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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.5.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  VIII / 2019 

z  VIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 maja 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

 

 

Obecni: 

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

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

oraz efektów pracy organizatora pieczy zastępczej w roku 2018 r. Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

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 udzielenia dotacji na 

zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej 

Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach”. 
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9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia uchwały  

Nr 54/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r., uchwały Nr VI/87/2019 

Rady Miasta Raciborza z dnia 24 kwietnia 2019 r. i uchwał innych samorządów 

województwa śląskiego dotyczących podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zakończenie sesji. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:03 

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

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

21 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 maja  

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

Na salę narad wszedł radny Artur Wierzbicki - liczba radnych 22. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał,  

że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego wnosi o ujęcie w porządku obrad 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  
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na rok 2019 - propozycja Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie – 22 

głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.  

 Radny Dawid Wacławczyk wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia uchwały Nr 54/V/2019 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r., uchwały Nr VI/87/2019 Rady Miasta 

Raciborza z dnia 24 kwietnia 2019 r. i uchwał innych samorządów województwa 

śląskiego dotyczących podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na 

poprawę jakości powietrza w Polsce i ponowne przekazanie przedmiotowego projektu  

pod obrady komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego. Radny podkreślił, że projekt 

uchwały zostanie wówczas dopracowany merytorycznie. Ponadto wyjaśnione zostaną 

wszelkie wątpliwości m.in. czy wszystkie postulaty powyższego apelu są uzasadnione 

oraz czy pewne aspekty prawne już obowiązują bądź obowiązują w pewnym zakresie.

 Starosta Grzegorz Swoboda przychylił się do wniosku radnego Dawida 

Wacławczyka.  

 Na salę narad wszedł radny Tomasz Cofała - liczba radnych 23. 

Propozycja radnego Dawida Wacławczyka została przyjęta większością głosów 

– 22 za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.  

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    23 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Głosy nieoddane          0 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

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

 

Protokół z VII sesji z dnia 25 kwietnia 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do 

dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty większością głosów – 23 głosami za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 
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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 – 21 

głosy za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków została radna Katarzyna 

Dutkiewicz. Radna nie wniosła sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącej 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

Salę narad opuścił radny Ryszard Wolny – liczba radnych 22. 

 

Ad 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora pieczy zastępczej w roku 2018 r. 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów 

pracy organizatora pieczy zastępczej w 2018 roku. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej.” (zał. nr 3) był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.   

 Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego materiału.  

 

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 25.04.2019 r. do 16.05.2019 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16.05.2019 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 17.05.2019 r. do 28.05.2019 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 
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 Ponadto Starosta, w imieniu Prezydenta RP Andrzej Dudy, złożył radnym 

podziękowania oraz życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.  

  

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 maja 2019 r.  

pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

   

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymuję się:           0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-

Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach”. 

 

 Radni nie zgłosili 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. 

 



 6 

 

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

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2019. 

 

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. 10 Interpelacje i zapytania. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili radni: 

1) Dawid Wacławczyk, 

2) Franciszek Marcol, 

3) Tomasz Cofała,  

4) Tomasz Kusy. 

 

 Radny Dawid Wacławczyk wyraził zadowolenie z wprowadzenia terminali 

płatniczych w tut. Starostwie. Ponadto radny zapytał: 

1) dlaczego prowizja za opłaty przez terminal wynosi 2 zł,  

2) czy jest to prowizja wynikająca z umowy negocjowanej z operatorem czy też opłata, 

która zasila budżet Powiatu Raciborskiego.  

Radny dodał, że z reguły prowizje nie są pobierane, ewentualnie wynoszą 18 czy też  

39 gr. 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że pobierana prowizja w wysokości 2 zł 

nie zasila budżetu Powiatu Raciborskiego. Starosta podkreślił, że osobiście podważał tą 

kwotę, ale tut. Starostwo nie miało wpływu na jej wysokość. Cała kwota zasila konto 
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PWPW S.A. Starosta zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie powyższych informacji do 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzeja Chwalczyka.  

 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk 

poinformował, że dostawcą terminali płatniczych jest PWPW S.A. z uwagi na fakt, 

 że płatności są ewidencjonowane bezpośrednio w systemie CEPIK. Opłata 

manipulacyjna została określona, a wręcz narzucona przez PWPW S.A. i tut. Starostwo 

nie miało na to żadnego wpływu. Naczelnik podkreślił, że nie dysponuje informacjami 

w jakim celu jest pobierana, można się jedynie domyślać, że jest przeznaczana na 

pokrycie opłat związanych z utrzymywaniem tych terminali. 

 Radny Dawid Wacławczyk zapytał, czy Starostwo musiało korzystać z terminali 

oferowanych przez PWPW S.A. 

 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk 

odpowiedział, że jeżeli płatności mają być ewidencjonowane w CEPIK to wdrożenie 

terminali płatniczych musiało być przeprowadzone przy współpracy z PWPW S.A., 

gdyż jest to instytucja która jest administratorem systemu informatycznego.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że należało wyjaśnić kwestię z jakiego 

powodu pobierana jest opłata manipulacyjna z uwagi na fakt, że z reguły takie operacje 

są bezkosztowe. 

 Starosta Grzegorz Swoboda dodał, że terminale płatnicze zostały wprowadzone 

w celu usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu. Starosta 

dodał, że w czwartek 23 maja br. dokonano 28 wpłat bezgotówkowych. Nadal istnieje 

możliwość dokonywania bezprowizyjnych wpłat w punkcie kasowym prowadzonym 

przez firmę, która została wyłoniona w zapytaniu ofertowym. 

 Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że jest bardzo zdziwiony, gdyż 

przedsiębiorcy z reguły otrzymują terminale na okres jednego roku bezpłatnie, 

natomiast po upływie tego terminu pobierane są minimalne opłaty. Podkreślił, że tak 

wysoka kwota prowizji jest niespotykana na rynku komercyjnym, a wydawało się, że 

Polska zmierza w stronę cyfryzacji.  

 Radny Franciszek Marcol odniósł do wypowiedzi Starosty na posesyjnej 

konferencji prasowej w kwietniu br. dotyczącej strajku nauczycieli. Radny zacytował 

fragment artykułu opublikowanego na portalu www.naszraciborz.pl, tj. „Do tej kwestii 

odniósł się dziś na konferencji prasowej starosta Grzegorz Swoboda. Wszystkie 

podległe mu szkoły strajkowały. Nauczyciele stracili blisko połowę wypłaty. Zdaniem 

Swobody zdania są podzielone, a kwestia jest aktualnie dyskutowana na forum zarówno 

http://www.naszraciborz.pl/
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konwentu samorządów ziemi raciborskiej jak i subregionu zachodniego. Wypowiedzieć 

muszą się prawnicy – Brakuje orzecznictwa – dodał dziś Swoboda. Przypomniał 

stanowisko RIO i konsekwencje, jakie wiążą się z naruszeniem dyscypliny finansów 

publicznych. Na razie więc nauczyciele szkół ponadpodstawowych nie maj co liczyć na 

wynagrodzenie za czas strajku (…)”.  

 Radny Franciszek Marcol, wobec powyższego, w interpelacji (zał. nr 6)  

wniósł o: 

1) podanie informacji o ostatecznej decyzji Zarządu w kwestii wypłaty wynagrodzeń 

nauczycielom za czas strajku, 

2) wyliczenia finansowe skutkujących na budżet szkół / starostwa, jeżeli nie doszło  

do wypłat przedmiotowych wynagrodzeń, 

3) podanie informacji, ile środków pozostało z tego tytułu na funduszu płac wraz  

z pochodnymi  (nagrody, ZUS, „trzynastka”, itp.) i jak Zarząd planuje  

je zagospodarować.  

 Radny dodał, że jeżeli w uchwalonym budżecie odnotowano nadwyżkę  

to budżet przygotowano w sposób rzetelny. Natomiast jeżeli jej nie odnotowano  

to budżet został przygotowany nierzetelnie.  

 Starosta Grzegorz Swoboda potwierdził, że odbyła się konferencja prasowa  

m. in. w powyższym temacie i nagranie zostało udostępnione w internecie. Przekazane 

wówczas informacje były przede wszystkim pokłosiem ustaleń dokonywanych  

na posiedzeniu członków Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz 

Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty w Boguminie.  Starosta dodał, 

że wraz z włodarzami Gmin Powiatu Raciborskiego dążył do wypracowania wspólnego 

stanowiska w kwestii wypłat wynagrodzeń nauczycielom za okres strajku. Gmina 

Krzyżanowice otrzymała inne wytyczne z RIO dotyczące naliczania wynagrodzeń. 

Starosta poinformował, że Powiat Raciborski nie wypłacił wynagrodzeń nauczycielom 

za okres strajku. Aktualnie zgodnie z wnioskiem radnego Franciszka Marcola 

weryfikowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli.  

 Starosta raz jeszcze podkreślił, że Zarząd Powiatu Raciborskiego rozważał 

wszystkie możliwości wypłaty wynagrodzeń za okres strajku. Ponadto dodał,  

że czynione były starania w celu wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich 

samorządów Powiatu Raciborskiego w kwestii wypłat przedmiotowych wynagrodzeń.  
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 Radny Tomasz Cofała na wstępie przeprosił za swoje spóźnienie, które wynikało 

z faktu, że do drogach Raciborza i Powiatu Raciborskiego coraz trudniej się poruszać. 

Pokonanie kilkukilometrowego odcinka drogi zajęło radnemu 25 minut. Radny dodał, 

że interpelację, którą składa na ręce Przewodniczącego Rady (zał. nr 7) również 

dotyczy drogi, a mianowicie bezpieczeństwa na DK 45 – ulica Starowiejska. Radny 

przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady Miasta Raciborza zajmował się m.in. 

kwestią bezpieczeństwa na drogach. Po rocznej wymianie korespondencji z GDDKiA 

udało się zamontować 4 znaki informujące o przejściu dla pieszych w dwóch miejscach. 

Radny podkreślił, że zwrócili się do niego mieszkańcy oraz osoby prowadzące 

działalność gospodarczą w rejonie ulicy Starowiejskiej o podjęcie czynności w celu 

poprawy bezpieczeństwa na DK 45. Mając na uwadze powtarzające się na ulicy 

Starowiejskiej w Raciborzu niebezpieczne zdarzenia drogowe, które w ocenie 

mieszkańców oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola pn. „Stokrotka” 

znajdującego się przy wspomnianej ulicy oraz licznych w tym miejscu zakładów pracy 

stwarzają uzasadnione obawy utraty zdrowia i życia. Wobec powyższego radny zwrócił 

się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań mogących poprawić bezpieczeństwo 

pieszych oraz osób korzystających z ulicy Starowiejskiej i przyległego do jezdni 

chodnika.  

Radny dodał, że dowodem na to, że podniesiona sprawa bezpieczeństwa 

wszystkich użytkowników ruchu drogowego jest ważna, świadczy otrzymane w dniu 

25 lutego 2019 r. pismo Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. W przesłanym 

piśmie KPP informuje o zarejestrowanych w dniach od 1 marca 2018 r. do 31 stycznia 

2019 r. 11 zdarzeniach drogowych, w których zostały ranne 2 osoby. W dniu  

30 kwietnia 2019 r. dochodzi do kolejnego zdarzenia, tj. samochód osobowy 

przekroczył dozwoloną prędkość i z impetem wbił się w budynek przedszkola. Radny 

dodał, że realnym potwierdzeniem ww. zdarzeń drogowych są załączone do interpelacji 

zdjęcia lokalnych portali internetowych. Niestety z informacji uzyskanych od osób 

zgłaszających przedmiotową sprawę wynika, że poprawa bezpieczeństwa na ulicy 

Starowiejskiej nie jest w stopniu zadowalającym postrzegana przez GDDKiA  

w Katowicach. Zastosowane oznakowanie przejścia dla pieszych z folii 

fluoroscencyjnej oraz ogólna świadomość kierującymi pojazdami dotycząca 

przestrzegania prędkości w terenie zabudowanym ma stanowić w ocenie GDDKiA 

wystarczającą gwarancję bezpieczeństwa. Radny przekazał, że do złożonej interpelacji 

dołączył 1007 podpisów pod postulatem dotyczącym wprowadzenia rozwiązań 
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zwiększających bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z ulicy Starowiejskiej. 

Radny podkreślił, że mieszkańcy wnoszą o ustawienie na ww. ulicy fotoradaru, 

odcinkowego pomiaru prędkości lub radarowego wyświetlacza prędkości.  

 Radny poinformował ponadto, że grupa inicjatywna złożyła w ramach budżetu 

obywatelskiego wniosek dotyczący ustawienia przy przedszkolu pn. „Stokrotka” 

radarowego wyświetlacza prędkości. Radny dodał, że mieszkańcy liczą, że wsparcie 

Starosty przyczyni się do szybkiej poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami oraz 

pieszych korzystających z ulicy Starowiejskiej.   

 Starosta podkreślił, że istnieje potrzeba udrożnienia ulicy Starowiejskiej.  

W powyższej kwestii Powiat Raciborski wystąpi do PE z wnioskiem o dofinasowanie 

budowy obwodnicy od Rudnika w kierunku Chałupek. Aktualnie finalizowany jest etap 

przygotowania wstępnej dokumentacji. Starosta podkreślił, że z informacji, które 

uzyskał do Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów wynika, że do końca tygodnia 

powinien już być przygotowany komplet dokumentów. Starosta przekazał, że nie ma 

żadnych gwarancji, że dofinansowanie zostanie przyznane, ale warto podjąć działania  

w powyższym zakresie. Starosta przypomniał, że przedmiotowa inwestycja budziła 

wiele kontrowersji. Dodał jednak, że warto ulokować tak ważną dla Raciborza 

inwestycję na liście wniosków o dofinansowanie w ramach nowych środków UE na lata 

2021-2027. Starosta przypomniał także, że aktualnie na terenie Raciborza prowadzone 

są remonty dróg, które w znaczący sposób utrudniają komunikację m.in. na ulicy 

Łąkowej  

i Kościuszki. Niedługo rozpocznie się również remont drogi przy CKZiU nr 2 

„Mechanik”.  

 Radny Tomasz Kusy zwrócił się do Przewodniczącego Rady w kwestii 

technicznej dotyczącej przesyłania radnym materiałów na komisje i sesje. Radny dodał, 

ze dotychczas praktykowany sposób przesyłania materiałów na „raty” jest 

problematyczny z uwagi na fakt, że trzeba weryfikować, która z przesłanej wersji jest 

ostateczna. Radny zawrócił się z prośbą o zastosowanie technicznego rozwiązania, które 

umożliwiłoby archiwizowanie przesyłanych materiałów w jednym miejscu. Radny 

dodał, że w powyższym temacie rozmawiał z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego 

i otrzymał informację, że jest to problem wyłącznie natury technicznej.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 

kompletowanie wszystkich materiałów dla radnych w jednym miejscu.  
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Ad 11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Katarzyna Dutkiewicz przekazała,  

że nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 12. Wolne wnioski i informacje. 

  Starosta Grzegorz Swoboda w nawiązaniu do interpelacji radnego Szymona 

Bolika z dnia 23 kwietnia 2019 r. dotyczącej nasadzeń drzew owocowych wzdłuż tras 

rowerowych przekazał, że zabezpieczono już środki finansowe w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na ten cel i nasadzenia będą wykonywane.  

 Starosta odniósł się także do poruszonej przez radnego Pawła Płonkę kwestii 

dotyczącej bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej.  

Starosta przekazał, że w przedmiotowej sprawie odbył rozmowę z Prezydentem Miasta 

Raciborza.  

 Starosta zaprosił radnych na II edycję Święta Powiatu Raciborskiego, która 

odbędzie się 16 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W tym roku po raz 

pierwszych obchody będą połączone z obchodami Dni Raciborza. Starostowa przekazał, 

że na 10 czerwca br. zaplanowana została wspólna konferencja Starosty Raciborskiego  

i Prezydenta Miasta Raciborza, podczas której przedstawiony zostanie program 

obchodów.  

 Starosta, tytułem uzupełnienia odniósł się także do przedstawionej w dniu 

dzisiejszym informacji dotyczącej dofinansowania prawie 8,5 mln zł, które raciborski 

szpital otrzyma z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem 

na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Starosta przypomniał, że wniosek o przyznanie 

przedmiotowego dofinansowania został dwukrotnie odrzucony z powodu braków 

formalnych. Starosta gorąco podziękował za zaangażowanie i okazane wsparcie  

w powyższym zakresie senatorowi Adamowi Gawędzie oraz posłowi Czesławowi 

Sobierajskiemu.  

 Radny Franciszek Marcol przypomniał, że znaczna część radnych wzięła udział 

w ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego, w którym uczestniczył przedstawiciel PGW Wody Polskie Pan 

Mirosław Kurz. Z uwagi, że w posiedzeniu Komisji nie uczestniczyły media, radny 

oficjalnie przekazał informację, że podstawową funkcję Zbiornik Racibórz Dolny 

będzie spełniał w styczniu 2020 r. Radny pogratulował Przewodniczącemu Komisji 
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Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Arturowi Wierzbickiemu, a także Staroście 

skuteczności  

w działaniu, gdyż od kilku już lat przedstawiciele RZGW i PGW Wody Polskie nie 

uczestniczyli w komisjach i sesjach poświęconych zabezpieczeniu 

przeciwpowodziowym Powiatu Raciborskiego. Radni korzystając z obecności  

na ww. posiedzeniu Komisji Kierownika Budowy Zbiornika Racibórz Dolny poruszyli 

bardzo wiele interesujących wątków. Temat bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego został zatem już wyczerpany. Radny dodał, że pozostało jeszcze wiele 

kwestii do wyjaśnienia m.in. temat zbiornika w Kuźni Raciborskiej. Zainteresowanych 

powyższym tematem radny zachęcił do lektury protokołu z przedmiotowego 

posiedzenia Komisji.  

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 

25 maja 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Debata nad 

raportem o stanie Powiatu Raciborskiego” i Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu”.  

  

Ad 13.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył VIII sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady VIII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 15:48.  

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                     

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady  

              Adam Wajda 

                                                                                           

 


