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 Rada Powiatu Raciborskiego 

 

OR.VI.0002.3.1.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  IV / 2019 

z  IV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 stycznia 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 29 stycznia 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2018 r. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.  

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 
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w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Raciborskiego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie apelu 

dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia  

i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego. 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:04 

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na sali jest 19 radnych,  

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

prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  

o terminie  i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia  

2018 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 2). 

Obrady rozpoczęły się od upamiętnienia minutą ciszy tragicznie zmarłego 

wieloletniego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

Na salę narad weszli: radny Tomasz Kusy i radny Dawid Wacławczyk – liczba 

radnych 21. 
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Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda odczytał pismo  

nr OR.II.0022.3.1.2019 z 29 stycznia 2019 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 2019 rok i jednoczesne wycofanie wersji 

przekazanej pismem OR.IV.0022.3.1.2019 r. z dnia 16 stycznia 2019 r.  - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami za; 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 –2032 

 i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.1.2019 z dnia  

16 stycznia 2019 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 21 głosami za, 

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

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.1.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. 

 Radna Katarzyna Dutkiewicz zapytała, czym różni się nowa wersja projektu 

uchwały od poprzedniej wersji. 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że autopoprawka zostanie 

omówiona w ramach punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia przedmiotowej 

uchwały. Propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 

głosami za. 

 

 Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł o: 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Podjęcie uchwały w sprawie apelu 

dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia 

i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami za; 

  

 

 



 4 

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    21 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Głosy nieoddane          0 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

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

 

Protokół z III sesji z 18 grudnia 2018 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia 

sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Radny Łukasz Mura zapytał, czy Pani Poseł Gabriela Lenartowicz była 

zaproszona na poprzednią sesję Rady Powiatu Raciborskiego czy też uczestniczyła  

w niej jako mieszkanka powiatu raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał,  

że zaproszenia informujące o sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad  

są przesyłane do wszystkich parlamentarzystów z regionu. Kilku parlamentarzystów  

z tego zaproszenia skorzystało i uczestniczyli w sesjach Rady Powiatu Raciborskiego. 

Radny Łukasz Mura zapytał, czy takie zaproszenia otrzymali również senator 

czy między innymi  Poseł Krzysztof Sitarski. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda odpowiedział 

twierdząco.  

Protokół został przyjęty większością głosów – 21 głosami za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Artura Wierzbickiego, Katarzynę Dutkiewicz oraz Adriana 

Plurę.  

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
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Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 19 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

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

2018 r. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, iż sprawozdania z pracy komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego za 2018 r. były omawiane szczegółowo na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.   

   

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 19.12.2018 r. do 16.01.2019 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16.01.2019 r. (zał. nr 3). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 18.01.2019 r. do 29.01.2019 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 4). 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

  

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni  na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 stycznia  

2019 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 

rok oraz w zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2019 – 2032. 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego 
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radny Tomasz Kusy zadał pytanie dotyczące przesunięcia niewykorzystanych środków 

w 2018 roku w ramach rozdziału 80115. Starosta przekazał, że odpowiedzi na pytanie 

udzieli Wicestarosta Marek Kurpis.  

 Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że: 

-  zwiększenie planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu na projekcie unijnym pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim” o niewykorzystane środki z 2018 roku, 

 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

na projekcie unijnym pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w Powiecie Raciborskim” o niewykorzystane środki z 2018 roku, 

spowodowane jest przeprowadzoną procedurą przetargową i zapytaniami ofertowymi 

dotyczącymi wyposażenia przedmiotowych szkół zarówno w sprzęt dydaktyczny, jak  

i do praktycznej nauki zawodu. Wicestarosta podkreślił, że takie sytuacje się zdarzają, 

jednakże nie ma zaburzeń harmonogramu realizacji projektów w CKZiU nr 1 oraz  

w ZSS. 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    21 

Przeciw:     0 

Wstrzymuję się:           0 

Uchwała została podjęta. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały 
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Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2018 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

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

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że na dzisiejszym  

posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego dyrektor szpitala przekazał informację 

dotycząca wyników konsultacji przedmiotowego projektu uchwały z NFZ. Starosta 

dodał, że szczegóły omówi Wicestarosta Marek Kurpis.   

Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że Pan Ryszard Rudnik - dyrektor 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu z własnej inicjatywy pomimo 

braków formalnych wymogów poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia  

o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej Szpitala polegających  

na zmniejszeniu liczby łóżek. 

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach wyraził zgodę 

na proponowane przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w ww. piśmie 

zmiany. Natomiast w odniesieniu do propozycji zmniejszenia liczby łóżek na Oddziale 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej nie wyraził zgody na powyższe, bowiem 

zmniejszenie liczby łóżek zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala nie pozostanie bez 

wpływu na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w ww. zakresie. 

Biorąc pod uwagę ww. opinię Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Zarząd 

Powiatu Raciborskiego postanowił, że na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

liczba łóżek zostanie zmniejszona o 8, a nie jak pierwotnie planowano  

o 16. Wicestarosta podkreślił, że ww. opinia nie jest wiążąca.  

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda dodał, że statutowe zmniejszenie liczby 

łózek nie spowoduje, że znikną one fizycznie z oddziałów, jak również nie wystąpią 

ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w żaden sposób nie zaniży się 

poziom wykonywanych  usług medycznych.  

Radna Katarzyna Dutkiewicz przekazała, że w swojej wypowiedzi nie będzie 

powielać argumentów szeroko omawianych na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, które odbyło się 22 stycznia 

br. Przekazała, że autopoprawka świadczy o braku przekonania co do słuszności decyzji 

o zmniejszeniu liczby łóżek. Środowisko pielęgniarskie od lat postulowało  

o wprowadzenie zasady uzależniającej liczbę pielęgniarek  od liczby szpitalnych łóżek. 
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Ministerialne rozporządzenie (tj.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

11 października  2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, określające między innymi nowe 

normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych), które leży u podstaw omawianego 

projektu uchwały ustalające nowe normy zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach  

to rezultat strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, które 

zostało opracowane między innymi przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy  

ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Gwarancja zatrudnienia na poziomie 

uwzględniającym nowe normy jest oceniana przez środowisko pielęgniarek jako 

kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów. Radna podkreśliła, że z raciborskiej lecznicy 

w poprzednich latach wielokrotnie docierały sygnały o nadmiernym obciążeniu 

pielęgniarek szpitalnych, których liczba nie była współmierna do poziomu obowiązków, 

odpowiedzialności i liczby pacjentów. Dziś dokonując oceny przedmiotowego projektu 

uchwały poprzez pryzmat wielu wcześniejszych decyzji dyrektora raciborskiej lecznicy, 

radni klubu PiS nie mają przekonania, że dyrektor zrobił absolutnie wszystko  

aby spełnić warunki ministerialnego rozporządzenia. Radna dodała, że polityka 

kadrowa to nie tylko wypełnianie wymogów formalnych związanych z podejmowanymi 

próbami rekrutacji kadrowej, które miały miejsce w raciborskim szpitalu.  

W uzasadnieniu projektu uchwały jest zawarta bardzo ważna informacja, przywołana 

również przez Pana Starostę, że zmniejszenie liczny łóżek nie spowoduje ograniczeń  

w udzielaniu świadczeń medycznych w szpitalu. Radna podkreśliła, że owszem nie 

zaniży, ale również nie podwyższy, a taka była intencja ustawodawcy, który 

wprowadził nowe regulacje. W oparciu o zwiększoną liczbę pielęgniarek na oddziałach 

ustawodawca chciał w trosce o pacjentów podwyższyć jakość usług medycznych  

i opieki pielęgniarskiej, a ponadto uwzględnił postulaty środowiska pielęgniarek.  

W treści uzasadnienia przedmiotowego projektu uchwały jest informacja,  

że zmniejszenie liczby łóżek w raciborskim szpitalu zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Radę Społeczną Szpitala (tj.: Uchwała nr 15/2018 Rady Społecznej Szpitala  

z dnia 19 grudnia 2018 r.).  Radna podkreśliła, że radni PiS nie przyczynili się  

do  wydania pozytywnej opinii w powyższej sprawie. Radnych nie przekonał również 

argument dyrektora szpitala, że w przypadku jakiejkolwiek potrzeby kolejnymi 

zmianami statutowymi można zwiększyć zredukowaną liczbę łóżek. Tę kwestię szeroko 

omawiano na styczniowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. Radna podkreśliła, że formalnie takie 
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zmiany mogą być dokonywane, jednakże w odczuciu radnych klubu PiS takiego rodzaju 

zmiany w statucie czy regulaminie organizacyjnym jednostki, które już miały miejsce, 

skłaniają do refleksji nad sposobem zarządzania szpitalem. Po praz kolejny zamiast 

rozwiązywać bieżące problemy dopasowuje się kluczowe dla funkcjonowania lecznicy 

akty prawne, aby jak przyznał sam dyrektor szpitala w dokumentacji wszystko się 

zgadzało. Radna przyznała, że porządek w dokumentacji jest ważny natomiast nie może 

być celem nadrzędnym. Celami nadrzędnymi powinny być bezpieczeństwo i komfort 

pacjentów, jak i jakość pracy personelu szpitala. Redukcja szpitalnych łóżek jest 

dokonywana obecnie w wielu polskich szpitalach w ramach optymalizacji kosztów. 

Radna podkreśliła, że należy także pamiętać o celach nadrzędnych. Względy 

ekonomiczne są bardzo istotne, ale nie mogą być jedynym wyznacznikiem, tak jak 

spełnienie wymogów formalnych i norm ministerialnego rozporządzenia. Radni klubu 

PiS nie poprą przedmiotowego projektu uchwały, ani w wersji pierwotniej, ani w wersji 

uwzględniającej autopoprawkę.  

 Wicestarosta Marek Kurpis odnosząc się do wypowiedzi radnej Katarzyny 

Dutkiewicz przekazał, że ministerialne rozporządzenie zobowiązuje szpital, jak i radę 

do podjęcia działań w określonej materii. Nikt nie kwestionuje idei rozporządzenia, 

jednakże trzeba rozważyć temat skutków finansowych, gdyż minister nie zabezpieczył 

finansowo realizacji tego zadania. Wicestarosta podkreślił, że gdyby zachowano 

pierwotną liczbę łóżek, szpital musiałby zatrudnić ponad 70 pielęgniarek. W przypadku 

statutowego zmniejszenia liczby łóżek o ponad 70 pozycji, szpital jest zobligowany do 

zatrudnienia ponad  20 pielęgniarek. Wicestarosta raz jeszcze podkreślił, że nie ma 

zabezpieczonych przez ministerstwo, czy też NFZ środków finansowych na ten cel. 

Decyzje o zmniejszeniu liczby łóżek zapadły już w ościennych szpitalach w Rybniku  

i Jastrzębiu – Zdroju. W Rybniku zmniejszono ilość łóżek o 120, a w Jastrzębiu –Zdroju 

o 40 łózek. Powyższe informacje obrazują trudną sytuację w służbie zdrowia. 

 Radny Adrian Plura przekazał, że z  wypowiedzi radnej Katarzyny Dutkiewicz 

można odczytać, że część radnych jest za bezpieczeństwem pacjentów, a cześć za tym 

żeby uporządkować dokumentację. Podkreślił, że nie chciałby żeby jego wypowiedź 

miała wydźwięk polityczny. Radny przypomniał ponadto, że na styczniowym 

posiedzeniu  Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego 

został przegłosowany wniosek, skierowany do Zarządu Powiatu Raciborskiego, aby 

sprawdzić jakie jest rzeczywiste wykorzystanie łózek w raciborskim szpitalu oraz jakie 

było zatrudnienie pielęgniarek w rozbiciu na poszczególne oddziały i miesiące.  
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Po weryfikacji dostarczonych w sierpniu materiałów będzie wiadomo, czy rację ma 

dyrektor szpitala, który zapewnia, że statutowe zmniejszenie ilości łóżek nie obniży 

dostępności, jak i jakości świadczonych usług medycznych, czy też rację mają radni, 

którzy dziś wstrzymają się od udzielenia poparcia przedmiotowemu projektowi 

uchwały. Masowe zmniejszanie ilości łóżek przez szpitale świadczy o tym, że potencjał 

tych szpitali nie jest wykorzystywany z powodu braków środków finansowych. Radny 

podkreślił, że na tym polega problem, a nie na tym że należy uporządkować 

dokumentację szpitala. Dyrektor szpitala przedstawił sytuację na posiedzeniu Rady 

Społecznej Szpitala, której radny jest również członkiem. Radny dodał,  

że przedstawione wówczas przez dyrektora szpitala argumenty przekonały go do 

konieczności przeprowadzenia tychże zmian. Powyższa kwestia była też szeroko 

omawiana i wyjaśniania na styczniowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. Radny przyrównał tą 

sytuację do swojej rzeczywistości szkolnej. Dodał, że gdyby Pani Minister Edukacji 

Narodowej zaproponowała, aby zatrudniać nauczycieli w zależności od liczby ławek  

w klasach bez względu na to, czy są puste czy pełne radny też zapewne zredukowałby 

puste ławki. W obu przypadkach problemem jest brak pieniędzy. Przekazał, że rada 

musi się zmierzyć problemem braku środków finansowych, z którym od lat boryka się 

polska służba zdrowia. Radny dodał, że wierzy w to, że z weryfikacji otrzymanej  

w okresie wakacji odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji, Kultur, Sportu i Promocji 

wynikać będzie, że ilość pielęgniarek była dostosowana według ministerialnych zaleceń 

do ilości pacjentów. Radny przekazał, że żywi nadzieję, że wszyscy dożyją czasów,  

w których pielęgniarki będą odpowiednio wynagradzane za swoją pracę.  

Radna Katarzyna Dutkiewicz raz jeszcze podkreśliła, że dyrektor szpitala nie 

przekonał radnych klubu PiS swoją argumentacją. Ponadto zwróciła się do Starosty  

z pytaniem, czy Zarząd Powiatu Raciborskiego otrzymał od dyrektora szpitala 

deklarację, czy też sam nałożył cenzurę czasową w kwestii zatrudnienia brakujących  

20 pielęgniarek,  o których wspomniał Wicestarosta Marek Kurpis. Radna 

przypomniała, że ministerialne rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia br. więc 

zmiany są wprowadzane już po terminie.  

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda odpowiedział, że na rynku pracy istnieje 

deficyt w tej grupie zawodowej i pozyskanie tak dużej liczby pielęgniarek nie jest 

aktualnie możliwe. Starosta przekazał, że spotkał się w ubiegłym tygodniu z dyrektorem 

Powiaatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w tej sprawie. Ponadto informacja  
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o możliwości podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki zamieszczona została na portalu 

lekarskim. Studenci kształcą się na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Raciborzu dopiero od dwóch lat. Trzeba będzie jeszcze poczekać 

na absolwentów i zmiany na raciborskim rynku pracy dotyczące tej grupy zawodowej. 

Starosta raz jeszcze podkreślił, że dyrektor prowadzi ciągły nabór w szpitalu. Starosta 

dodał, że szpital jest zobligowany do zatrudnienia dwudziestu pielęgniarek, zatrudnienie 

3 będzie sukcesem.  

Radny Franciszek Marcol zwrócił uwagę, że na styczniowym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa zadano pytanie, czy wszystkie 

ościenne szpitale podjęły już decyzję o zmniejszeniu liczby łózek. Z uzyskanej 

odpowiedzi wynikało, że nie wszystkie szpitale podjęły taką decyzję. Szpital  

w Kędzierzynie – Koźlu nie zredukował jeszcze liczby łóżek, dlatego warto wstrzymać 

się z podjęciem takiej decyzji. Radny przekazał, że dyrektor w swojej argumentacji 

powołuje się na terminy, natomiast zgodnie z informacją wspomnianą w dniu 

dzisiejszym przez radną Katarzynę Dutkiewicz ministerialne rozporządzenie 

obowiązuje już od 1 stycznia br.  

Radny Paweł Płonka zadał pytanie dotyczące wykorzystania łóżek na oddziale 

okulistycznym w raciborskiej lecznicy. Aktualnie na oddziale okulistycznym jest 15 

łóżek i ich wykorzystanie jest stanowczo zbyt niskie. Radny dodał, że jest  

to niezrozumiałe z uwagi na fakt, że  mieszkańcy powiatu raciborskiego operują zaćmy 

w Czechach. NFZ na podstawie dyrektywy transgranicznej refunduje zabiegi wykonane 

zagranicą. Radny pytał, dlaczego mieszkańcy powiatu raciborskiego muszą jeździć do 

Czech na operację zaćmy, skoro mogliby mieć ten zabieg wykonany w raciborskim 

szpitalu.  

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda podkreślił, że podziela zdanie radnego 

Pawła Płonki. Szpital jest w stanie wykonywać więcej zabiegów, ale niestety limity 

kontraktowe NFZ  nie pozwalają na rozszerzenie palety usług w tym zakresie.  

Radny Franciszek Marcol odnosząc się do wypowiedzi Starosty przekazał,  

że NFZ przekazał dodatkowe środki finansowe na leczenie zaćmy i wymianę stawu 

biodrowego i wówczas szpital nie był w stanie wykorzystać wszystkich przyznanych 

środków. Część pacjentów zrezygnowała z zabiegów, gdyż nie odpowiadał im termin,  

a część pacjentów zapisała się do kolejki zbyt wcześnie z obawy przed długim okresem 

oczekiwania na zabieg. Radny podkreślił, że wobec powyższego nie może się zgodzić  

z wypowiedzią Starosty dotyczącą braku refundacji zabiegów przez NFZ.  
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Starosta wyznaczył do wyjaśnienia powyższej kwestii dyrektora szpitala.  

Ryszard Rudnik - Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu 

przekazał, że to co powiedział radny Franciszek Marcol jest całkowitą nieprawdą. 

Natomiast to co powiedział radny Paweł Płonka, odnośnie refundowanych przez NFZ  

w ramach dyrektywy transgranicznej operacji zaćm w Czechach, jest prawdą. Dyrektor 

poinformował, że z roku na rok szpital wykonuje coraz więcej operacji zaćm,  

jak i operacji wymiany stawu biodrowego i kolanowego. Wszystkie pieniądze, jakie 

szpital otrzymał na realizację tych zadań w I, jak i w II półroczu 2018 roku szpital 

wykorzystał. Zarówno w I, jak i II półroczu 2018 roku przekroczone zostały limity 

finansowania na wspomniane powyżej operacje, dlatego szpital otrzymał dodatkowe 

pieniądze w obu półroczach. Kolejka na wymianę soczewek zmniejszyła się o 1,5 roku. 

Dyrektor szpitala odniósł się także do pytania radnego Pawła Płonki dotyczącego 

wykorzystania łóżek na oddziale okulistycznym. Przekazał, że z uwagi na fakt,  

że zabiegi wykonywane na oddziale okulistycznym są bardzo krótkie, wykorzystanie 

łóżek na tym oddziale jest niskie. Pacjent przychodzi do szpitala rano na zabieg,  

a następnego dnia już wychodzi do domu. Dyrektor podkreślił, że dodatkowe środki 

finansowe zostały przez szpital wykorzystane i zawsze będą wykorzystywane. Dodał, że 

nie wie skąd radny Franciszek Marcol ma takie informacje. 

Radny Franciszek Marcol poinformował, że mówiąc o niewykorzystanych przez 

szpital środkach finansowych ma na myśli dodatkowe fundusze, które zostały 

przyznane poza kontraktem przez ministerstwo na operacje zaćmy i bioder. Powyższą 

informację dyrektor szpitala przekazywał na posiedzeniu Komisji Zdrowia. 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik poinformował, że ministerstwo nigdy nie 

przekazuje żadnych środków finansowych szpitalowi na zabiegi.  

Radny Franciszek Marcol przekazał, że dodatkowe środki finansowe przyznano 

szpitalowi w ramach ogólnopolskiej akcji.  

Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik odpowiedział, że nigdy nie było takiej akcji. 

Radny Franciszek Marcol przekazał, że przygotuje się i udowodni swoją rację  

w tej kwestii. 

Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik przekazał, że jedynym źródłem finansowania 

zabiegów jest NFZ. Środki ministerialne mogą być przekazywane w ramach 

prowadzonych programów lekowych bądź profilaktycznych, a nie na zabiegi 

wykonywane w ramach umowy z NFZ.  
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Dyrektor szpitala odniósł się także do wypowiedzi radnej Katarzyny Dutkiewicz. 

Dyrektor stwierdził, że radna operuje demagogią sugerując, że dyrektor dopasowuje 

akty prawne do obecnej sytuacji. Dyrektor podkreślił, że większość szpitali redukuje 

liczbę łóżek. Do końca 2018 roku zgodnie z poprzednio obowiązującym 

rozporządzeniem raciborski szpital miał nadwyżkę ponad 40 etatów pielęgniarek, a od  

1 stycznia br. odkąd weszło w życie nowe rozporządzenie jest o 74 etaty pielęgniarek za 

mało. Skutki finansowe zatrudnienia 74 pielęgniarek to 3,5 – 4 mln zł w skali roku, przy 

dotychczasowym poziomie finansowania szpitala. Dyrektor podkreślił, że polityka 

rządu jest niezrozumiała dla dyrektorów szpitali.  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz poinformowała, że brak poparcia dla 

przedmiotowego projektu uchwały nie jest stanowiskiem politycznym radnych klubu 

PiS, a jest związane z absolutnym brakiem przekonania co do argumentacji dyrektora 

szpitala nie tylko do tej kwestii, ale też wielu wcześniejszych. Radna dodała również, 

że przyjmuje epitet z ust Pana dyrektora jako komplement.  

Radny Franciszek Marcol poinformował, że pierwszy wyszukany w Internecie 

artykuł  na portalu pn. „Rzeczpospolita” informuje, że  blisko 281 mln zł z rezerwy 

ogólnej trafi do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Najwięcej 

tam, gdzie kolejki są najdłuższe i pacjenci najczęściej operują się zagranicą. Powyższy 

artykuł opublikowano 16 kwietnia 2018 r. Radny podkreślił, że powyższy artykuł 

świadczy  o tym, że radny mówi prawdę.   

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda podkreślił,  

że powyższy temat nie jest przedmiotem tego punktu porządku obrad. Zasugerował, że 

sprawę należy wyjaśnić. Podkreślił, że nikt nie kwestionuje przyznania dodatkowych 

środków finansowych, natomiast trzeba zweryfikować czy te środki zostały przez 

raciborski szpital wykorzystane. 

 Wicestarosta Marek Kurpis raz jeszcze przypomniał, ze wprowadzona przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego autopoprawka do przedmiotowego projektu uchwały 

dotyczy zmiany liczby redukowanych  łóżek na Oddziale Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej, z pierwotnie planowanych 16 łóżek do 8.  
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    8 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda zarekomendował na stanowisko 

Skarbnika Powiatu Pana Romana Nowaka. 

 Pan Roman Nowak podziękował za rekomendację Starosty na stanowisko 

Skarbnika Powiatu. Przekazał, że jest mieszkańcem Krzanowic i od 2011 roku jest 

Skarbnikiem Gminy Rudnik. Poprzednio przez 14 lat pracował w Urzędzie Miasta  

 Raciborzu. Dodał ponadto, że posiada doświadczenie w zarządzaniu finansami 

jednostek samorządowych.  

  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu Raciborskiego pogratulował 

Panu Romanowi Nowakowi objęcia funkcji Skarbnika Powiatu. 
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Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie apelu 

dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego. 

  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda poinformował, że przedmiotowy projekt 

uchwały jest pokłosiem braku przyznania środków dla Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu prowadzonej przez Centrum Zdrowia sp. z o.o.  

na terenie Raciborza. Podczas przeprowadzonych rozmów z radną Katarzyną 

Dutkiewicz - Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityko Społecznej i Bezpieczeństwa 

zapadła decyzja, by podjąć wspólne działania w celu przywrócenia funkcjonowania ww. 

poradni na terenie Raciborza.  Oferta dotychczasowej placówki nie uzyskała aprobaty 

do dofinansowania na kolejne pięć lat. Wobec powyższego przedstawiony w dniu 

dzisiejszym projekt uchwały, to apel Rady Powiatu Raciborskiego do Pana Jerzego 

Szafranowicza - Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Katowicach oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  o ogłoszenie 

postępowania w trybie dodatkowego konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie terapii 

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego.  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz dodała, że rada w kwestii problematycznej potrafi 

działać zgodnie, ale zdarza się to jednak bardzo rzadko. Brak przyznania 

dofinansowania dla dotychczas funkcjonującej na terenie Raciborza Poradni Terapii 

Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu jest niewątpliwie dużym problemem. 

Nie można dopuścić, aby wieloletnie tradycje zostały zaprzepaszczone z powodu tego, 

że poradnia, która do tej pory świadczyła tego typu usługi medyczne nie przeszła  

w konkursie o dofinansowanie. Radni muszą zabiegać o wspólne dobro podobnie, jak  

o wspomnianą już dzisiaj placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Cyprzanowie, aby 

jeszcze w tym roku poradnia mogła znowu funkcjonować na terenie Raciborza.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

 Na salę weszła Pani Ewa Lewandowska – Członek Zarządu; liczba radnych -22. 

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania. 

 

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosiła radni: 

- Artur Wierzbicki, 

-  Franciszek Marcol, 

- Paweł Płonka. 

 

 Radny Artur Wierzbicki w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 28 stycznia 

2019 r. na portalu Nasz Racibórz artykułu Pana Łukasz Bordo pn. „PKP chce 

zlikwidować przejazd kolejowy w ciągu ulicy Łąkowej!” poinformował, że likwidacja 

przejazdu ma nastąpić w ramach przebudowy Stacji Racibórz wraz z wybranymi 

elementami infrastruktury kolejowej. Plan przewiduje likwidację przejazdu do Rafako. 

Radny przekazał ponadto, że w miejsce zlikwidowanego przejazdu ma być 

wybudowane podziemne przejście pieszo - rowerowe. Wiadukt na ulicy Eichendorffa 

ma być pogłębiony, by ruch samochodowy odbywał się drogą koło więzienia. Radny 

przypomniał, że 4-5 lat temu miało miejsce porozumienie Miasto-Powiat o wymianie 

zarządu ulicy Kościuszki z ulicą 1 Maja.  

Radny zwrócił się do Starosty z prośbą o udzielenie informacji w zakresie: 

1) Jak Starosta Raciborski ocena zaproponowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.  likwidację przejazdu na ulicy Łąkowej w Raciborzu? 

2) Czy władze Powiatu Raciborskiego uczestniczą w rozmowach z PKP PLK? 

3) Czy możliwa realizacja likwidacji przejazdu na ulicy Łąkowej w Raciborzu ma 

wpływ na realizację i przetarg przebudowy drogi powiatowej 3548S pn. „Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej 3548s pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S 

ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu”?,  
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4) Możliwa realizacji likwidacji przejazdu na ulicy Łąkowej w Raciborzu spowoduje 

zmianę natężenia ruchu na drodze powiatowej 3548S. Czy plan przebudowy 

uwzględnia ewentualną możliwość zmiany organizacji ruchu? Jaki jest ewentualny 

koszt zmiany projektu? 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wniósł, aby zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi zasad składania interpelacji radny Artur Wierzbicki złożył 

interpelację w powyższej sprawie w formie pisemnej. Zadeklarował, że odpowiedź 

również zostanie przekazana w formie pisemnej.  

 

Radny Franciszek Marcol złożył na ręce Przewodniczącego Rady trzy 

interpelacje dotyczące: 

1) zrelacjonowania obecnej sytuacji kadrowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

w kontekście zwolnień / rezygnacji z pracy w tut. Starostwie (zał. nr 5), 

2) niejasnych okoliczności nieudanej próby pozyskania jednostki Wojsk Obrony 

Terytorialnej w Kuźni Raciborskiej (zał. nr 6), 

3) zabezpieczenia odpowiedniej liczby taboru PKS-u z związku z „podwójnym” 

naborem do szkół ponadpodstawowych od września 2019 r. (zał. nr 7). 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że odpowiedzi na powyższe 

interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej. 

Starosta odniósł się do sprawy pozyskania jednostki Wojsk Obrony Pogranicza  

i przekazał, że w związku z pojawiającymi się artykułami o opieszałości Starosty  

w powyższej kwestii zapewnia, że są one nieprawdziwe. Starosta jest w posiadaniu 

pełnej dokumentacji potwierdzającej zachowanie przez tut. Starostwo terminowości  

w udzielaniu odpowiedzi na pisma. Wszystkie czynności zostały wykonane terminowo 

 i nie może być mowy o żadnej opieszałości.  

 Radny Paweł Płonka zadał pytanie odnośnie tematu poruszonego na jednej  

z ubiegłorocznych sesji Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego uruchomienia punktu 

konsultacyjnego, skierowanego do mieszkańców powiatu raciborskiego, którzy ubiegają 

się o dofinansowanie w ramach programu pn.  „Czyste powietrze”. Radny zapytał, czy 

nawiązana już została współpraca z Prezydentem Miasta Raciborza i czy wystosowano 

już pismo w tej sprawie do WIOŚ.  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda poinformował, że przeprowadził  

w powyższej sprawie rozmowę z Panem Dariuszem Polowym – Prezydentem Miasta 

Raciborza. Podczas rozmowy zadeklarowano, że punkt konsultacyjny, który miałby 
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powstać na terenie powiatu raciborskiego zabezpieczy również potrzeby mieszkańców 

Raciborza. Starosta przekazał Prezydentowi informację, że Rada Powiatu Raciborskiego 

zabezpieczyła już środki finansowe na pomieszczenie, w którym ma powstać punkt 

konsultacyjny. W WIOŚ w Katowicach obsługą całego regionu Śląska zajmują się tylko 

dwie osoby. Punkt konsultacyjny został już uruchomiony na terenie Rybnika. Starosta 

przekazał, iż ma nadzieję, że w najbliższym czasie podobny punkt zostanie utworzony  

również w Raciborzu. Starosta podkreślił, że współpracuje z Prezydentem Miasta 

Raciborza, aby jak najszybciej uruchomić biuro na terenie Raciborza. 

  

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że w trakcie obrad dzisiejszej 

sesji wpłynęła  informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie  

o Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przeszedł do dalszego etapu. Starosta 

podziękował za wparcie Marszałkowi Województwa Śląskiego, senatorowi Adamowi 

Gawędzie, a także wszystkim osobom zaangażowanym w powyższej sprawie.  

Radny Adrian Plura poruszył kwestię placówki opiekuńczo-wychowawczej  

w Cyprzanowie. Radny przekazał, że został zobligowany do tego, aby podziękować 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego na czele ze Starostą, który wykazał maksimum 

dobrej woli, aby dzieci mogły pozostać w Cyprzanowie. Radny podkreślił,  

że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zorganizował 

konkurs w środku roku szkolnego zakładając, że Stowarzyszenie Otwarte Serca 

Dzieciom z Kuźni Raciborskiej może nie otrzymać wsparcia na dalsze prowadzenie 

placówki. Dodał, że jest to nieprawdopodobne, że urzędnicy odpowiedzialni za politykę 

społeczną w województwie śląskim organizowali konkurs w grudniu licząc się z tym,  

że być może dzieci będą musiały zmienić szkołę, w której prowadzone są indywidualne 

programy edukacyjno – terapeutyczne i normalny tok edukacyjny. Finalnie 10 

podopiecznych pozostało w placówce w Cyprzanowie. Szczególne podziękowania 

należą się Panu Aleksandrowi Kasprzakowi – kierownikowi Referatu Spraw 
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Społecznych, który był pomysłodawcą tego planu awaryjnego. W imię dobra dzieci 

analizowano wiele rozwiązań. Jedno ze spotkań odbyło się nawet w wigilijne 

przedpołudnie. Wymagane było uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego,  

jak i władz województwa.  Radny podkreślił, że na przekór temu co powiedziała radna 

Katarzyna Dutkiewicz, że radni rzadko głosują zgodnie, rada w imię wyższego dobra 

potrafi wznieść się ponad wszelkie podziały. Na szczeblu gminnym lub powiatowym 

liczą się wartości, na wyższych szczeblach władzy niestety zwykle wygrywa 

pragmatyzm. Radny dodał, że w powyższej sprawie ogromnym zaangażowaniem 

wykazała się również Gmina Pietrowice Wielkie z Wójtem na czele oraz lokalni 

społecznicy.   

Radny zawnioskował o elastycznie dostosowanie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych do przepisów prawa, które stanowią, że po 31 grudnia 2020 r.  

w placówce nie może przebywać więcej niż 14 wychowanków.  

Radny Franciszek Marcol przekazał, że wniosek zgłoszony przez radnego  

na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady Powiatu Raciborskiego, które odbyło się 

13 grudnia 2018 r. został przez Starostę zrealizowany na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Materiały pn. „Notatka informacyjna” 

członkowie przedmiotowej komisji otrzymali w formie elektronicznej w dniu  

17 stycznia 2019 r. Powyższy wniosek dotyczył o przedstawienie na najbliższym 

posiedzeniu Komisji  Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady powiatu Raciborskiego 

szczegółowych informacji dotyczących projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez 

zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”,  

w ramach którego powiat ma zakupić 10 niskoemisyjnych autobusów dla PKS  

w Raciborzu. Radny poinformował, że po wczorajszych wyjaśnieniach uznaje, że cała 

sprawa została dokładnie omówiona i przeanalizowana. Radny wyraził obawy 

dotyczące zaangażowania środków Powiatu Raciborskiego w ten projekt, które może 

wynieść 2 664 228,05 zł. Zapewniono, że podatek Vat zostanie zwrócony przez PKS, 

któremu Powiat przekaże autobusy w ramach aportu w zamian za udział w kapitale 

zakładowym. Radny podkreślił, że życzy sukcesu zarówno Staroście, jak i Prezesowi 

PKS w realizacji tego projektu. Ponadto wyraził zadowolenie z faktu, że odkąd funkcję 

Starosty objął Grzegorz Swoboda prace nad tym projektem nabrały przyśpieszenia,  

co zostało przedstawione w przygotowanym materiale, jak i podkreślone przez 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artura Wierzbickiego na 
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wczorajszym posiedzeniu komisji. Radny żywi nadzieję, że w imię dobra mieszkańców 

powiatu raciborskiego projekt zostanie skutecznie zrealizowany.  

Radny zwracając się do Pana Starosty przyznał, że cieszy go fakt, że PiS jednak 

przyznał pieniądze dla Raciborza.  

 

W oparciu o  § 61 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego informuję, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęły zawiadomienia o utworzeniu: 

1) Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość radna Katarzyna Dutkiewicz 

Funkcję Przewodniczącej klubu pełni  radna Katarzyna Dutkiewicz, 

2) Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP. 

Funkcję Przewodniczącego klubu pełni radny Piotr Olender, 

3) Klubu radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej” 

Funkcję Przewodniczącego klubu pełni radny Tomasz Cofała.  

Złożona dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.   

Korespondencja wpływająca w okresie międzysesyjnym również znajduje się do 

wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Przekazał również, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się   

wyjątkowo w czwartek w 28 lutego 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim 

następnej sesji zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2019 rok będzie 

„Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 

2019-2023 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych.”. 

Ponadto poinformował, że wyjątkowo w miesiącu lutym zmianie ulegną terminy 

posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, tj.: 

- 25 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, 

- 26 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa, 

- 27 lutego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.  
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Ad 26. Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył IV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 16:32. 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                      

Agnieszka Bartula                 

        Przewodniczący Rady  

   

              Adam Wajda 


