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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.4.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  VII / 2019 

z  VII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 kwietnia 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 25 kwietnia 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

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 przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego. 
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9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zakończenie sesji. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:01 

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Udział w sesji wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży: 

1. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu – insp. mgr Łukasz Krebs, 

2. Brygadier Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – Andrzej Charuk, 

3. Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej – major SG 

Tomasz Muszyński, 

4. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu - Karina Talabska, 

5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu – lek. wet. Zbigniew Mazur. 

Ponadto zaproszenie otrzymał Pan Łukasz Lange – Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.   

 

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na sali jest 

20 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 25 kwietnia  

2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 2). 
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Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda odczytał: 

- pismo nr OR.IV.0022.3.4.2019 z 23 kwietnia 2019 r., w którym Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wnosi o: 

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

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 i jednoczesne wycofanie wersji przekazanej pismem 

OR.IV.0022.3.4.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.  - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za; 

- pismo nr OR.IV.0022.3.4.2019 z 25 kwietnia 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.0022.3.4.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz wersji 

przekazanej elektronicznie w dniu 24 kwietnia 2019 r. - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za, 

2. ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 

 

 Ponadto Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego wniosła o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia poparcia dla działań podejmowanych przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w zakresie uruchomienia 

jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika przedszkolna  

i wczesnoszkolna- profil praktyczny - propozycja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji  została przyjęta jednogłośnie – 20 głosami za. 
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 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 VI sesji z dnia 26 marca 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. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 17 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

 

Na salę narad wszedł radny Dawid Wacławczyk -   liczba radnych 21. 

 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została radna Katarzyna 

Dutkiewicz. Radna nie wniosła sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącej 

Komisji Uchwał i Wniosków. 
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Ad 5. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie  

z realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Łukasz Krebs przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu w 2018 r. (zał. nr 3). 

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu Łukasz Krebs poruszył 

kwestię braku odpowiedniej klasy pojazdu, w którym można byłoby zainstalować 

wideorejestrator. Użytkowany dotychczas Opel Vectra miał 350 tys. przebiegu  

i stanowił zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, jak i poruszających się nim 

policjantów. Podkreślił, że w kwestii zakupu nowego pojazdu prowadzone są rozmowy 

z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach. Cena zakupu takiego radiowozu 

jest znacznie wyższa do zakupu średniej klasy radiowozów, których zakup wielokrotnie 

wspierali radni Rady Powiatu Raciborskiego. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.  

Brygadier Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – Andrzej 

Charuk przedstawił informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego  

za 2018 rok (zał. nr 4). 

Radni nie wnieśli uwag do przestawionej informacji.  

Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej Tomasz 

Muszyński przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez 

Placówkę Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2018 (zał. nr 5). 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Karina Talabska 

przestawiła sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2018 – 

informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za 2018 rok  

(zał. nr 6). 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur przedstawił 

sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w roku 2018 r. (zał. nr 7). 
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Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Na salę narad wszedł radny Roman Wałach  -   liczba radnych 22. 

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego nie 

odpowiedzieli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarządu Zlewni w Gliwicach. W dniu 21 marca 2019 r. do tut. Starostwa wpłynęła 

informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  

w Gliwicach z realizacji zadań w roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego (zał. nr 8).  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego i mieszkańców Powiatu podziękował przedstawicielom podległych 

służb, inspekcji i straży za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

 Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży opuścili salę obrad. 

 

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 27.03.2019 r. do 11.04.2019 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 12.04.2019 r. (zał. nr 9). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 12.04.2019 r. do 25.04.2019 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 10). 

 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że w przedstawionej informacji Starosta 

nie wspomniał o piśmie, które Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał Woś 

przesłał do Starosty odnośnie kluczowych inwestycji na rzece Odra. Radny przytoczył 

treść pisma (zał. nr 11), z którego wynika m.in., że Zarząd  Województwa Śląskiego 

uchwałą nr 522/27/VI/2019 z dnia 13 marca 2019 r. podjął decyzję o złożeniu 

wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji w ramach 

Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej  -  
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Mosty dla Regionów dla następujących zadań: 

1) budowa mostu na rzece Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wg wariantu 3 

odcinek od km 3+170 do km 5+910 ujętego w „Studium korytarzowym dla budowy 

mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w ramach programu 

rządowego „Mosty dla Regionów” z listopada 2018 r. opracowanym przez Biuro 

Projektów A-PROPOL z Gliwic, 

2) budowa mostu nad kanałem Ulgi w Raciborzu, przygotowana w ramach zadania: 

„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik 

do ul. Sportowej w Rybniku” jako etap 1a. 

 Ponadto Michał Woś podziękował radnym Rady Powiatu Raciborskiego,  

a w szczególności radnemu Franciszkowi Marcolowi za daleko idące zainteresowanie 

sprawą i podejmowane działania.  

Radny podkreślił, że przedmiotowe pismo otrzymał do Członka Zarządu 

Województwa Slaskiego Michała Wosia do wiadomości.  

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał gratulacje radnemu 

Franciszkowi Marcolowi. Dodał, że we wskazanym okresie przebywał na zwolnieniu 

lekarskim. Z informacji, które uzyskał wynika, że przedmiotowe pismo nie wpłynęło do 

tut. Starostwa. Dodał ponadto, że dowiedział się o złożeniu ww. wniosków  

o dofinansowanie powyższych zadań z mediów społecznościowych. Udostępniony 

materiał  zawierał tożsame zapisy i podziękowania, które przytoczył radny Franciszek 

Marcol. Starosta przekazał, że cieszy się z faktu, że radni wykazują chęć współpracy  

i działania na rzecz rozwoju Powiatu Raciborskiego. Nadmienił, że w tym punkcie 

porządku obrad przekazywał informację o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

a ww. pismo nie wpłynęło do tut. Starostwa.   

Radny Franciszek Marcol odczytał adnotację zamieszczoną na ww. piśmie przez 

Biuro Obsługi Klienta tut. Starostwa, z której wynika, że. pismo wpłynęło do  

urzędu 9 kwietnia 2019 r. (L. dz. 13519/04/2019IP). 

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że we wskazanym terminie 

przebywał na zwolnieniu lekarskim. Raz jeszcze podkreślił, że z informacji które 

otrzymał wynikało, że pismo nie wpłynęło do urzędu. Starosta przeprosił za wywołane 

zamieszanie.  
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Ad 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2018 

rok. 

 

 Radny Paweł Płonka poruszył kwestię nieobecności na sesji przedstawiciela  

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach. 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda przekazał, że do udziału w Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz w sesji zaproszeni zostali  

przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży. Nie wszyscy jednak z tego 

zaproszenia skorzystali. Przewodniczący Rady zasugerował, że być może wynikało to  

z konieczności wypełniania innych obowiązków służbowych. 

 Radny Paweł Płonka podkreślił, że przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach nie brał udziału ani w pracach 

Komisji ani w sesji, zatem może to wynikać z nieodpowiedniego terminu, ale też  

z faktu, że przedmiotowe zaproszenie zostało zignorowane. Radny dodał, że chciał 

zadać kilka pytań przedstawicielowi PGW Wody Polskie w odniesieniu do złożonej 

wcześniej interpelacji. Wobec powyższego radny przekazał, że skontaktuje się z PGW 

Wody Polskie drogą elektroniczną.  

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:           1 

Uchwała została podjęta. 
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Ad. 8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

 

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:           1 

Głosy nieoddane          1 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 9 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 24 kwietnia 

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. 

 Skarbnik Powiatu poinformował, że zmiana w przedmiotowym projekcie 

uchwały polega na tym, że zwiększa się o 40 000,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Kwotę 24 000,00 zł przeznacza 

się na zakup specjalistycznego ubioru, natomiast kwotę 16 000,00 zł przeznacza się na 

zakup materiałów i paliwa niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, a nie 

jak pierwotnie planowano na refundację wydatków związanych z remontem kapitalnym 

silnika ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania. Na wczorajszej sesji Rada 

Miasta Racibórz podjęła uchwałę o przekazaniu Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu kwoty w wysokości 40.000,00 zł: 

1) 24 000,00 zł – bez zmian za zakup specjalistycznego ubioru, 
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2) 16 000,00 zł – na zakup paliwa i wyposażenia. 

 W związku z powyższym tożsamy zapis techniczny musi zostać ujęty  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda zapytał, czy zmiana została ujęta  

w ww. projekcie uchwały.  

 Skarbnik Powiatu odpowiedział twierdząco.  

 Radny Franciszek Marcol zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie powyższej 

zmiany. 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu zwrócił się z prośbą o przyjęcie bezpośrednio 

po podjęciu przez Radę Miasta Racibórz uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

kwoty 40 000,00. Z uwagi, że Rada Miasta w Raciborzu podjęła ww. uchwałę  

o zmodyfikowanej treści konieczne było dostosowanie nazewnictwa technicznego 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do uchwały Rady Miasta Racibórz.  

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 Z powodu błędu technicznego głosowanie przeprowadzono ponownie.  

 

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymuję się:           0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 10 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:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

poparcia dla działań podejmowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 

w Raciborzu w zakresie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich  

na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- profil praktyczny 

 

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. 13 Interpelacje i zapytania. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili radni: 

1) Franciszek Marcol, 

2) Tomasz Kusy, 

3) Roman Wałach, 

4) Szymon Bolik, 

5) Dawid Wacławczyk, 

6) Władysław Gumieniak. 

 

 Radny Franciszek Marcol złożyła na ręce Przewodniczącego Rady interpelację 

dotyczącą wysokości dodatku motywacyjnego nauczycieli szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski (zał. nr 12). 

 Radny przypomniał, że na wniosek radnej Klubu PiS Pani Teresy Frencel  

w 2017 r. podjęto dyskusję dotyczącą podwyższenia kwoty ww. dodatku. Kwota 45 zł 

brutto trudno nazwać dodatkiem, który ma kogokolwiek „motywować”.  Po licznych 

wyliczeniach, analizach przeróżnych danych uwzględniających trzy stawki ustalono,  

że nauczyciele będą mogli otrzymać dodatek – wg uznania dyrektora – do 90 zł brutto. 

Przedmiotowy wniosek został przyjęty przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego i przekazany do realizacji 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Z sygnałów, które napływają od nauczycieli wynika 

jednak, że wysokość dodatku nadal nie uległa zmianie. 

 Radny zacytował fragment stanowiska radnych Klubów Razem dla Ziemi 

Raciborskiej i Platformy Obywatelskiej w sprawie strajku nauczycieli, cyt.: „Kierując 

się troską o przyszłość oświaty zarówno w całym kraju, jak i w powiecie raciborskim 

Radni Rady Powiatu Raciborskiego należący do klubów Razem dla Ziemi Raciborskiej  

i Platformy Obywatelskiej, wyrażają pełne zrozumienie dla postulatów strajkujących 

nauczycieli (…).” i zaproponował, aby Zarząd Powiatu niezwłocznie przystąpił do 

realizacji ww. wniosku przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji V kadencji 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Radny Tomasz Kusy złożył na ręce Przewodniczącego Rady interpelację 

dotyczącą kwestii przestrzegania przez firmy branży meblowej przepisów ochrony 

środowiska (zał. nr 13). 
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 Radny Roman Wałach  nawiązał do sprawy poruszonej  przez radnego Pawła 

Płonkę dotyczącej bezpieczeństwa na DP 3548 S- ul. Piaskowa. Radny podkreślił,  

że w materiałach przygotowanych na lutowe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki 

i Rolnictwa  pn. „Pomiary natężenia ruchu na drogach Powiatu Raciborskiego. Aktualne 

dane.” ww. droga została sklasyfikowana jako droga o najwyższych parametrach 

natężenia ruchu w zakresie dróg powiatowych. W przedmiotowym sprawozdaniu 

uwzględniającym dane za 2017 r. odnotowano, iż po ww. drodze porusza się 90 446 

pojazdów tygodniowo, tj. 12 921 pojazdów na dobę.  

 Radny zwrócił się z prośbą do Starosty o przesłanie odpowiedzi udzielonej 

radnemu Pawłowi Płonce na interpelację złożoną podczas lutowej sesji w dniu 28 lutego 

2019 r. Ponadto wniósł o skierowanie sprawy dotyczącej bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej do Powiatowego Zespołu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Raciborzu. Zdaniem radnego jest to organ, który 

powinien przeanalizować powyższy temat w kontekście zgłoszeń radnych.   

  

 Radny Piotr Olender odniósł się do interpelacji złożonej przez radnego 

Franciszka Marcola. Dodał, że nie widzi powiązania pomiędzy tymi dwoma tematami, 

tj. wysokością dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i ogólnopolskim strajkiem 

nauczycieli. Radny podkreślił, że w 2017 r. podczas posiedzenia Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego prowadził dyskusję 

z radną Teresą Frencel na temat ww. dodatków. Zdaniem radnego ważniejszy jest 

sposób wykorzystania dodatku niż ilość środków przeznaczonych na sam dodatek.  

Radny przypomniał, że sugerował wówczas, aby przeznaczyć te środki na inne cele 

m.in. na dodatek dotyczący wychowawstwa.  

 

 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że radni mogą skorzystać z pewnych 

instrumentów, aby zmotywować Zarząd do działania. Radny przyznał, że dyskusje 

prowadzone w 2017 r. nt. dodatków motywacyjnych dla nauczycieli były bardzo 

ożywione, a jedno z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji miało 

bardzo burzliwy przebieg. Wypracowano wówczas 3 stawki przedmiotowego dodatku  

i analizowano jego wpływ na budżet Powiatu Raciborskiego. Radny podkreślił, że jeżeli 

członkowie klubów radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej i Platformy Obywatelskiej 

w ramach swojego stanowiska zadeklarowali, że troszczą się oświatę powiatową to 
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należałoby w tym zakresie zrealizować przedmiotowy wniosek Komisji. Dodał ponadto, 

że sugestia radnego Piotra Olendra dotycząca dodatku za wychowawstwo jest już 

nieaktualna, gdyż w ramach porozumienia podpisanego z Solidarnością nauczyciele 

mają zagwarantowany dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 zł.  

  

Radny Szymon Bolik przekazał Staroście Raciborskiemu informację, że do 

projektu interpelacji o którym radny wspominał Staroście na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji nie został wniesione przez pozostałych radnych 

żadne zastrzeżenia i przedmiotowa interpelacja (zał. nr 14) została złożona w dniu 

dzisiejszym w Wydziale Organizacyjnym tut. Starostwa.    

 

 Radny Dawid Wacławczyk zwrócił się z zapytaniem do Starosty Raciborskiego, 

jako przedstawiciela Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o udzielenie informacji, 

kto rekomendował i jakie funkcje pełnią członkowie Rady Społecznej szpitala spoza 

klubów radnych Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda odniósł się do kwestii poruszonej przez 

radnego Romana Wałacha. Starosta przypomniał, że radny Paweł Płonka nie złożył 

interpelacji w formie pisemnej zatem było to zapytanie. Starosta potwierdził, że będą 

podejmowane działania w kwestii tego newralgicznego skrzyżowania. Dodał, że sprawa 

zostanie przekazania do Powiatowego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

w Raciborzu. W powyższej sprawie zostanie przygotowana pisemna odpowiedź  

do radnych. Starosta ponadto podziękował radnym za zainteresowanie i zaangażowanie 

w powyższą sprawę.  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda odniósł się także do wypowiedzi 

radnego Dawida Wacławczyka dotyczącej składu Rady Społecznej szpitala. Starosta 

przekazał, że dobierając skład Rady Społecznej jako organu doradczego Dyrektora 

szpitala kierował się głównie swoimi przemyśleniami. W pierwszej kolejności Starosta 

odniósł się do pomysłu, który został odrzucony, tj. ograniczenie składu Rady Społecznej 

do 8 osób. Starosta przekazał, że złożył oficjalną propozycję pracy w Radzie wszystkim 

włodarzom Gmin Powiatu Raciborskiego. Zarówno Prezydent Miasta Raciborza,  

jak i wszyscy pozostali włodarze Gmin nie wyrazili zgody na udział w Radzie 

Społecznej.  Po krótkiej analizie i opinii pozostałych członków Rady Społecznej, 
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uczestniczących również w  dzisiejszej sesji, utworzona została lista osób, które mogą 

wnieść znaczący wkład do tego organu doradczego.  

 W skład Rady Społecznej Szpitala Rejonowego w Raciborzu weszli: 

 1) Pan Tomasz Kusy, jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego, 

2) Pan Tomasz Cofała, jako Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi 

Raciborskiej, 

3) Pani Katarzyna Dutkiewicz, jako Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, 

4) Pan Władysław Gumieniak, jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego,  

5) Pani Anna Iskała, jako przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta, 

6) Pan Marek Kurpis, podejmujący działania w zakresie szpitala w imieniu Starosty, 

7) Pani Elżbieta Kuśmierz, jako przedstawiciel firmy finansowej, dotychczasowy 

członek Rady Społecznej, 

8) Pan Piotr Olender, jako Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, 

9) Pan Adrian Pason, przedstawiciel wskazany przez RiG, 

10) Pan Paweł Płonka, jako przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego, 

11) Pan Roman Wałach, jako przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego, 

12) Pani Ewa Widera, jako Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, 

13) Pan Tadeusz Wojnar, jako przedstawiciel miasta, ze względu na ilość mieszkań, 

którymi dysponuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”, 

14) Pan Ryszard Wolny, jako przedstawiciel Rady Powiatu Raciborskiego. 

 Starosta nadmienił, że zapytania odnośnie udziału w Radzie Społecznej szpitala 

zostało skierowane do wielu największych firm i instytucji na terenie Raciborza, 

jednakże nie każda firma chce mieć swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej 

szpitala. Starosta dodał, że wielokrotnie zwracał się także do Prezydenta Miasta 

Raciborza z prośbą o oddelegowanie swojego zastępcy bądź przedstawiciela Rady 

Miasta Raciborza do składu Rady Społecznej szpitala.  

 Starosta podkreślił, że przed podjęciem przedmiotowej uchwały starał się 

konsultować projekt z obecną Radą i Zarządem Powiatu Raciborskiego. Podziękował 

radnym za podjęcie uchwały w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

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

 Radny Franciszek Marcol zwrócił się do Starosty o doprecyzowanie, czy Pan 

Tadeusz Wojnar jest członkiem Rady Społecznej szpitala, jako przedstawiciel miasta,  
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 w odniesieniu do Rady Miasta Raciborza czy ogólnie miasta Raciborza z uwagi na fakt, 

że określenie było nieprecyzyjne.  

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, że Pan Tadeusz Wojnar jest 

członkiem rady Społecznej szpitala, jako przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nowoczesna”. Starosta raz jeszcze podkreślił, że wystosował zapytania do wielu 

raciborskich firm i instytucji. Temat został również poruszony na spotkaniu z ZOL-ami, 

które odbyło się w tut. Starostwie. Niestety nikt nie wyraził chęci uczestnictwa  

w Radzie Społecznej Szpitala. Starosta dodał, że gdyby było większe zainteresowanie 

ze strony podmiotów zewnętrznych w skład rady weszłoby mniej radnych. Zdaniem 

Starosty w skład Rady Społecznej powinni zostać powołani wszyscy włodarze Gmin 

Powiatu Raciborskiego. Starosta wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie to możliwe 

do zrealizowania.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak podkreślił, że dzisiejsza sesja 

jest wyjątkowa z uwagi na fakt, że raz w roku radni dokonują oceny bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Radny podzielił zdanie Starosty  

i Przewodniczącego Rady Adama Wajdy odnośnie sprawozdań przekazanych przez 

podległe służby, inspekcje i straże. Sprawozdania były bardzo szczegółowe  

i precyzyjne. Wobec powyższego radni nie zgłaszali uwag i pytań na dzisiejszej sesji.  

Radny wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że przedstawiciele Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie niepoważnie potraktowali Radę Powiatu 

Raciborskiego i  nie odpowiedzieli na zaproszenie radnych. Ponadto przekazane przez 

nich sprawozdanie zawierało szczątkowe informacje. Radny podkreślił, że chciał zadać 

przedstawicielem Wód Polskich bardzo istotne pytania dotyczące bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego mieszkańców Powiatu, a szczególnie mieszkańców Kuźni 

Raciborskiej. W przekazanym przez Wody Polskie sprawozdaniu jest informacja  

cyt. „Nadmieniamy jednocześnie, że tut. Zarząd Zlewni uwzględniając wnioski  

i interwencje z terenu oraz wykorzystując informacje pozyskane z własnego 

monitoringu, na podstawie decyzji uzyskanych z właściwych i potoków oraz obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią (…)”. Radny stwierdził, że to stwierdzenie nie do 

końca jest zgodne z prawdą. W Gminie Kuźnia Raciborska w latach 2016-2017 

obwałowana została Odra prawostronna. Ponadto obwałowano 150 m rzeki po stronie 

województwa opolskiego. W utworzenie wałów na wysokości Łąki Książęcej bardzo 

zaangażowany był Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborskiej Paweł Macha. 
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 Radny Władysław Gumieniak złożył na ręce Przewodniczącego Rady 

interpelację (zał. nr 15)  dotyczącą:   

1) budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Ruda w gminie Kuźnia 

Raciborska, 

Radny podkreślił, że w powyższej sprawie już kilkakrotnie składał interpelacje. 

Przypomniał ponadto, że 22 grudnia 2011 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję na 

realizację tego zadania. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

posiadał w wówczas pełną dokumentację i zezwolenia na prowadzenie tej inwestycji. 

Niestety nie została ona zrealizowana. W dniu 29 maja 2013 r. Śląski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Katowicach zwrócił uwagę, że budowa przedmiotowego 

zbiornika jest bardzo znacząca dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Brak zbiornika stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców 

terenów zalewowych, jak i zakładów pracy. Ogromne zagrożenie stanowi przede 

wszystkim zbiornik wodny Elektrowni Rybnik, który w przypadku stanów 

powodziowych czy też awarii zbiornika spowoduje zalewanie terenów w Gminie 

Kuźnia Raciborska.  

2) przepompowni w Ciechowicach i Turzu, 

Radny przekazał, że zapowiadano przeprowadzenie modernizację oraz budowę nowych 

przepompowni. Z uwagi na brak informacji w powyższym zakresie, radny wnosi  

o udzielenie informacji, czy przepompownie zostały zmodernizowane oraz czy 

zaplanowano budowę nowych przepompowni. Podczas powodzi w 1997 r. i 2010 r. 

przedmiotowe przepompownie nie zdały egzaminu ze względu na zasilanie elektryczne, 

jak i usytuowanie tych pomp.  

3) tzw. wiosennych przeglądów budowli i urządzeń przeciwpowodziowych na terenie 

Powiatu Raciborskiego. Radny zapytał, do czyich obowiązków należy przeprowadzanie 

przeglądów. W roku 2019 przeglądy nie zostały przeprowadzone.  

 

Ad. 14 Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Katarzyna Dutkiewicz przekazał,  

że nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

 

 



 18 

Ad. 15 Wolne wnioski i informacje. 

   

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda poinformował, że w mediach pojawiła 

się oficjalna informacja o przerwaniu strajku przez nauczycieli. Dyrektorzy szkół nie 

potwierdzili jeszcze tych informacji. Starosta dodał ponadto, że do dnia dzisiejszego,  

tj. 25 kwietnia 2019 r. nie udało się jeszcze sklasyfikować tegorocznych maturzystów. 

Kolejna próba klasyfikacji będzie podjęta w dniu jutrzejszym. Starosta podkreślił,  

że cieszy się z faktu przerwania strajku.  

 Starosta przekazał ponadto podziękowania Kierownikowi i pracownikom 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za wkład pracy w zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Raciborskiego.  

 Starosta odnosząc się do interpelacji złożonej przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Władysława Gumieniaka odnośnie dokonywania przeglądów budowli i urządzeń 

przeciwpowodziowych poinformował, że każdy obiekt mostowy powinien mieć 

założoną tzw. książkę obiektu. Przeglądy obiektów mostowych powinny być 

przeprowadzane raz w roku. Starosta zadeklarował, że sprawa zostanie 

przeanalizowana.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak przekazał, że otrzymał 

odpowiedź na interpelację dotyczącą budowy mostu na rzece Odra w Ciechowicach. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami radnego Franciszka Marcola inwestycja 

budowy mostu będzie realizowana.  

 

 Radny Paweł Płonka odniósł się do wypowiedzi Starosty dotyczącej DP 3548 S 

– ul. Piaskowa. Radny podkreślił, że zgłoszenie w sprawie przedmiotowej drogi na 

lutowej sesji Rady Powiatu Raciborskiego było interpelacją, a nie zapytaniem.  

W ocenie radnego Starosta błędnie odczytał jego intencję. Radny dodał, iż żałuje że 

złożył przedmiotową interpelację w formie ustnej. Przekazał ponadto, że sytuacja na 

problematycznym skrzyżowaniu skomplikuje się w niedalekiej przyszłości jeszcze 

bardziej. Z nieoficjalnych informacji wynika bowiem, że na terenie bazy 

Przedsiębiorstwa Komunalnego powstanie baza firmy odpowiedzialnej za budową 

obwodnicy Raciborza. W związku z powyższym należy się spodziewać, że natężenie 

ruchu na tym skrzyżowaniu będzie dziesięć razy większe. W tym miejscu jest już cały 

tabor Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Radny 
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zaznaczył, że w rejonie tego skrzyżowania dochodzi do kuriozalnych sytuacji. 

Pasażerowie wysiadają z pojazdów i wzbudzają sygnalizację świetlną  przeznaczoną dla 

pieszych i rowerzystów, aby wymusić przejazd z ulicy Sudeckiej bądź ulicy Szkolnej. 

Radny ponowił swój apel w powyższej sprawie.  

 

 Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych 

oświadczenia majątkowego za 2018 rok. Termin składania oświadczeń majątkowych 

upływa 30 kwietnia 2019 r. 

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 

28 maja 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. Wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej ”. 

   

Ad. 16 Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył VII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 16:23. 

 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                      

Agnieszka Bartula     

       Przewodniczący Rady  

                                                                                          Adam Wajda            

 


