze został wyremontowany basen i nakłady te przekazuje się uchwałą 

na rzecz Województwa Śląskiego. Po przetargach, rozliczeniach, pozostały oszczędności. 

Zostanie przygotowany jeszcze jeden projekt uchwały na tą pozostałą kwotę, ale juŜ w roku 

2012. W nowym projekcie uchwały jest autopoprawka Zarządu Powiatu dotycząca 

załącznika, gdzie dopisano w załączniku pozycję 10, a dotyczy ona wykonania balustrad.   

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości 

zabudowanej, połoŜonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  

 Starosta stwierdził, iŜ nieruchomość ta w części jest wykorzystywana przez Centrum 

Zdrowia. Jest to firma, która świadczy usługi zdrowotne. Wola Rady Powiatu Raciborskiego  

I i II kadencji była taka, aby działalność tą nie prowadzić jako publiczny zakład tylko jako 

niepubliczny. Były rozmowy z pracownikami i powstała spółka Centrum Zdrowia, która  

na mocy porozumienia z powiatem przejęła te usługi jak równieŜ korzysta z obiektów, 

stanowiących własność powiatu, za które płaci czynsz dzierŜawny, który w całości  

jest zwracany na prowadzenie robót remontowych na tych obiektach. Obiekt  

od kilkunastu lat jest tylko w części wykorzystywany. Rozmawiano juŜ z Zarządem spółki 

Centrum Zdrowia czy nie byliby zainteresowani kupnem tej części, którą uŜytkują  

bez przetargu, gdyŜ pojawiła się taka moŜliwość. Nie są zainteresowani kupnem  

i nie przeszkadza im, Ŝe będą wydzierŜawiali swoje pomieszczenie od nowego właściciela, 

stąd teŜ powiat sprzedaje cały obiekt. Umowa, która jest podpisana powoduje, Ŝe do roku 

2018 nowy właściciel musi nadal wydzierŜawiać na takich samych zasadach dla Centrum 

Zdrowia, jak równieŜ do roku 2018 Centrum Zdrowia ma tam prowadzić przychodnię, a co 

będzie po roku 2018 to wszystko zaleŜy od Centrum Zdrowia. Obiekt tej juŜ od kilkunastu lat 
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u góry stoi pusty (znajduje się piękne duŜe pomieszczenie na mieszkanie), dlatego teŜ  

z uwagi na sytuację finansową powiatu został przygotowany projekt uchwały o sprzedaŜy 

nieruchomości.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 20 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku połoŜonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4  

oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o kilka słów wprowadzenia.  

 Starosta powiedział, Ŝe przez długi czas nie moŜna było odzyskać tej nieruchomości 

do powiatu. Na dzień dzisiejszy powiat nie ma Ŝadnych korzyści z tej nieruchomości, ale  

są problemy. W obiekcie tym znajdują się mieszkania, do których nikt przez wiele lat  

nie dokłada (problem był z wodą i energią elektryczną), stąd teŜ naleŜy podjąć kroki, Ŝeby  

do obiektu nie dokładać. Jest problem związany z wydzierŜawianiem pomieszczeń, moŜna 

byłoby spróbować przynajmniej w części sprzedawać, Ŝeby koszty utrzymania budynku były 

ponoszone nie tylko przez powiat ale i przez nowych współwłaścicieli. MoŜna byłoby 

spróbować sprzedać cały budynek łącznie z lokatorami, dlatego teŜ zaproponowano 

mieszkańcom wykup mieszkań. Wszyscy zgodzili się, stąd teŜ projekt uchwały  

o maksymalnej bonifikacie 90 %. W dalszej kolejności powiat będzie podchodził  

do zbywania kolejnych lokali dla chętnych osób. Dla potrzeb powiatu budynek  

jest nieprzydatny, a koszty jego utrzymania byłyby nie do poniesienia przez powiat, stąd teŜ 

decyzja o przygotowaniu obiektu do sprzedaŜy.   

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu.  
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Ad16. 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 31.12.2011 r. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Starostę o przedstawienie przez Zarząd 

Powiatu propozycji wyboru podmiotu. 

 Starosta powiedział, Ŝe Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przysłał 4 oferty, 

które wpłynęły po ogłoszeniu zamiaru wyboru Biegłego Rewidenta. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w porozumieniu z Dyrekcją Szpitala zaproponował Panią K. Adamską, która 

badała sprawozdanie finansowe w ubiegłym roku, stąd teŜ chciano, aby przez 2 lata 

przynajmniej jeden podmiot badał szpital, a później ewentualnie dokonać zmiany.  

Zarząd nie patrzył na cenę, gdyŜ ma złe doświadczenia, jak dokonano wyboru niŜszej oferty, 

stąd teŜ proponuje wybór firmy, która badała bilans w ubiegłym roku tj. Panią K. Adamską.  

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania, 

dopisując w §1 Panią K. Adamską, zaproponowaną przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

 Uchwała została przyjęta 19 głosami za, 3 głosami przeciw i stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu.  

 

Ad17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do organu właściwego  

do jej rozpatrzenia. 

 

 Przewodniczący rady A. Wajda powiedział, Ŝe na wniosek Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa wpłynęła skarga, która zostaje przekazana do organu właściwego  

do jej rozparzenia.     

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad18. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia skargi.   
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Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, czy przewodniczący komisji oraz radni 

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Uchwała została przyjęta 22 głosami za i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad19. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

 

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

pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad? 

 W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady A. Wajda przystąpił do głosowania.  

 Sprawozdanie zostało przyjęte 22 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad20. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda otworzył listę osób, które pragną zabrać głos  

w w/w punkcie porządku obrad.  

 Do dyskusji zgłosili się radni: L. Malcharczyk i L. Fiołka. 

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców. 

Radny L. Malcharczyk przypomniał, iŜ w dniu 18.11.2011 r. w Kędzierzynie – Koźlu 

odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca rozwoju powiązań kooperacyjnych:  

„Przemysł, nauka, samorząd w kontekście Odry i innych cieków wodnych”, równieŜ  

w kontekście rozwaŜań Kanału Odra – Dunaj. Na pierwszej konferencji obecnych było  

prawie 200 osób: przedstawiciele Powiatu Raciborskiego, osoby z Czech, Niemiec, 

województwa opolskiego, przedstawiciele Ŝycia naukowego. Patronat nad konferencję objął 

prof. Jerzy Buzek, jak równieŜ Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta. 

Przedstawiciele zachodni pokazali rozwiązania, które obecnie istnieją np. we Francji, gdzie 

UE finansuje budowę Kanału Sekwana Północ Europy. Przedsięwzięcie te przez wiele lat 

wydawało się osobom zupełnie nierealne. Odra – to potęŜny niewykorzystany na dzień 

dzisiejszy kapitał jeŜeli chodzi o rozwój gospodarczy regionu w bezpośredniej bliskości.  

Odra to teŜ jest Ŝywioł, który w momencie, kiedy nie będzie właściwie opanowany grozi 

powodzią. W tym czasie, kiedy konferencja miała miejsce, odbywała się inna wielka impreza: 
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„Przepływ morsów z Kędzierzyna począwszy od strony czeskiej wzdłuŜ Raciborza”.  

W chwili obecnej morsy zmierzają do Szczecina po to, aby zwrócić uwagę jak istotne  

jest wspólne działanie pod kątem uŜeglownienia Odry. Same pogłębienie koryta rzeki  

wraz z budową Zbiornika Racibórz Dolny jest równieŜ waŜnym elementem zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, co teŜ wielokrotnie było wspominane. W czasie konferencji radny 

rozmawiał z Wicestarostą Gabrielą Tomik, która w ramach prezentacji wspomniała  

o uchwale, którą Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski podjął 29 września 2011 r. w sprawie 

zwrócenia się do Premiera i członków rządu RP o pilne opracowanie, przyjęcie i wdroŜenie 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry na odcinku od jej 

górnego biegu na granicy południowej kraju aŜ po ujście rzeki. W/w uchwała stanowi 

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wicestarosta zapytała radnego, jak Powiat 

Raciborski patrzy na w/w sprawę? Z ust radnego dowiedziała się, Ŝe Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą wielokrotnie omawiała powyŜszy temat, 

a ostatnio nawet Wójt Gminy KrzyŜanowice i Prezydent Miasta Racibórz zaangaŜowali  

w/w  sprawą. Na dzień dzisiejszy wspólne działania wszystkich, którzy są zainteresowani  

i którym Odra leŜy na sercu mogą się przyczynić do tego, Ŝe zostanie ona uŜeglowniona. 

Radny zwrócił się z prośbą o poparcie apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

i przygotowanie na jedną z sesji Rady Powiatu Raciborskiego inicjatywy do Prezesa Rady 

Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki 

Odry. W tej sprawie potrzebna jest solidarność i z pewnością zostanie ona przekazana  

do wszystkich jednostek samorządowych.  

Radny Leon Fiołka przypomniał, iŜ na Komisjach opiniowano sprzedaŜ części 

nieruchomości gruntowej, połoŜonej przy ul. Gamowskiej 3, wraz z częścią budynku 

szpitalnego 2A części sprzedaŜy nieruchomości. W imieniu radnych „opozycyjnych” 

przedstawił stanowisko w sprawie negatywnej opinii nt. sprzedaŜy części nieruchomości 

gruntowej, połoŜonej przy ul. Gamowskiej 3, wraz z częścią budynku szpitalnego 2A.  

Radny dołączył w/w stanowisko do protokołu sesji (załącznik nr 22).  

Następnie radny odniósł się do wyrwanej kostki brukowej przy rondzie Auchan  

na drodze DW 935 Racibórz – Rybnik, o której mówił w czerwcu 2011 r. W wyniku 

zgłoszonej interpelacji zostało naprawione rondo, ale w dniu dzisiejszym pojawiła się 

identyczna sytuacja. W związku z powyŜszym radny wnioskował o zwrócenia uwagi, aby 

przy rondach, gdzie są drogi wojewódzkie i kursuje cięŜki sprzęt odstąpić od brukowania,  

a miejsca te wyasfaltować i opisać liniami. Dołączył się do słów radnego L. Malcharczyka, Ŝe 

przy Kanale zainteresowany jest Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, a brak jest Powiatu 
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Raciborskiego. Identyczna sytuacja jest przy drodze Rybnik, Racibórz czy Pszczyna, bo tam 

działo się cokolwiek, a w Raciborzu plan zagospodarowania przestrzennego nawet  

nie koreluje z wstępnym projektem, który został na tą okoliczność opracowany, nie mówiąc 

juŜ o realizacji tej drogi.    

 

Ad21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Starosta stwierdził, iŜ oprócz interpelacji zgłoszonych na sesji, zostały równieŜ 

złoŜone interpelacje przez radnych, o których takŜe powie na sesji. Starosta  

ustosunkował się do wypowiedzi radnych: 

1. L. Malcharczyka – Starosta powiedział, Ŝe apel moŜna podjąć, ale nie naleŜy liczyć  

na jego szybką realizację. Kiedyś były małe firmy 2, 3 osobowe, które dysponowały 

pływającym sprzętem, wydobywały po kilka ton Ŝwiru i go sprzedawały. Obecnie metoda 

pozyskiwania sprzedaŜy jest nieopłacalna przy rozwoju techniki i Ŝadna firma nie znajdzie 

się, aby to robiła. Jeśli będzie taka wola radnych, to Zarząd Powiatu przygotuje apel  

i zostanie on podjęty.  

2. L. Fiołki:  

• w kwestii negatywnej opinii sprzedaŜy części nieruchomości gruntowej połoŜonej 

przy ul. Gamowskiej 3, wraz z częścią budynku szpitalnego 2A. W opinii Starosty 

trzeba podejmować trudne decyzje, aby być w samorządzie. Poszukanie  

w budŜecie 2,5 mln zł w tym momencie, gdzie rząd nakłada na samorządy kolejne 

zadania, nie dając środków jak ustawa o pieczy zastępczej, to moŜe powiedzieć  

tylko osoba, która nie bardzo zna budŜet samorządów, gdzie gro środków idzie  

na prace w szkołach i w jednostkach podległych. Drugą pozycją są media, energia, 

woda, które trzeba płacić. Inwestycje te są robione głównie ze środków zewnętrznych. 

Wszystkie rozsądne propozycje zgłaszane przez radnych były przez radę realizowane.  

• w kwestii wyrwanej kostki Starosta powiedział, Ŝe jest to droga wojewódzka. 

PowyŜsza kwestia była zgłaszana Marszałkowi. Prace te są wykonywane przez firmę, 

która robi to źle i w ramach gwarancji ciągle to poprawia. Ponownie tą rzecz moŜna 

zgłosić, ale osobiście nie powie Marszałkowi, aby to wyasfaltował, ale ma to 

poprawiać w ramach gwarancji. Nie będzie uczył Marszałka i jego ludzi jakie prace 

mają wykonywać. Powiedział radnemu, Ŝe ma takie prawo jak kaŜdy mieszkaniec 

Polski napisać pismo do Marszałka i zaproponować rozwiązanie. Zarząd zwróci 

uwagę ZDW, iŜ po raz kolejny rondo grozi katastrofą czy wypadkiem, z uwagi  
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na wypadającą kostkę. Stwierdził, iŜ Rybnik jest miastem na prawach powiatu i droga 

wojewódzka na terenie miasta na prawach powiatu jest drogą gminną. Droga  

Racibórz – Pszczyna, która biegnie przez Rybnik jest drogą gminną i miasto Rybnik  

na ten cel otrzymało środki, natomiast na terenie Powiatu Raciborskiego czy Gminy 

Rydułtowy jest to droga wojewódzka. Wielokrotnie mówił, Ŝe Marszałek planuje, iŜ 

będzie to ujęte jako główne zadanie z nowego budŜetu unijnego. Kanał Odra – Dunaj 

jest dobrą rzeczą, tylko mało realną w najbliŜszym czasie.  

Starosta odniósł się równieŜ do interpelacji, które wpłynęły na jego ręce, a dotyczyły:   

• stanu przygotowania do Akcji Zima – nie jest tak, iŜ słuŜby powiatowe nie wiedzą, jakie 

prace naleŜy wykonać na danej drodze. Wiedzą, w których miejscach zawiewa i naleŜy  

w pierwszej kolejności wysyłać cięŜki sprzęt, w których miejscach naleŜy ustawić płotki, 

siatki, a w których miejscach są one zbędne. Wszystko to jest opisane w operacie 

zimowego utrzymania. W miarę moŜliwości PZD jest przygotowany do zimy. Jedynym 

problemem jest kłopot finansowy, gdyŜ niewiadomo jak będzie cięŜka zima.    

• przeznaczenia kaplicy zamkowej w Raciborzu po dokonanym remoncie oraz czy będzie 

ona miała charakter sakralny. Starosta przypomniał, iŜ w latach 70 – tych była akcja 

kościoła, aby przejął pieczę nad tą kaplicą i było to wówczas jakby realne. W tej chwili 

Ŝadna parafia nie jest zainteresowana przejęciem kaplicy, aby pełniła ona rolę religijną, bo 

na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby, stąd teŜ kaplica zostanie wyremontowana  

na tyle na ile zostanie to uzgodnione z Konserwatorem i będą na to środki. Będzie to 

słuŜyło zarówno celom religijnym jak i świeckim (np. powaŜne koncerty). Jak będzie 

kościół chciał odprawić mszę, to będzie taka moŜliwość, ale nie będzie to na stałe kaplica, 

która będzie miała charakter sakralny.  

• instalacji sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej na przejściu dla pieszych pomiędzy 

parkingiem na Ostrogu (Czarny Plac) a kościołem i starostwem powiatowym.  

Jest to droga wojewódzka i naleŜałoby z tym tematem zwrócić się do ZDW. W przypadku 

oczekiwań radnych, to moŜna wystąpić do ZDW. Kierowcy zatrzymują i piesi nie muszą 

długo czekać, aby przejść na drugą stronę. W związku z tym argumentów dla ZDW  

jest mało. Reasumując stwierdził, iŜ nie było teŜ Ŝadnych wypadków, tylko drobne 

potrącenia.    

PowyŜsze interpelacje w sprawie kaplicy zamkowej i instancji świetlnej stanowią 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  
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Ad22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał  

i Wniosków o zabranie głosu.   

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków T. Frencel powiedziała, Ŝe nie zostały 

zgłoszone Ŝadne wnioski.  

 

Ad23. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda zapytał, kto pragnie zabrać głos w powyŜszym 

punkcie porządku obrad sesji? 

Zgłosił się Starosta i przewodniczący rady A. Wajda.  

Przewodniczący rady A. Wajda zamknął listę mówców.  

Starosta powiedział, Ŝe na Komisji były zapytania odnośnie świateł na Placu 

Konstytucji. Był wniosek z Urzędu Miasta Racibórz i Prezydent deklarował pokrycie kosztów 

wykonania, który zostanie przekazany do PZD. PZD po analizie sytuacji, zasięgnięciu opinii 

fachowców powiedział, Ŝe w miejscu, gdzie chwili obecnej znajduje się przejście nie moŜna 

zabudować świateł z uwagi na to, iŜ światła na trwale zatrzymywałyby ruch i wówczas 

samochody stałyby na rondzie. Taka moŜliwość byłaby w przypadku przesunięcia świateł w 

kierunku ul. Ocickiej. Pismo odnośnie w/w opinii zostało skierowane do Prezydenta Miasta 

Racibórz z zapytaniem, czy ewentualnie akceptowałby taką propozycję oraz czy w dalszym 

ciągu deklaruje chęć pokrycia kosztów. W przypadku pozytywnej opinii przejście to zostanie 

przesunięte dalej i zostaną zabudowane światła wzbudzane.      

Przewodniczący rady A. Wajda poinformował, iŜ wszystkie odpowiedzi  

na interpelacje radnych zostały złoŜone w Biurze Rady i przesłane zainteresowanym.  

Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach w sprawie 

analizy oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu zobowiązanych do złoŜenia oświadczeń na dzień 31.12.2010 r. (załącznik nr 24).  

Przewodniczący rady A. Wajda zapoznał takŜe radnych z pismem Dyrektora Wydziału 

Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach odnośnie zaproszenia na „Adwentowe 

Godziny Skupienia” dla samorządu terytorialnego. Pismo znajduje się w Biurze Rady,  

a osoby zainteresowane mogą się z nim zapoznać. W/w pismo stanowi załącznik nr 25  

do niniejszego protokołu.    
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Poinformował, iŜ kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia 2011 r. o godz. 15:00.  

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2011 r. tematem sesji 

będzie: „BudŜet Powiatu Raciborskiego na rok 2012”.  

 

Ad24. Zakończenie sesji. 

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady  

A. Wajda zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:58.                                                                               

Podziękował radnym i gościom za udział w sesji. 

 

 

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  

29 listopada 2011 r. 

4. Pismo Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w sprawie wprowadzenia  

do porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego projektu uchwały  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

5. Projekt uchwały w sprawie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia skargi.   

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 26.10.2011  

do 17.11.2011. 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami od 18.11.2011  

do 29.11.2011 (uzupełnienie do informacji za okres od 26.10.2011 do 17.11.2011). 

8. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych z budŜetu 2007 – 2013 w Powiecie 

Raciborskim.  

9. Uchwała Nr XIII / 140 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.   

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

10. Uchwała Nr XIII / 141 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.   

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022. 

11. Uchwała Nr XIII / 142 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie 

pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Nr XIII / 143 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

13. Uchwała Nr XIII / 144 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 

14. Uchwała Nr XIII / 145 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.   

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu. 
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15. Uchwała Nr XIII / 146 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej, połoŜonej  

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5. 

16. Uchwała Nr XIII / 147 / 2011 Rady z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyraŜenia 

zgody na sprzedaŜ lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku połoŜonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaŜy 

lokali mieszkalnych. 

17. Uchwała Nr XIII / 148 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 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 31.12.2011 r. 

18. Uchwała Nr XIII / 149 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

19. Uchwała Nr XIII / 150 / 2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia skargi.   

20. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. 

21. Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29 września 

2011 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie 

rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry. 

22. Stanowisko radnych „opozycyjnych” w sprawie negatywnej opinii nt. sprzedaŜy części 

nieruchomości gruntowej, połoŜonej przy ul. Gamowskiej 3, wraz z częścią budynku 

szpitalnego 2A.  

23. Interpelacje radnego Krzysztofa Ciszka w sprawie kaplicy zamkowej i przejścia  

dla pieszych pomiędzy parkingiem na Ostrogu (Czarny Plac) a kościołem i starostwem 

powiatowym.   

24. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach w sprawie analizy oświadczeń 

majątkowych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zobowiązanych 

do złoŜenia oświadczeń na dzień 31.12.2010 r. 

25. Pismo Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach odnośnie 

zaproszenia na „Adwentowe Godziny Skupienia” dla samorządu terytorialnego. 

 

 

 


