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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.3.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  VI / 2019 

z  VI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 marca 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 26 marca 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu w 2018 roku. 

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 zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2019. 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2019 – 2025. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

13. Sprawozdanie   z   realizacji   Uchwały   Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

14. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

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

o terminie  i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca  

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Na salę narad wszedł radny Dawid Wacławczyk -   liczba radnych 20.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda odczytał: 

- pismo nr OR.II.0022.3.3.2019 z 19 marca 2019 r., w którym Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wnosi o: 

1. ujęcie w porządku obrad nowej wersji projektu uchwały w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2019 i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem OR.IV.0022.3.3.2019 

z dnia 14 marca 2019 r.  - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 20 głosami za; 

- pismo nr OR.II.0022.3.3.2019 z 26 marca 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.0022.3.3.2019 z dnia 14 marca 2019 r. - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 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.0022.3.3.2019 z dnia  

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

jednogłośnie – 20 głosami za. 

 Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że w uzasadnieniu nowej wersji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 ujęto 

informację, że zaproponowany w projekcie uchwały podział środków PFRON 

pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
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podejmując uchwałę nr 20/III/2019 z dnia 14 marca 2019 r.  W ww. projektach uchwał 

budżetowych zmianie uległy jedynie kwoty w podsumowaniu. Powyższa zmiana została 

pozytywnie zaopiniowana na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda przekazał ponadto, że w Dzienniku Ustaw 

pod poz. 511 dnia 18 marca 2019 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym w uchwałach 

podejmowanych na dzisiejszej sesji należy wprowadzić autopoprawkę w podstawie 

prawnej polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511”. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    20 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Głosy nieoddane          0 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

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

 

Protokół z V sesji z 28 lutego 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia sesji 

nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty większością głosów – 20 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. 



 5 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 17 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Artur Wierzbicki. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

Ad 5. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu w 2018 roku. 

 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda przypomniał, iż materiał  

pn. „Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu w 2018 roku.” (zał. nr 3) był omawiany 

szczegółowo na posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady.  

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału.  

 

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

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

W związku z nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, głos w tym punkcie 

porządku obrad zabrał Wicestarosta Marek Kurpis.  

Wicestarosta Marek Kurpis przypomniał, iż informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 01.03.2019 r. do 14.03.2019 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 14.03.2019 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15.03.2019 r. do 26.03.2019 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 25 marca 2019 r.  
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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. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:    20 

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:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2019. 

 

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:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

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:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa. 

  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

  Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 13. Sprawozdanie   z   realizacji   Uchwały   Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 

lata. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.   

  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przyjęcie w/w sprawozdania. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Ad 14. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.   

  Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przyjęcie w/w sprawozdania. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad 15. Interpelacje i zapytania. 

 

Nie wniesiono interpelacji.  

 

Ad 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Wierzbicki przekazał,  

że nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 17. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Radna Katarzyna Dutkiewicz poruszyła problem nadmiernego zadymienia 

powietrza generowanego przez budynek zlokalizowany przy ul. Polnej nr 4  

w Raciborzu. Radna podkreśliła, że w przedmiotowym budynku mieszczą się lokale 

użytkowo – usługowe. Okoliczni mieszkańcy skarżą się, że codziennie w okolicach 

przedpołudniowych i południowych obserwują bardzo duże zadymienie powietrza  

w tym rejonie. Radna zwróciła się do Kierownika Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Krzysztofa Spornego z pytaniem, czy do tut. Starostwa dotarły już 
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informacje w przedmiotowej sprawie oraz czy były przeprowadzane kontrole w tym 

obiekcie. 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Sporny 

poinformował, że pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu przeprowadzili interwencyjną, niezapowiedzianą kontrolę  

w zakresie uciążliwości powodowanej zwiększoną emisją zanieczyszczeń  

z wspomnianego budynku przy ul. Polnej. W przedmiotowym budynku znajdują się 

dwa lokale użytkowe. Do ich ogrzewania wykorzystywany jest kocioł węglowy starego 

typu. W trakcie kontroli nie stwierdzono spalania odpadów lub zakazanych uchwałą 

“antysmogową” Sejmiku Województwa Śląskiego gatunków węgla. Zwiększona emisja 

zanieczyszczeń występuje okresowo w momencie rozpalania lub dokładania paliwa do 

kotła, zwłaszcza w dniach, kiedy temperatura powietrza nie spada poniżej 0 stopni 

Celsjusza. Ponadto dodał, że zgodnie z deklaracją właściciela obiektu kocioł 

przewidziany jest do wymiany po zakończeniu tegorocznego sezonu grzewczego, czyli 

w terminie wcześniejszym niż określono w ww. uchwale antysmogowej Sejmiku 

Województwa Śląskiego. 

 

 Radny Franciszek Marcol podziękował nieobecnemu na sesji Staroście 

Grzegorzowi Swobodzie za przekazanie odpowiedzi na interpelację z dnia 28 lutego 

2019 r. W ww. interpelacji radny Franciszek Marcol pytał m.in. jaki jest czas 

oczekiwania na operację zaćmy lub endoprotezy w raciborskim szpitalu. Radny 

przedstawił uzyskane w odpowiedzi na przedmiotową interpelację dane, tj.: 

 

Lp.    Rodzaj zabiegu                 Okres oczekiwania na zabieg  

1. Endoproteza biodra Pilny: czerwiec 2020 Stabilny: kwiecień 2022 

2. Endoproteza kolana Pilny: październik 2023 Stabilny: styczeń 2025 

3. Zaćma Pilny: kwiecień 2019 Stabilny: maj 2021 

 

 Radny dodał, że nie będzie komentował powyższych informacji.  

 Radny Franciszek Marcol podkreślił ponadto, że jest w częstym kontakcie  

z Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Michałem Wosiem i chciałby na forum 

przedstawić informacje zawarte w piśmie z dnia 19 lutego 2019 r. podpisanym przez  

Zastępcę Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego – Panią Ewę Muchę (Mucha), dotyczące: 
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1. przebudowy DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową na odcinku 

Nędza – Kuźnia Raciborska w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Radny 

przekazał, że w tym roku planowane jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji 

projektowej na ww. drogę, 

2. budowy mostu na rzece Odra w ciągu DW 420 wraz z opracowaniem dokumentacji 

projektowej w ramach rządowego programu pn. „Mosty dla Regionów”. Radny 

poinformował, że w tym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.  

Radny przekazał powyższe informacje celem uspokojenia i zapewnienia radnych,  

że w przedmiotowym zakresie są podejmowane określone czynności. Podkreślił,  

że Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś jest konkretnym  

i odpowiedzialnym człowiekiem zajmującym odpowiednie stanowisko.  

 Radny Łukasz Mura odniósł się do przedstawionej przez Wicestarostę Marka 

Kurpisa informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami dotyczącej 

udziału Członka Zarządu Ewy Lewandowskiej w spotkaniu z Panem Jerzym Buzkiem 

w Wodzisławiu Śląskim. Radny zapytał, czy spotkanie odbyło się w godzinach pracy 

czy też po pracy. 

 Członek Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, że zaproszenie  

na ww. spotkanie zostało wystosowane do wszystkich starostw i urzędów gmin  

w regionie. Spotkanie odbyło się w godzinach pracy. Uczestniczyli w nim m.in. 

przedstawiciele gmin Wodzisławia Śląskiego, Mszany i Godowa.  Oficjalne zaproszenie 

zostało skierowane do Starosty. W spotkaniu udział wzięła Członek Zarządu Ewa 

Lewandowska z uwagi na fakt, że Starosta nie mógł w nim uczestniczyć. Tematem 

przedmiotowego spotkania była Nowa Perspektywa UE na lata 2021-2027.   

 Radny Łukasz Mura przekazał, że na podstawie zdjęć określił,  

że w przedmiotowym spotkaniu oprócz wspomnianych samorządowców uczestniczyli 

także okoliczni mieszkańcy. W ocenie radnego spotkanie miało charakter 

przedwyborczy.  

 Członek Zarządu Ewa Lewandowska odpowiedziała, że nie posiada wiedzy  

w tym zakresie. Podkreśliła, że na podstawie zdjęć nie była w stanie określić  

czy w spotkaniu brali udział także mieszkańcy. Dodała, że spotkanie mogło odbywać 

się w formule otwartej, zatem okoliczni mieszkańcy mogli w nim uczestniczyć. Członek 

Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że nie potrafi odpowiedzieć na zaniepokojenie 

radnego Łukasza Mury dotyczące wykorzystywania czasu pracy na udział  

w spotkaniach przedwyborczych. Tematem spotkania była m.in. rewitalizacja obiektów 
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publicznych, polityka senioralna w kontekście rynku zatrudnienia oraz ponad polityczna 

kwestia dotycząca pielęgniarek. Uzyskane podczas spotkania informacje zostały 

przedstawione na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego. W nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 

przyznano Polsce 65 mld euro, tj. o 15 mld euro mniej niż w aktualnie obowiązującej 

perspektywie. Członek Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że przekazała już 

radnym na ww. posiedzeniu Komisji informacje dotyczące rewitalizacji terenów  

w kontekście niezrealizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu projektu 

słodowni.  

 Radny Łukasz Mura podkreślił, że argumenty Członka Zarządu Ewy 

Lewandowskiej nadal jego nie przekonały. W ocenie radnego przedmiotowe spotkanie 

miało charakter stricte przedwyborczy. Ponadto radny wyraził nadzieję,  

że w przedstawianej na sesjach informacji Starosty o  pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami nie będzie wiadomości, że Członkowie Zarządu na zaproszenie kandydatów  

na europosłów brali udział w wieszaniu banerów wyborczych. 

Wicestarosta Marek Kurpis podkreślił, że radni mogą się różnić poglądami  

w ocenie poszczególnych zadań, jednakże w dobrym tonie była pozytywna odpowiedź  

na oficjalne zaproszenie skierowane do większości samorządów w regionie. Podkreślił, 

że w spotkaniu uczestniczyli samorządowcy.  Za niestosowną uznał sugestię radnego 

Łukasza Mury, z której wynika, ze spotkanie miało charakter przedwyborczy. Dodał,  

że Członek Zarządu Ewa Lewandowska uczestniczyła w spotkaniu wyłącznie w celach 

merytorycznych i niezwykle istotnych dla powiatu, takich jak m.in. polityka senioralna. 

Wicestarosta zwrócił się z prośbą do radnego Łukasz Mury, aby postarał się stonować  

i nie sugerował Członkom Zarządu innego motywu działania niż praca merytoryczna.  

Radny Łukasz Mura przekazał, że postara się poprawić, ale zaznaczył,  

że aktualnie trwa kampania wyborcza, opublikowano już listy kandydatów wszystkich 

ugrupowań politycznych, a wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się  

26 maja br.  

Przewodniczący Rady Adam Wajda zakończył dyskusje w powyższej sprawie.  

Ponadto dodał, że każde zaproszenie na spotkanie rozpatrywane jest nie pod kątem 

organizatora spotkania, a przedmiotu spotkania. Wobec powyższego warto uczestniczyć 

w spotkaniach, których celem merytorycznym są sprawy istotne dla powiatu. Zdaniem 

Przewodniczącego Rady taki cel przyświecał przedmiotowemu spotkaniu  

w Wodzisławiu Śląskim.   
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Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym. Przewodniczący Rady przekazał, że Wojewoda Śląski  

w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NPII.4131.1.172.2019 z dnia 7 marca 2019 r. 

stwierdził nieważność w części Uchwały  Nr IV/43/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Dodał ponadto, że kwestia zmniejszenia liczby łóżek w raciborskiej 

lecznicy nie została zakwestionowana przez nadzór prawny. Przedmiotowe 

rozstrzygnięcie znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych 

oświadczenia majątkowego za 2018 rok. Termin składania oświadczeń majątkowych 

upływa 30 kwietnia 2019 r. 

Przekazał również, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się  

w czwartek 25 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim następnej sesji 

zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2019 rok będzie 

„Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego.”. 

Przewodniczący Rady dodał, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem są bardzo 

istotne dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego, których radni reprezentują. 

Zaapelował o zorganizowanie wspólnego posiedzenia dwóch komisji stałych rady 

Powiatu Raciborskiego, aby jak najszersze grono radnych wzięło udział w spotkaniu 

z przedstawicielami służb, inspekcji i straży. Na posiedzeniu komisji będzie możliwość 

zadawania szczegółowych pytań i dyskusji w przedmiotowym zakresie. Ponadto 

Przewodniczący Rady zapewnił, że wszyscy przedstawiciele służb, inspekcji i straży 

zostaną również zaproszeni na kwietniową sesję rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 Członek Zarządu Ewa Lewandowska tytułem uzupełnienia informacji zawartej 

w Informacji Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego od 15 marca 2019 r. do 

26 marca 2019 r. doprecyzowała, że w dniu 20 marca 2019 r. uczestniczyła  

w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Biznes. Samorząd. Rozwój 

Regionalny.” Konferencja objęta była patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego. Uczestniczył w niej m.in. Jakub Chełstowski - marszałek województwa 
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śląskiego. Członek Zarządu Ewa Lewandowska dodała, że członkowie zarządu  

uczestniczą w spotkaniach, na które są zapraszani niezależnie od opcji politycznej 

organizatorów spotkania. Decyzje o udziale członków zarządu w poszczególnych 

spotkaniach podejmuje Starosta.  

 

Ad 18. Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył VI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 15:48. 

 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                      

Agnieszka Bartula                 

  

 

 

       Przewodniczący Rady  

                  Adam Wajda 


