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 Rada Powiatu Raciborskiego 

 

OR.VI.0002.3.2.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  V / 2019 

z  V sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 lutego 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 28 lutego 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 

2019-2023 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

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 zmiany uchwały o emisji 

obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2019 – 2025. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:02 

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził,  że  na sali jest 22 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 28 lutego   

2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 2). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda odczytał pismo  

nr OR.II.0022.3.2.2019 z 28 lutego 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.0022.3.2.2019 r. z dnia 14 lutego 2019 r.  - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami za; 
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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.0022.3.2.2019 z dnia  

14 lutego 2019 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 22 głosami za, 

3. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  

i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.2.2019 z dnia  

14 lutego 2019 r. - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 22 głosami za, 

4. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2019 – 2025 i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami za, 

 Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego  

wniosła o: 

1. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu - propozycja Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji została przyjęta jednogłośnie – 22 głosami za; 

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Głosy nieoddane          0 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

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

 

Protokół z IV sesji z 29 stycznia 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia 

sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 
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Protokół został przyjęty większością głosów – 22 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. 

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.  Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego 

w latach 2019-2023 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

 

 Starosta Grzegorz Swoboda przypomniał, iż materiał pn. „Plan remontów 

i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2019-2023 wraz  

z planami wykorzystywania środków zewnętrznych” (zał. nr 3) był omawiany 

szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady. Starosta podkreślił, że w przedmiotowym planie zawarte 

zostały zapisy, że realizacja poszczególnych zadań będzie możliwa po uzyskaniu 

dofinasowania ze źródeł zewnętrznych. W związku z powyższym zaprezentowany plan 

jest planem ruchomym.  

 

 Na salę narad wszedł radny Dawid Wacławczyk -   liczba radnych 23.  

 

 Starosta podkreślił, że będzie przekonywał radnych, aby w pierwszej kolejności 

realizować zadania, na które ogłoszone zostaną konkursy w ramach których Powiat 

będzie mógł aplikować o pozyskanie jak największych środków finansowych. Zdaniem 

Starosty przyjęcie takiej polityki będzie wiązało się z możliwością zrealizowania 

większej ilości inwestycji z wykorzystaniem środków, które pozostały w budżecie 
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Powiatu Raciborskiego. Nie należy zatem sugerować się tym, że w planie na dany rok 

są wpisane określone inwestycje. Zadania będą realizowane na bieżąco, na podstawie 

analiz i przesunięć inwestycji zarówno tych twardych budowlanych, jak i drogowych. 

 Starosta podkreślił, że wszystkie inwestycje drogowe są realizowane  

w uzgodnieniu z włodarzami gmin powiatu raciborskiego w oparciu o wypracowane 

wspólne stanowisko w kwestii dotyczącej partycypowania gmin w kosztach inwestycji. 

Na mocy podpisanej umowy wysokość dofinansowania ze strony gminy, na terenie 

której będzie realizowana inwestycja wyniesie 50 %. Dotychczas ta zasada 

funkcjonowała nieformalnie i nie zawsze w tej wysokości. Od teraz zanim zostanie 

złożony wniosek o dofinasowanie każda inwestycja będzie konsultowana z włodarzem 

gminy, na terenie której ma być realizowana przedmiotowa inwestycja.  

 Starosta dodał, że ten rok jest rokiem szczególnym. Podkreślił, że w dniu 

dzisiejszym udało się złożyć do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 3 wnioski na 

remont dróg powiatowych: w Łańcach, w Bieńkowicach oraz na drogę Krzanowice – 

Samborowice. Powiat dotychczas nigdy nie aplikował jeszcze o środki z FOGR-u. 

Starosta przekazał, że w uzgodnieniu z Wójtami, Burmistrzami i Prezydentem gmin 

powiatu raciborskiego jest przygotowany szereg zadań zarówno budowlanych, jak  

i drogowych do zrealizowania w tym roku. Starosta dodał, że ma nadzieje, że uda się je 

zrealizować i pod koniec roku będzie można powiedzieć, że wskaźniki zostały 

wykonane i wydatki majątkowe Powiatu na inwestycje, które wpływają na budżet 

zostały zrealizowane. Starosta podziękował radnym za przyjęcie na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego przedmiotowego planu. Dodał ponadto,  

że jeżeli pojawią się inne możliwości zrealizowania inwestycji nieujętych w ww. planie 

będzie prosił radnych o ich uwzględnienie.  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz zwróciła się z prośbą do Starosty o udzielenie 

informacji, które Starosta przedstawił członkom Komisji Zdrowia na ostatnim 

posiedzeniu, w zakresie remontu fragmentu drogi dojazdowej przed wejściem do 

raciborskiego szpitala, jak i informacji dotyczącej przyszpitalnego parkingu. Swoją 

prośbę radna umotywowała chęcią przekazania powyższych informacji do jak 

najszerszego grona mieszkańców powiatu raciborskiego.    

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że zobligował Dyrektora szpitala  

do przedstawienia w terminie do końca marca br. koncepcji funkcjonowania 

przyszpitalnego parkingu. Starosta jednoznacznie podkreślił, że cel tego zalecenia nie 

był podyktowany chęcią wprowadzenia opłat parkingowych. Dodał,  
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że ww. dokumentacja będzie niezbędna w przypadku pojawienia się środków być może 

na rewitalizację parkingu. Aktualnie Powiat zabezpieczył 50 tys. zł na „łatanie dziur” 

Na razie inwestycja została wstrzymana z uwagi na warunki atmosferyczne. Starosta 

dodał, że jeżeli w najbliższym czasie pojawią się środki finansowe będzie można 

podejść do tego tematu kompleksowo. Przekazaną od Dyrektora szpitala koncepcję 

Starosta przekaże w pierwszej kolejności do Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu, celem 

dokonania analizy i wypracowania wspólnego stanowiska. Starosta zapewnił wbrew 

doniesieniom medialnym, że na chwilę obecną nie podjęto żadnej decyzji w powyższym 

zakresie. Opracowywana jest koncepcja funkcjonowania szpitala i dostępności do 

parkingu przy raciborskiej lecznicy.  

   

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 30.01.2019 r. do 14.02.2019 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 14.02.2019 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 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 27 lutego 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. 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

 



 7 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    23 

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 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały o 

emisji obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 

2019 – 2025. 

  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   
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  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 13. Interpelacje i zapytania. 

 

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili radni: 

- Franciszek Marcol, 

- Władysław Gumieniak, 

- Paweł Płonka. 

 

 Radny Franciszek Marcol przekazał, że chciałby odnieść się do tematu 

poruszonego na ostatniej sesji Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego dodatkowych 

środków finansowych przyznanych przez NFZ na operacje usuwania zaćmy i wymiany 

stawu biodrowego i kolanowego. Na wstępie radny doprecyzował informację 

o wysokości kwoty, którą NFZ przeznaczył na dodatkowe zabiegi. Śląski Oddział NFZ 

otrzymał 36,6 mln zł dofinansowania, co jest drugą kwotą w kraju po oddziale  

mazowieckim  (44,2 mln zł). Środki finansowe przekazano do oddziałów wojewódzkich 

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

przypomniał, że przytoczył powyższe fakty na ostatniej styczniowej sesji rady Powiatu 

Raciborskiego i wówczas Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

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

Radny w ramach przypomnienia przytoczył fragment Protokołu nr I/2019 z IV sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, która odbyła się 29 stycznia 2019 r. w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu przestawiający wyżej opisaną sytuację. Następnie radny 

przytoczył fragment Protokołu nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz 

Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2017 r.: „Dyrektor 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu (…) dodał, iż podjęto próby realizacji usług 
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medycznych, na które Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał środki np. leczenia 

zaćmy, wstawiania endoprotez, terapię bezinterferonową. Zasygnalizował jednak,  

iż pomimo podjętych działań pojawiają się problemy z wykorzystaniem przyznanych 

środków, wielu pacjentów odmawia podjęcia leczenia głównie z powodów osobistych. 

W przypadku programów lekowych szpital nie jest w stanie zrealizować tego zadania  

ze względu na krótki okres czasu na ich rozliczenie.  

 W złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Adama Wajdy interpelacji  

(zał. nr 6) radny Franciszek Marcol zadał poniższe pytania: 

 1)  Czy dyrekcja raciborskiego szpitala wnioskowała o dodatkowe środki na wyżej 

przytoczone zabiegi w ramach rezerwy NFZ w roku 2017 i 2018. Jeżeli tak, to na jaką 

kwotę?, 

2) Czy raciborski szpital w ramach powyższego programu otrzymał środki w roku 2017 

lub 2018. Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Jaka część z nich została ewentualnie zwrócona 

do NFZ / Oddziału NFZ, a jaka wykorzystana?, 

3) Jaki jest czas oczekiwania na operacje zaćmy lub endoprotezy w raciborskim 

szpitalu?, 

4) Czy raciborski szpital nie zrealizował jeszcze jakiś innych zadań, na które otrzymał 

dofinansowanie z NFZ? 

Radny dodał, że wypowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 

styczniowej sesji była dla radnego niesprawiedliwa i krzywdząca. Ponadto stwierdził,  

że było to dla niego przykre doświadczenie.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak przypomniał, że 22 maja 

2018 r. Premier Matusz Morawiecki zaprezentował nowy rządowy program pn. „Mosty 

dla regionów”, jako jeden z kluczowych programów rozbudowy kraju.  

W przedmiotowym programie ujęto także most na Odrze pomiędzy Gminą Rudnik,  

a Gminą Nędza. Radny przypomniał, że na budowę ww. mostu mieszkańcy czekają już 

74 lata, tj. od zakończenia II wojny światowej. Radny Władysław Gumieniak przytoczył 

wypowiedź Premiera Mateusza Morawieckiego: „Chcemy budować mosty po to, żeby 

łączyć Polskę, (…) Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla 

ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne.” Program potrwa 

do 2025 roku. Na jego realizację rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.  

W programie znalazło się 20 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, 

które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Na mapie tej 
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inwestycji most w Ciechowicach został oznaczony pod pozycją nr 10. Budowa mostów 

w ramach programu "Mosty dla Regionów" będzie dofinansowana w 80 %,  

a minimalny wkład własny samorządów wyniesie 20-25 % w zakresie dokumentacji, 

jak również samej inwestycji. Nabór wniosków rozpoczął się od 16 sierpnia 2018 r. 

Radny poinformował, że inwestycja budowy mostu może być również realizowana 

przez kilka jednostek samorządu terytorialnego. Powołując się na wypowiedź Ministra 

Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, radny przekazał, że środki finansowe  

z utworzonego w ubiegłym roku Funduszu Dróg Samorządowych będą pozwalały na 

zawarcie umów na realizację w cyklu wieloletnim nie tylko budowy dróg 

samorządowych, ale i mostów.  

Ponadto nadmienił, że radni dysponują szczątkowymi informacjami na temat 

powyższej inwestycji. Na jednej z ubiegłorocznych sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

Starosta Ryszard Winiarski przekazał, że 20 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w sprawie 

realizacji rządowego programu „Mosty dla Regionów”, w którym uczestniczyli również 

Wójtowie z Rudnika i Nędzy.  

W związku z brakiem informacji dotyczącej realizacji przedmiotowej inwestycji 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak złożył na ręce Przewodniczącego 

rady Adama Wajdy interpelację do Marszałka i Zarządu Województwa Śląskiego  

(zał. nr 7). Radny zadał pytania: 

1)  Jakie działania zostały podjęte w sprawie budowy mostu na rzece Odrze pomiędzy 

Gminą Rudnik, a Gminą Nędza w ramach ww. programu?, 

2) Czy został złożony stosowny wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  

w sprawie pozyskania funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

jego realizacji? 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak przypomniał, że jeden  

z radnych oświadczył, że nie ma się czym przejmować, gdyż Premier poinformował,  

że most zostanie wybudowany. Radny przekazał, że nie jest o tym do końca 

przekonany, gdyż jest zaniepokojony brakiem informacji w powyższym zakresie. 

Dodał, że ogłoszone zostały konsultacje społeczne, a  w Łubowicach i w Ciechowicach 

odbyły się spotkania z mieszkańcami gmin podczas których przedstawiono 3 możliwe 

warianty usytuowania mostu.  

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak przekazał, że z powodu 

niestabilnego poziomu wody w Odrze prom w Ciechowicach kursuje tylko około 3 
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miesięcy w roku. Mieszkańcy sygnalizują radnemu problemy związane z dojazdem na 

drugą stronę Odry m. in. do pracy, schorowanych rodziców czy też na pola uprawne. 

Codzienne dojazdy są dla mieszańców bardzo uciążliwe. Przekazał, że trasa Turze – 

Sławików z uwzględnieniem przeprawy promowej wynosi  7 km, natomiast z objazdem 

przez Racibórz aż 27 km. Jedynym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest budowa mostu 

w Ciechowicach.  

Radny przypomniał, że temat budowy mostu poruszał wielokrotnie m.in.  

w interpelacjach składanych już od 1999 r., kiedy został radnym Powiatu 

Raciborskiego. Radny przekazał, że żywi głęboką nadzieję, że tym razem inwestycja 

zostanie zrealizowana, gdyż zdaniem radnego rządowy program pn. „Mosty dla 

Regionów” to ostatnia szansa, aby przeprawa przez Odrę doczekała się realizacji. 

 

Radny Paweł Płonka zaapelował do Starosty o zastosowanie inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Paskowej, Szkolnej i Sudeckiej. Radny 

przekazał, że na przedmiotowym skrzyżowaniu dochodzi do wielu kuriozalnych  

i niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zaznaczył, że na ulicy Sudeckiej znajduje się 

zajezdnia autobusów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Przewożone są tam 

również ciężkim transportem materiały na budowę Zbiornika Racibórz Dolny.  

W godzinach szczytowych wyjazd z ww. skrzyżowania „graniczy z cudem”.  Policja  

z pewnością może potwierdzić, że dochodzi tam do bardzo niebezpiecznych wypadków. 

Z informacji, które radny otrzymał od okolicznych mieszkańców wynika, że znaczna 

liczba użytkowników pojazdów nie przestrzega zasad sygnalizacji świetlnej. Radny 

dodał, że pozyskał informacje na temat inteligentnej sygnalizacji świetlnej ITLC 

(Intelligent Traffic Light Control). W 2014 r. Polska Izba Informatyki  

i Telekomunikacji powołała specjalny komitet, który nazywa się Inteligentne Systemy 

Transportowe i dzięki niemu w wielu polskich miastach rozwija się system inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej. Radny zapytał, czy istnieje możliwość zastosowania  

ww. rozwiązania na przedmiotowym skrzyżowaniu. Radny raz jeszcze podkreślił,  

że problem jest naglący. Skrzyżowanie jest obciążone wysokim poziomem natężenia 

ruchu drogowego. Radny obawia się, że może tam dojść do jakiejś tragedii. 

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że ww. skrzyżowanie jest bardzo 

obciążone, natomiast funkcjonuje tam sygnalizacja świetlna i odpowiednie służby 

powinny nadzorować jej przestrzeganie. Starosta dodał, że skrzyżowanie jest drogą 

wyższego rzędu zatem konieczne jest przeprowadzenie ustaleń z zarządcą drogi. Powiat 
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Raciborski nie może w całości sfinansować na przedmiotowym skrzyżowaniu 

sygnalizacji ITLC. W powyższej sprawie może zostać wystosowane zapytanie do 

zarządy drogi, czy istniej możliwość partycypowania w tych kosztach. Starosta 

zaznaczył jednak, że w budżecie Powiatu Raciborskiego nie ma środków finansowych 

na ten cel. Przypomniał, że koszt realizacji tego zadania to około 100 tys. zł. Zaznaczył, 

że jeżeli radni będą wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze to będą 

czynione starania o wygospodarowanie tej kwoty w budżecie. Starosta podkreślił, że 

zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja na tym skrzyżowaniu jest bardzo trudna,  

ale kultura kierowców w zakresie przestrzegania zasad sygnalizacji świetlnej znacznie 

ułatwiłaby ruch w tamtym rejonie. 

Radny Paweł Płonka nadmienił, że na ww. skrzyżowaniu dochodzi do sytuacji, 

w których kierowcy pojazdów są gotowi wysiąść z pojazdu i podejść do sygnalizacji 

świetlnej po to, aby wymusić czerwone światło i przejazd. 

Radny Tomasz Kusy celem wyjaśnienia przekazał, że ww. skrzyżowanie jest 

skrzyżowaniem drogi powiatowej z drogą miejską. Zatem to droga powiatowa jest 

drogą wyższego rzędu. Radny Paweł Płonka przedstawił problem ulicy przy bramie 

wjazdowej do COBEX-u. Radny doprecyzował, że funkcjonuje tam wyłącznie 

cząstkowa sygnalizacja świetlna wzbudzana przez pieszych. Problem ten był też 

poruszany na sesji Rady Miasta Racibórz. Radny przychylił się do apelu radnego Pawła 

Płonki.  

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że był przekonany że droga powiatowa 

krzyżuje się w tym miejscu z drogą wojewódzką. Dodał, że być może wziął pod uwagę 

jakieś przyszłościowe plany względem tej drogi. Starosta przekazał, że jest w stanie 

podjąć rozmowy w tej sprawie z Prezydentem Miasta Raciborza i jeżeli znajdą się  

w budżecie środki na ten cel zrealizuje to zadanie w ramach poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

Radny Paweł Płonka dodał, że znalazł przykład zastosowania inteligentnej 

sygnalizacji świetlnej przy rondach w Zielonej Górze. Zdaniem radnego ten system 

pomógłby rozwiązać problem również na rondzie Solidarności w Raciborzu,  

(tzw. „nerka”). Zasada polega na tym, że w jezdni zamontowane są czujniki, a przed 

wjazdem na rondo jest jeszcze sygnalizacja świetlna i wówczas te czujniki w połączeniu 

z kamerami wysyłają dane do „serca systemu” i w efekcie następuje rozluźnienie ruchu 

na rondzie. Cały koszt, który poniosło Miasto Zielona Góra to około 200 tys. zł. 
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Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że dobrze że radny zaznaczył, że koszty 

poniosło miasto. Dodał, że popiera inicjatywę złożenia wniosku do Prezydenta Miasta 

Raciborza w powyższym zakresie.  

 

Ad 14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 15. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik chciałby zabrać głos w tym punkcie 

sesji celem ustosunkowania się do wypowiedzi radnego Franciszka Marcola.  

 

 Radny Franciszek Marcol zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady 

Władysława Gumieniaka przekazał, że w sprawie budowy mostu w Ciechowicach 

spotkał się 11 lutego br. z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Michałem 

Wosiem. Radny przekazał, że koncepcja przedstawiająca 3 warianty umiejscowienia 

przedmiotowego mostu została przekazana do wglądu mieszkańcom. Obywają się 

aktualnie konsultacje społeczne w powyższym zakresie. Zarówno w Urzędzie Gminy  

w Rudniku, jak i w Nędzy znajduje się do wglądu bardzo obszerna dokumentacja. 

Radny zapewnił, że inwestycja jest realizowana.  

 

 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard 

Rudnik podkreślił, że cieszy się, że radny Franciszek Marcol wywołał temat 

dodatkowych środków NFZ na dzisiejszej sesji. Dodał, że dysponuje na dzisiejszej sesji 

konkretnymi wyliczeniami, które wyprowadzą wszystkich z błędu. Dodał,  

że niepotrzebne jest to zacięcie, gdyż wszystko można dokładnie wyjaśnić. Dyrektor 

potwierdził, że zgodnie z tym co przekazał radny Franciszek Marcol województwo 

śląskie otrzymało z NFZ ponad 36 mln zł na dodatkowe zabiegi usuwania zaćmy  

i wymiany stawów biodrowych i kolanowych w 2018 r. 

Dyrektor poinformował, że w 2018 r. szpital na podstawie aneksów otrzymał 

dodatkowo 67.115,00 zł na dodatkowe zabiegi wymiany stawu biodrowego 
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 i kolanowego oraz 917.329,00 zł na zabiegi usuwania zaćmy. Oznacza to,  

że w przeciągu całego 2018 r. przeprowadzono renegocjacje na łączną kwotę 

984.444,00 zł. Ponadto przekroczone zostały limity o 132 tys. zł na operacje wymiany 

stawu biodrowego i kolanowego oraz o 375 tys. zł na operacje usuwania zaćmy. 

Łącznie te zwiększone budżety zostały przekroczone o 507 tys. zł. Szpital oprócz 

przydzielonego podstawowego kontraktu wykonał zabiegi za 1,5 mln zł 

 i są to dodatkowe środki, o których mówił radny Franciszek Marcol. W ramach 

dodatkowych środków wykonano 43 zabiegi wymiany stawu biodrowego i 541 

zabiegów usuwania zaćmy. Wszystkie środki finansowe, które raciborski szpital 

uzyskał na tego typu zabiegi zostały wydatkowane i oprócz tego przekroczono ten 

kontrakt o około pół miliona zł. Dyrektor odniósł się do przytoczonego przez radnego 

Franciszka Marcola fragmentu protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia i potwierdził, 

że przekazał radnym taką informację. Nowy system finansowania szpitali wszedł  

w życie w czwartym kwartale 2017 r. i wówczas na jednym z posiedzeń Komisji 

Zdrowia Dyrektor przekazał radnym informację, że NFZ przyznał dodatkowe środki i są 

problemy z pozyskiwaniem pacjentów. Natomiast środki te zostały wykorzystane. 

Dyrektor podkreślił, że nie było takiej sytuacji, że szpital mógł otrzymać jakieś 

dodatkowe środki pieniężne i z tej sytuacji nie skorzystał bądź też nie wykorzystał jakiś 

środków finansowych na zabiegi.  

Dyrektor poinformował ponadto, że tradycyjnie został przekroczony ryczałt  

i wyniósł 104,6 %, a w zakresach odrębnie kontraktowanych wyniósł 101,1 %, czyli 

łącznie środki, które zostały przekazane przez NFZ w kontraktach zostały przekroczone 

o ponad 5%. Dyrektor wyjaśnił, że jest to planowy zabieg w celu uzyskani zwiększenia 

tych środków w okresach następnych. Dodał ponadto, że jeżeli radny Franciszek Marcol 

będzie miał jeszcze jakieś wątpliwości to dyrektor postara się je wyjaśnić. 

Radny Fraciszek Marcol uściślił, że podczas styczniowej sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego wiedział, że NFZ przyznawał dodatkowe środki na zabiegi usuwania 

zaćmy i wymiany stawu biodrowego i kolanowego i przypomniał wówczas o tym fakcie 

Dyrektorowi.  Dodał, że Dyrektor szpitala przekazał, że jest to całkowita nieprawda. 

Być może wynikało to z tego, że Dyrektor nieuważnie słuchał wypowiedzi radnego. 

Radny podkreślił, że jeżeli Dyrektor nie był pewien czy NFZ przyznał dodatkowe 

środki na ww. zabiegi  nie powinien był się wypowiadać w tak jednoznaczny sposób. 

Dodał, że jeżeli nie udałoby się radnemu znaleźć tego fragmentu w protokole  

z posiedzenia Komisji Zdrowia w 2017 r. to nadal wypowiedź radnego ze styczniowej 
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sesji w ocenie Dyrektora byłaby nieprawdziwa. Radny podkreślił, że mógłby dzisiaj 

powiedzieć, że Dyrektor na ostatniej sesji nazwał go kłamcą, gdyż w ocenie radnego 

stwierdzenie, że to co powiedział radny Franciszek Marcol jest całkowitą nieprawdą jest 

równoznaczne ze stwierdzeniem, że radny Franciszek Marcol jest kłamcą w tym 

zakresie. Radny zwrócił się z prośbą do Dyrektora o szanowanie słowa. Dodał,  

że z racji tego że Dyrektor jest starszy niczego nie nakazuje, nie zwraca uwagi tylko 

prosi o zachowanie kontroli nad swoimi wypowiedziami.  

Dyrektor Szpitala przekazał, że w pewnym stopniu nie zrozumieli się z radnym 

Franciszkiem Marcolem. Dodał, że jego wypowiedź dotyczyła stwierdzenia, że NFZ 

przyznał raciborskiej lecznicy dodatkowe środki finansowe, a szpital ich nie 

wykorzystał. Dyrektor przyznał, iż powiedział wówczas, że jest to nieprawda, gdyż taka 

sytuacja nie miała miejsca.  

Przewodniczący Rady Adam Wajda docenił, że każdy chce walczyć o dobro 

mieszkańców, ale dodał, że resztę sporów warto sobie wyjaśnić poza spotkaniem 

sesyjnym. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek korzystając z okazji, w roli 

przedstawiciela stowarzyszenia wędkarskiego zaprosił wszystkich wędkarzy i osoby 

zainteresowane na V Powiatowe Targi Wędkarskie, które będą odbywały się w Nędzy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak podziękował radnemu 

Franciszkowi Marcolowi za przekazane informacje odnośnie budowy mostu  

w Ciechowicach. Dodał, że termin składania wniosków w powyższej   sprawie upływa 

w marcu br. Z posiadanych przez radnego informacji wynika, że w skali kraju 

dotychczas został złożony tylko jeden wniosek z województwa podkarpackiego na 

budowę mostu na rzece San w Jarosławiu. Radny podkreślił, że ma nadzieję, że termin 

aplikowania zostanie przedłużony. W oparciu o informacje uzyskane od radnego 

Franciszka Marcola zawierza że w najbliższych dniach wniosek o budowę mostu  

w Ciechowicach zostanie złożony. Podkreślił, że żałuje, że informacje w tym zakresie 

nie są przekazywane nawet do tutejszego Starostwa, gdyż nie dotyczą one tylko dwóch  

gmin.  

 



 17 

Przewodniczący Rady Adam Wajda 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   

26 marca 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim następnej sesji zgodnie  

z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2019 rok będzie „Funkcjonowanie 

Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku”. 

 

Ad 16. Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył V sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 16:04. 

 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                      

Agnieszka Bartula                    Przewodniczący Rady  

                    Adam Wajda 

 


