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OR.VI.0002.3.1.2018 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXVII / 2018 

 z  XXXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

23 styczeń 2018 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 

23 stycznia 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na  

23 stycznia 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 23 stycznia 2018 r. z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda, o godz. 15:30 otworzył 

XXXVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji spośród 23 

obecnych było 20 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego 23 stycznia 2018 r. zostało 

podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

  Przewodniczący rady odczytał pismo OR.II.0022.3.1.2018 z 23.01.2018 r.,   

w którym zarząd powiatu raciborskiego wnosi o:  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok i jednoczesne wycofanie wersji 

przekazanej pismem OR.IV.0022.3.1.2018 z dn. 15.01.2018 r. - propozycja Zarządu 

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

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032  

i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.1.2018  

z dn. 15.01.2018 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

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

 

Na salę weszli radni: A. Wacławczyk i D. Wacławczyk – liczba radnych – 22. 

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w porządku obrad ani nie wnieśli 

innych propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z przegłosowanymi wcześniej zmianami przyjęto jednogłośnie – 20 głosów za,  

0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. Dwóch radnych nie brało udziału  

w głosowaniu.  

 

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

 

Protokół z XXXVI sesji z 21 grudnia 2017r. został wyłożony do wglądu.  

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

wniesione przez radnego D. Koniecznego zostały uwzględnione. 

 Protokół został przyjęty jednogłośnie – 22 głosami za.   
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Ad. 4 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

  Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów –  

19 głosów za, 3 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw. 

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

wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków.  

 

Ad. 5 Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2017 r. oraz 

plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r.  

 

Przewodniczący rady przypomniał, iż stosowne sprawozdania z pracy komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego były omawiane w czasie posiedzeń poszczególnych 

komisji stałych. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowych sprawozdań. 

Sprawozdania jak i plany pracy komisji zostały przyjęte bez uwag i stanowią 

załączniki do protokołu: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2017 – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu; 

2. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2018 – stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu; 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2017 – stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu; 

4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2018 – stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu; 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2017 – stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu; 
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6. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018 – stanowi załącznik  

nr 13 do niniejszego protokołu; 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego za rok 2017 – stanowi załącznik  

nr 14 do niniejszego protokołu; 

8. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

na rok 2018 – stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu; 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego za 

rok 2017 – stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu; 

10. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018 – stanowi załącznik  

nr 17 do niniejszego protokołu; 

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

za rok 2017 – stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.         

  

 Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 22.12.2017 r. do 11.01.2018 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 11.01.2018 r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu.  

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 12.01.2018 r. do 23.01.2018 r. Przedmiotowe uzupełnienie 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji. Ww. informacja stanowi załącznik  

nr 20 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów A. Wierzbicki poinformował,  

iż członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 22.01.2018 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r. oraz w zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032.  



 

5 
 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

 

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

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

        

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 22 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.  

 

Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Chęć zabrania głosu wnieśli radny: 

- D. Wacławczyk, 

- D. Konieczny. 

 Radny D. Wacławczyk nawiązał do wcześniejszego swojego pytania z posiedzenia 

Komisji Budżetu i Finansów z 22.01.2018 r. dot. kwestii możliwości prawnych starostwa 
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wobec podmiotów, które emitują zanieczyszczenia do powietrza. Dodał, iż problem dotyczy 

Gościńca Iza przy ul. Bosackiej w Raciborzu. Zapytał, czy prawdą jest, iż w tym 

określonym przypadku  starosta w drodze decyzji administracyjnej może nakazać zmianę 

sposobu ogrzewania. Jeśli jest taka możliwość prawna zaapelował do starosty o podjęcie 

działań.  

 Radny D. Konieczny nawiązał do pojawiających się w mediach lokalnych informacji 

nt. wprowadzenia odpłatność za parking przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Zwrócił się  

przedstawienie stanowiska zarządu powiatu w tej kwestii. 

Ponadto, radny zapytał starostę, czy nie byłoby właściwą decyzją zaproszenie  

na uroczystość otwarcia Powiatowego Punktu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 

w Raciborzu, radnej T. Frencel – inicjatorki utworzenia tej jednostki. 

    

Ad.18 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  

 Starosta wskazał K. Spornego Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego  

D. Wacławczyka.  

 Odnośnie kwestii poruszonych przez radnego D. Koniecznego, starosta przyznał,  

iż temat parkingu przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu pojawił się na początku bieżącej 

kadencji rady powiatu. W imieniu zarządu wyjaśnił, iż aktualnie nie prowadzi się w tej 

kwestii żadnych rozmów oraz zadeklarował, iż do końca kadencji nie będzie płatnego 

parkingu przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

 W kwestii zapytania radnego dot. otwarcia Powiatowego Punktu ds. Orzekania  

o Stopniu Niepełnosprawności w Raciborzu stwierdził, iż każdy miał prawo uczestniczyć  

spotkaniach organizowanych przez samorząd powiatowy, choć, zdaniem starosty nie  

w każdym spotkaniu radni winni uczestniczyć np. gdy prowadzone są negocjacje. W tym 

przypadku liczył na obecność radnej K. Dutkiewicz oraz T. Frencel. 

 Raz jeszcze podkreślił, i ż nie jest dla niego istotne, kto był inicjatorem utworzenia 

Powiatowego Punktu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Raciborzu. Stwierdził, 

iż powszechnie wiadomo, że jest to radna powiatu raciborskiego T. Frencel oraz radny 

Miasta Racibórz W. Szczygielski. Przyznał, iż wcześniej nie był świadomy, iż swój udział  

w utworzeniu tej jednostki w Raciborzu miała również radna K. Dutkiewicz. Podziękował 
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wszystkim za pomoc przy wszelkich działaniach, które zaowocowały utworzeniem 

Powiatowego Punktu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Raciborzu.   

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

K. Spornego potwierdził, iż okresowa uciążliwość związana z zadymieniem z Gościńca Iza 

przy ul. Bosackiej w Raciborzu jest znana w starostwie od blisko roku. W marcu 2017 r. 

służby starostwa dokonały kontroli w kotłowni tego obiektu. Efektem tej kontroli  było 

zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Informacje ponowiono w maju 2017 r. W czerwcu 2017 r. otrzymano informację, iż podmiot 

ten zostanie ujęty w palnie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

która zostanie przeprowadzona do końca października 2017 r. Kontrola potwierdziła 

zgłaszane przez służby starostwa nieprawidłowości. Zarówno właściciel jak i prowadzący 

kotłownie (dwa różne podmioty gospodarcze) zostali ukarani mandatami karnymi, zostały 

wydane zalecenia pokontrolne. Od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r. wspólnie  

ze przedstawicielami miasta Racibórz – strażą miejską oraz pracowników wydziału ochrony 

środowiska, co miesiąc przeprowadzane są kontrole tego podmiotu. Nie stwierdzono 

spalania odpadów.  W poprzednim okresie, jak wynika z wyjaśnień właściciela spalane były 

odpady mebli po ich wymianie w pokojach hotelowych, choć nie jest to usprawiedliwienie 

dla działania niezgodnego z prawem. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez pracowników 

starostwa oraz straż miejską miała miejsce 09.01.2018 r. Kontrola nie potwierdziła,  

iż proceder nadal trwa.  

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

potwierdził, że okresowe silne zadymienie, zwłaszcza w przypadku trudnych warunkach 

atmosferycznych i niskiego ciśnienia, powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców. 

Dodał, iż właściciel gościńca nie wykazuje woli współpracy. Stąd też starostwo podjęło 

działania z innymi służbami – Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną, Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, strażą miejską. Obiekt ten jest pod szczególnym 

nadzorem, jest monitorowany. Przeprowadzane są częste niezapowiedziane kontrole,  

co spotyka się z negatywnym odbiorem właścicieli obiektu. Przypomniał, iż działania te są  

z godne z obwiązującymi przepisami prawa, które w szczególnych przypadkach zagrożenia 

zdrowia i życia zezwalają na kontrole niezapowiedziane, z których na pewno będzie się 

korzystać w przyszłości.  

 W dniu dzisiejszym w gościńcu rozpoczęła się kontrola Powiatowej Państwowej  

Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Na 01.02.2018 r. 



 

8 
 

zaplanowana jest kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Raciborzu. 

Ponadto zawiadomiono Państwową Inspekcję Pracy w Rybniku o nieprawidłowym 

prowadzeniu obiektów.  

 Główną przyczyną prowadzonych działań kontrolnych od listopada 2017 r. jest sam 

sposób niewłaściwego spalania w piecu, w momencie jego rozpalania. Moc pieca (400 KW) 

nie obliguje właściciela do uzyskania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, gdzie 

obowiązki na właściciela nakładane są decyzją administracyjną.  

 W chwili obecnej starostwo może kontrolować, czy w kotłowni nie są spalane 

odpady, czy są spalane właściwe gatunki węgla, określony w tzw. uchwale antysmogowej 

Sejmiku Województwa Śląskiego. Zapewnił, iż tego typu działania będą prowadzone nadal. 

Dodał, iż nie zna przepisu prawnego, na podstawie którego starosta mógłby zmusić 

właściciela podmiotu gospodarczego do zmiany źródła ciepła.  

 Podkreślił, i ż nie ma wątpliwości, iż uciążliwość dla mieszkańców występuje. 

Występuje ona okresowo, co w żaden sposób nie usprawiedliwia działań przedsiębiorcy. 

Przestawił sytuację, jaka miała miejsce po przeprowadzonych pierwszych kontrolach, gdzie 

uzyskano informację, iż zaginęła instrukcja obsługi pieca. Następnego dnia pracownicy 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa zaopatrzyli palacza  

w instrukcję obsługi. Otrzymano ja drogę elektroniczną od producenta pieca, niezwłocznie 

po zwróceniu się z taka prośbą. Zwrócił uwagę, iż nauka palenia nie należy do zadań 

pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

zadeklarował, iż obiekt ten będzie nadal monitorowany i w przypadku stwierdzenia 

nadmiernego dymienia zostaną tam skierowane kontrole doraźne, zarówno ze strony 

starostwa jak i innych podmiotów, by zminimalizować ten problem. Poinformował,  

iż Prezydent miasta Racibórz włączając się w omawiane działania, spotka się z jednym  

z właścicieli podmiotu (podmiot jest własnością cywilną małżeństwa, palenie powierzono 

osobie trzeciej). Dodał, iż problem być może leży po stronie palacza, który mimo 

wcześniejszych deklaracji do chwili obecnej nie dostarczył żadnych dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje. Z własnej inicjatywy wystąpiono do poprzedniego 

pracodawcy, gdzie palacz rzekomo nabył uprawienie o potwierdzenie nabytych kwalifikacji.  

Menager podmiotu zapewnił, iż rozpoczęto poszukiwania nowego pracownika - palacza, 

jednak zatrudnienie właściwej osoby nie jest proste. Przekazano również informację,  

iż skierowano pracownika na kurs kończący się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 
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palacza. Stąd przypuszczenie, iż zmiana na stanowisku palacz sprawi, iż od lutego br. 

sytuacja ulegnie poprawie.  

 Na zakończenie, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa zapewnił, iż zadymienie nie występuje 24 godziny na dobę, występuje 2 do 4 

razy w chwili dokładani węgla. Liczy, iż wspólne działania  doprowadzą  jeśli nie do 

całkowitej likwidacji to do zdecydowanej minimalizacji problemu. 

 Na pytanie radnego D. Wacławczyka Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa wyjaśnił, iż podmiot posiada piec nowej generacji 

wyprodukowany w 2015 r. (nie jest to kocioł V klasy), który umożliwia tzw. spalanie od 

góry.   

 

  Ad. 19  Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad. 20  Wolne wnioski i informacje. 

   

 Starosta zwrócił się z prośbą o udział w imprezach kulturalnych organizowanych 

przez powiatu. Przypomniał, iż w dniu dzisiejszym upływa termin potwierdzenia 

uczestnictwa w Gali Kultury Mieszko AD. 2018. Ponadto starosta zaprosił obecnych na 

Galę Sportu.  

Przewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. Przekazał również, 

iż kolejna sesja rady powiatu raciborskiego odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 15:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, zgodnie z planem pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2018 r. będzie: „Plan remontów i inwestycji drogowych na 

drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania 

środków zewnętrznych”. 
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Ad. 21 Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący rady A. Wajda o godz. 16:03 zamknął obrady XXXVII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:   

Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                
Ewa Mekeresz 

 
Przewodniczący Rady 

                               Adam Wajda
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Załączniki:  

 
1. Wykaz uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na 23 stycznia 2018 r.  

2. Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 23 stycznia 

2018 r.  

3. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 23 stycznia 2018 r. 

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

z 23 stycznia 2018 r. 

5. Lista zaproszonych gości na XXXVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 23 

stycznia 2018 r. 

6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w 23 stycznia 2018 r. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego 

za rok 2017.  

8. Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

9. Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2018.  

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu Raciborskiego za rok 2017.  

11. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2018. 

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Raciborskiego za rok 2017.  

13. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018.  

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Raciborskiego za rok 2017. 

15. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

na rok 2018. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego 

za rok 2017. 

17. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2018. 
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18. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za rok 

2017. 

19.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami  

od 22.01.2018 r. do 11.01.2018 r. 

20.  Uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 

12.01.2018 r. do 23.01.2018 r. 

21. XXXVII/340/2018 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2018 rok, 

22. XXXVII/341/2018 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

23. XXXVII/342/2018 – w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok, 

24. XXXVII/343/2018 - w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia 

mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


