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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.6.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  IX / 2019 

z  IX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 27 czerwca 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

    Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 czerwca 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018. 

7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu na Liceum Sztuk Plastycznych  

w Raciborzu. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

22. Interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

24. Wolne wnioski i informacje.  

25. Zakończenie sesji.  
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda szczególnie gorąco przywitał Panią Poseł na Sejm 

RP Katarzynę Dudkiewicz. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda podkreślił, że wszyscy kibicowali Pani 

Poseł, aby miała szansę rozwoju na szerszej płaszczyźnie walki o dobro Powiatu 

Raciborskiego i jego mieszkańców.  

Starosta Grzegorz Swoboda, w imieniu własnym i całej Rady podziękował Pani 

Poseł na Sejm RP Katarzynie Dudkiewicz za ogrom pracy, który przez wiele lat 

wkładała w rozwój Powiatu i Rady oraz pogratulował objęcia zaszczytnej funkcji 

Posłanki na Sejm. Starosta podkreślił, że jest przekonany, że Pani Poseł nadal będzie 

kontynuować pracę  na rzecz Powiatu Raciborskiego. Dodał ponadto, że z żalem żegna 

Panią Poseł, ale też niezmiernie cieszy się z awansu. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi Starosta w imieniu wszystkich zgromadzonych życzył Pani Poseł 

wszystkiego dobrego.  

Starosta Grzegorz Swoboda i Przewodniczący Rady Adam Wajda wręczyli 

Poseł na Sejm RP Katarzynie Dutkiewicz kwiaty i drobny upominek. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda przyłączył się do gratulacji i życzeń dla 

Poseł na Sejm RP Katarzyny Dutkiewicz. Dodał ponadto, że pożegnania wiążą się  

z bólem, ale należy mieć na względzie, że najważniejsza jest mała ojczyzna i każdy 

szczebel i działania są istotne, szczególnie te sejmowe, aby powoli małą ojczyznę 

rozwijać. Przewodniczący Rady podziękował Pani Poseł za wszystko co dotychczas 

zrobiła na rzecz Rady i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz przekazała, że w ramach upominku 

otrzymała miód i słoiki, czyli wszystko to, co potrzeba Raciborzance w Warszawie.  

Radny Tomasz Kusy, w imieniu członków Klubu Radnych PiS przekazał,  

że członkowie Klubu wielokrotnie gratulowali już Pani Poseł osiągniętego sukcesu, dziś 

natomiast chcieliby podziękować za wieloletnią współpracę w ramach Klubu, któremu 

Pani Poseł przewodniczyła.  
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Poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz przekazała, że pozwoliła sobie 

przygotować swoje wystąpienie, które chciałaby odczytać z uwag na fakt, że nie 

chciałaby zapomnieć o ważnych z jej perspektywy sprawach. 

Wystąpienie Poseł na Sejm RP Katarzyny Dutkiewicz zawarte w niniejszym 

protokole, oddane zostało w pełnym brzmieniu.  

Poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz podkreśliła, że cyt.: ”Za mną blisko 

pięć lat pracy w tej Radzie. Intensywny czas naszej samorządowej współpracy, 

wspólnych doświadczeń, zrealizowanych zadań, wyzwań niełatwych, dyskusji nieraz 

burzliwych i szorstkich; kto wie, czy to nie z nich właśnie wyciąga się najwięcej 

treści...? Coś się kończy, coś się zaczyna. A robiąc w życiu miejsce nowemu, 

wchodzimy w nie bogatsi o bagaż wszystkich dotychczasowych przeżyć. Dziękuję 

Wam za tę naszą dotychczasową wspólną wędrówkę. Zostawiam w tej radzie kawałek 

serca. Czas zbudowane relacje wykorzystać w nowych realiach. 

Dziękuję nade wszystko moim klubowym Kolegom – zaszczyt to dla mnie  

i wielka satysfakcja móc wraz z Wami, a także z radnymi poprzedniej kadencji, 

współtworzyć i pracować w ramach Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Umocnieni poselskim mandatem mamy przed sobą wyjątkowo pracowity czas. Liczę na 

Was. Wierzę, że dobrze zaowocuje on dla całej naszej społeczności lokalnej. 

Dziękuję również Koleżankom i Kolegom komisji stałych, z którymi miałam 

przyjemność współpracować. Mocno Wam kibicuję i obiecuję wspierać w dalszej pracy 

na rzecz naszego powiatu. Ukłony kieruję też do wszystkich tych, którzy w drugim 

szeregu - a ja zawsze podkreślam w szeregu strategicznym - skrupulatnie i z oddaniem 

organizują pracę zarządu oraz rady. W dobrej atmosferze nawet trudne zadania nie są 

pozbawione dobrej energii, odwzajemnionej bezinteresownej życzliwości, za którą 

dziękuję. 

Pozostaję niezmiennie członkiem Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. Zamierzam artykułowane po wielokroć z tej mównicy kwestie 

doprowadzić do końca, czuwać nad tym, by kierunki rozwoju naszej lecznicy obok 

odpowiednio (jak największego zysku / a w przypadku szpitala niestety raczej jak 

najmniejszej straty) miały nade wszystko na względzie bezpieczeństwo zdrowotne 

mieszkańców. A jak wszyscy wiemy spraw trudnych, zagrożeń wokół szpitala wciąż nie 

brak. 
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W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zostałam powołana w skład Sejmowej 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To kontynuacja stałego pola mojej 

dotychczasowej pracy, którą w nowym gremium zamierzam kontynuować. 

Podejmuję z pokorą nowe wyzwanie, mając świadomość, że czas oceny mojej 

pracy nastąpi wyjątkowo szybko, już najbliższej jesieni. Zrobię co w mej mocy, by nie 

zawieść pokładanych we mnie oczekiwań i nadziei. 

Racibórz zyskał swą bezpośrednią reprezentację w parlamencie. I choć trudno 

mówić w ten sposób o sobie samej, upatruję w nowej roli wielu szans dla naszego 

miasta i powiatu, płynących z tego faktu. Bo, z całym szacunkiem i uznaniem dla 

koleżanek i kolegów parlamentarzystów wszystkich kadencji i wszystkich opcji 

pozostałych ważnych i pięknych części naszego okręgu – to jest ten moment, gdy  

o Raciborzu, o naszym powiecie, o nasze problemy i sprawy może zabiegać także jedna 

z Was, Dutkiewicz stąd - raciborzanka. 

Począwszy od 1 lipca, każdego tygodnia od poniedziałku do piątku od godz. 

9.00 do 17.00, zachęcam wszystkich Państwa do kontaktu i współpracy z moim biurem 

poselskim przy ulicy Chopina 16 w Raciborzu. Ani skromna biurowa baza ani osoby 

zaproszone przeze mnie do bezpośredniej współpracy nie będą chyba dla nikogo 

zaskoczeniem. Stawiam bowiem na sprawdzone miejsca, na ludzi doświadczonych, 

zaufanych i dzielących ze mną wyobrażenie o standardach pracy parlamentarzysty. 

Z okazji uruchomienia biura nie spodziewajcie się jednak Państwo spektakularnych 

inauguracji, przecinania wstęg i laudacji. Nie będzie też mnożenia sporadycznie 

czynnych biurowych filii. Od momentu ślubowania zaplanowałam kalendarz na 

najbliższe miesiące bardzo szczegółowo i zapewniam, że będzie wypełniony wyłącznie 

pozytywistyczną pracą i bezpośrednimi spotkaniami z wszystkimi, którzy współpracę ze 

mną uznają za wartość dodaną dla Raciborza i naszego Powiatu. Pod tym samym od lat 

numerem telefonu. Pozostaję do Waszej dyspozycji we wszelkich kwestiach 

związanych z Ziemią Raciborską i całym naszym regionem. Jeszcze raz dziękuję 

zostawiając kawałek serca w tym gremium. Dziękuję pięknie.”. 

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

19 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować  prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

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

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  
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o terminie  i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca  

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał,  

że pismem nr OR.IV.0022.3.6.2019 z dnia 27.06.2019 r. Zarząd Powiatu wnosi  

o wprowadzenie nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 – propozycja Zarządu została przyjęta jednogłośnie 

– 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 

-  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki 

nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 – propozycja Zarządu 

została przyjęta większością głosów – 18 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos 

wstrzymujący się, 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.IV.0022.3.6.2019 z dnia 12.06.2019 r.  

 Dodał ponadto, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego wnosi o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa  Rady Powiatu Raciborskiego – 

propozycja Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa została przyjęta 

jednogłośnie – 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    19 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Zmiany zostały przyjęte. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokół z VIII sesji z dnia  28 maja 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do 

dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty większością głosów – 19 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: Pawła Płonkę, Artura Wierzbickiego oraz Adriana Plurę.  

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 16 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

 

Ad 5.  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 29 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 14 czerwca 2019 r. (zał. nr 3). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 14 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji  

(zał. nr 4). 

 

Ad 6. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za 2018.  

  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda przypomniał, że zgodnie z art. 30a ust. 1-2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do 

dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje 
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podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady powiatu. Raport został 

udostępniony radnym i mieszkańcom Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2019 r. 

Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018 (zał. nr 5) był omawiany na 

posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły 

dzisiejsze obrady.   

 

Ad 7.  Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018.  

 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda otworzył debatę nad raportem o stanie 

Powiatu Raciborskiego za rok 2018. 

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że w tym roku po raz pierwszy ma 

przyjemność przedstawić radnym raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018.  

Starosta poinformował, że raport, oprócz wytycznych wskazanych w ustawie 

o samorządzie powiatowym obejmuje zestawienie kluczowych inwestycji, jak  

i projektów realizowanych przez Powiat na terenie Gmin Powiatu Raciborskiego oraz 

prezentuje aktualną sytuację Powiatu w wielu płaszczyznach jego funkcjonowania. 

Opracowanie zawiera dane z komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz 

wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu i obejmuje ważne dla Powiatu 

Raciborskiego obszary: budżet, edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, 

inwestycje i kulturę. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu 

Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie 

zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi 

zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa.        

W zakresie dochodów plan po zmianach został zrealizowany w kwocie – 

115.436.275,30 zł,  tj. 100 % ogółu planu, przy czym dochody bieżące wykonano  

w kwocie – 109.749.480,93 zł, a dochody majątkowe w kwocie – 5.686.794,37 zł.   

W zakresie wydatków plan po zmianach został zrealizowany w kwocie – 

117.707.422,25 zł,  tj. 94 % ogółem, przy czym wydatki bieżące wykonano w kwocie 

103.934.505,56  zł, a wydatki majątkowe w kwocie 13.772.916,69 zł  

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku wyniosło 11.748.248 zł. 

Starosta dodał, że w Powiecie Raciborskim funkcjonuje optymalna sieć szkół 

ponadpodstawowych. Szkoły są odpowiednio przygotowane do przyjęcia podwójnego 

rocznika absolwentów. Dbając o jakość warunków nauki systematycznie wykonywane 
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są remonty, adaptacje i termomodernizacje obiektów. W 2018 roku nakłady na 

inwestycje, modernizacje i doposażanie szkół oraz placówek wyniosły 964.553,88 zł.  

Na wydatki bieżące w oświacie wydatkowano 43.686.058.30 zł. Z tytułu 

subwencji oświatowej Powiat otrzymał 39.917.909,00 zł. Reasumując Powiat w 2018 

roku dopłacił do oświaty z wydatków własnych 3.415.867,38 zł. 

Największą inwestycją realizowaną w 2018 r. było utworzenie, aż 18 

nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodu. W 3 jednostkach: CKZiU nr 1, 

CKZiU nr 2 „Mechanik” oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych. Łączna wartość 

projektu wynosiła 5.074.078,83 zł.  

Dobrze skomunikowana sieć dróg lokalnych to podstawa rozwoju każdego 

samorządu. W 2018 r. z budżetu Powiatu Raciborskiego wydatkowano 3.206.294,47 zł 

na inwestycje drogowe. Przy wielu drogach powiatowych wykonano także chodniki. 

Remonty są realizowane we ścisłej współpracy z Gminami Powiatu Raciborskiego. Z 

uwagi na posiadane środki finansowe i priorytety w tym zakresie harmonogram prac 

jest ustalany na cyklicznych spotkaniach włodarzy gmin i powiatu.  

Materiał przedstawiony w raporcie dotyczy jedynie najważniejszych zadań  

i tematów, którymi zajmował się Zarząd Powiatu Raciborskiego w okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2018 r. i został podzielony według kluczowych zagadnień. Szczegółowy 

zakres zadań realizowanych przez Powiat był przedstawiany w formie sprawozdań 

rocznych przedkładanych przez poszczególne jednostki lub komórki organizacyjne.   

 Mieszkańcy Powiatu Raciborskiego nie wzięli udziału w debacie nad raportem  

o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019.  

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że do przedmiotowego 

projektu uchwały wprowadza się autopoprawkę polegającą na uzupełnieniu w akapicie 

3 treści uzasadnienia daty sesji, tj. 27 czerwca 2019 r.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  
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Głosowanie:  

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego Tomasz 

Kusy przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał fragment protokołu 

pokontrolnego nr OR.VI.0012.9.2.2019 z dnia 28 maja 2019 r. z kontroli 

przeprowadzonej w dniach 7 maja 2019 r. i 28 maja 2019 r., w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, w oparciu o Uchwałę Nr III/38/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie  zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019. 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania 

budżetu Powiatu za 2018 rok. 

Zakres przedmiotowej kontroli dotyczył analizy: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 r., w tym 

wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu - 

Uchwała  

Nr 20/95/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o tym sprawozdaniu - Uchwała Nr 4200/III/101/2019 z dnia  

25 kwietnia 2019 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r., 
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2) informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 r. – Uchwała  

Nr 20/97/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w 

sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, 

3) Uchwały Nr 28/126/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2019 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego  

za 2018 r. 

4) dodatkowych informacji i dokumentów uzyskanych przez Komisję w toku 

kontroli, wśród których znalazły się m.in.:  

- wykaz dochodów za 2018 rok z Działu 801 Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe           

specjalne): 

- § 0750 – wpływy za wynajem sal, 

 - § 0960 – wpływy darowizn na obiady, wpływy darowizn na pomoce dydaktyczne 

oraz  wyposażenie, 

- § 0970 – wpływy na obiady, 

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków     

    europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy  

    o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,     

    realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,   

- wykaz wydatków za rok 2018 z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczących 

realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku  

od skrzyżowania  w  Ligocie  Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421  

w Grzegorzowicach”, 

- regulacje dotyczące procedury wyłaniania wykonawców remontów dróg w ramach    

zamówień o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywanych poza trybem ustawy  

Prawo o zamówieniach publicznych. 

Przeprowadzona kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie 

ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji  

ze stanem faktycznym. 

Członkowie Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnieśli uwag  

do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

 Przewodniczący Komisji Tomasz Kusy przypomniał, że protokół sporządzono  

i poddano pod głosowanie w dniu 28 maja 2019 r. Protokół przyjęto jednogłośnie – 5 

głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  



 12 

 Przewodniczący Komisji Tomasz Kusy poinformował, że pokłosiem ww. 

protokołu był wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. Członkowie 

Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdania i w obecności 5 członków 

Komisji jednogłośnie podjęli wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż członkowie Komisji na posiedzeniu  

w dniu 26 czerwca 2019 r. po omówieniu: 

1) Uchwały Nr 20/95/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok, 

2) Uchwały Nr 20/96/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, 

3) Uchwałę Nr 20/97/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, 

4) Uchwały Nr 28/126/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 7 maja 2019 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

oraz po zapoznaniu się z:  

- Uchwały Nr 4200/III/101/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 

- Uchwały Nr 4200/III/154/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniowali: 

1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok, 

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok. 

 Ponadto członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali: 

- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok, 
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- projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2019-2032. 

 Radny Tomasz Kusy pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych PiS 

Rady Powiatu Raciborskiego przedstawił stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiemu za rok 2018. 

Radny przypomniał, że przed chwilą miał okazję przedstawiać stanowisko 

Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia przedmiotowego absolutorium. Opierając się 

na faktach, przepisach prawa oraz szczegółowej analizie minimalnej części wykonania 

budżetu, Komisja jednogłośnie poparła ww. wniosek. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS zaznaczył, że trudno, aby było inaczej 

kiedy liczby z kolumny A odpowiadają wartościom z kolumny B. Do tego nie potrzeba 

Komisji Rewizyjnej czy Zarządu, a wystarczy dobry księgowy. Obiektywnie liczby się 

zgadzają. Nie jest jednak rolą Komisji Rewizyjnej kreowanie polityki, a jedynie i aż 

funkcja kontrolna. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS dodał, że lista rzeczy, które budzą 

zastrzeżenie w budżecie 2018 roku mogłaby być długa. Część zastrzeżeń, radni Klubu 

PiS poprzedniej kadencji wnieśli już na etapie jego konstruowania. Druga część 

powstała na etapie jego realizacji. Poruszyć można byłoby kwestie m.in.: 

niezrealizowanych remontów, czy pierwszej od wielu lat straty raciborskiego PKS. 

Kamyczków bądź kamieni znalazłoby się sporo na długie wystąpienie i dalszą debatę. 

Członkowie Klubu Radnych PiS zdają sobie jednak sprawę, że nie wszyscy adresaci 

zarzutów są obecni na sali narad, a niektórzy z tych, którzy z racji pełnionych funkcji 

muszą słuchać powyższego wystąpienia, nie są odpowiedzialni za taki stan rzeczy. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Tomasz Kusy zaznaczył, że nie można 

jednak bez odzewu pozostawić kwestii raciborskiej lecznicy. Szpital, jak i jego pacjenci 

powinni być widoczni zamiast liczb, gdyż dziś zamykane są oddziały szpitala. Chorzy 

ludzie zmuszeni są do szukania leczenia w innych w częściach Polski, chociaż do tej 

pory mogli na takie wsparcie liczyć u nas. 

Radni Klubu PiS już od wielu lat wskazują na nieudolne zarządzanie szpitalem, 

jako główne źródło jego problemów. Przez wiele lat radni słyszeli, że szpital jest 

świetnie zarządzany, a ewentualne kłopoty wynikają z czynników zewnętrznych. 

Dopiero odchodzący Starosta V kadencji głośno powiedział cyt.: „katastrofa  

w szpitalu”. Następnie został szybko przywołany do porządku przez dyrektora szpitala 
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Ryszarda Rudnika. Jeden z nagłówków prasowych brzmiał: „Nie ma żadnej katastrofy! 

Dyrektor szpitala zaszokowany wypowiedzią starosty". 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS zwrócił się do Starosty z pytaniem,  

czy  Starosta również będzie czekał do końca swojej kadencji, żeby przejrzeć na oczy,  

a może do czasu, kiedy powieszą ostatnią kłódkę na drzwiach ostatniego czynnego 

oddziału. Ponadto radny Tomasz Kusy zapytał, z czego zostanie pokryta prawie  

5 milionowa strata szpitala. Ponadto kolejna strata jak kula śniegowa jest już na 

horyzoncie. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS podkreślił, że nie jest to debata o stanie 

szpitala a dyskusja o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego, ale to 

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu. 

Radny Tomasz Kusy dodał ponadto w swoim własnym imieniu, że wie jak 

ciężko jest się przyznać do porażki, ale uświadomienie sobie konieczności podjęcia 

zdecydowanych kroków jest już sukcesem. Radny podkreślił, ze członkowie Zarządu, 

jak i radni wchodzący w skład koalicji rządzącej pewnie niechętnie słuchają 

przedmiotowego  wystąpienia. Należałoby się jednak zastanowić, czy można nadal 

utrzymywać obecny stan rzeczy oraz czy można zapewnić mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego, że za 4 lata raciborski szpital będzie nadal funkcjonował. Radny dodał, 

że dzisiaj można zaklinać rzeczywistość, ale liczby są okrutne i pokrycie tak dużej 

straty szpitala będzie ogromnym wyzwaniem dla Powiatu. Radny dopytywał, czy 

obecny stan rzeczy jest spowodowany wyłącznie czynnikami zewnętrznymi. Ponadto 

dodał, że nie był członkiem Rady Powiatu Raciborskiego V kadencji, natomiast jest 

członkiem Rady Społecznej Szpitala i dysponuje wiedzą nt. bieżącej sytuacji szpitala. 

Radny zwrócił się z prośbą jako odpowiedzialny za Powiat i szpital mieszkaniec, aby 

wspólnie zastanowić się nad podjęciem pewnych zdecydowanych działań odnośnie 

raciborskiego szpitala.  

Starosta Grzegorz Swoboda odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego 

Klubu Radnych PiS. Starosta zaznaczył, że przedmiotem dzisiejszej sesji jest debata nad 

raportem o  stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018 i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 

2018 rok. Starosta podkreślił, że obecny Zarząd wszystkimi możliwymi działaniami 

prowadzi do tego, aby zabezpieczyć mieszkańcom podstawową opiekę medyczną  

w szpitalu. Powyższe działania wspierają posłowie i senatorowie z najbliższego 

regionu, za co Starosta jest im niezmiernie wdzięczny. Starosta dodał, że wszystkie 
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działania podejmowane są w celu rozwijania Powiatu, który przede wszystkim dba  

o swoich mieszkańców. Starosta podkreślił, że zdaje sobie sprawę z zadłużenia szpitala 

i oczekiwań względem jego osoby i całego Zarządu odnośnie utrzymania szpitala, 

Powiatu oraz instytucji działających na terenie powiatu. Raz jeszcze podkreślił,  

że debata dotyczy działań podejmowanych w 2018 roku.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda odczytał: 

- Uchwałę Nr 4200/III/101/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok 

(zał. nr 6), 

- Uchwałę Nr 4200/III/154/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (zał. nr 7). 

 Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Ziemi Raciborskiej” Tomasz 

Cofała również podkreślił, że przedmiotem sesji jest debata nad raportem o stanie 

Powiatu Raciborskiego za rok 2018 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok.  

W poprzedniej kadencji Przewodniczący Klubu objął mandat radnego w Radzie Miasta 

Raciborza. Niejednokrotnie dowiadywał się z informacji prasowych  

o przedsięwzięciach, które nie zostały zrealizowane z różnych przyczyn m.in: kwestie 

finansowe, drożejące usługi budowlane czy też niepodpisane kontrakty. 

Przewodniczący Klubu dodał, że rozumie, że radni z opozycji mają prawo do wyrażania 

swojego niezadowolenia czy też swojego zdania odnośnie polityki prowadzonej  

w Powiecie. Ponadto dodał, że jako radny z koalicji rządzącej nie chce wydawać laurek 

dla Zarządu, ale w opinii radnego pewną niesprawiedliwością byłoby niezwrócenie 

uwagi na pewne dokonania Zarządu, które będą ujęte w raporcie o stanie Powiatu 

Raciborskiego za rok 2019, a były one przedmiotem sporu radnych V kadencji. Radny 

podkreślił, że dotyczy to przedsięwzięć niezrealizowanych w poprzedniej kadencji,  

a realizowanych już w pierwszym półroczu 2019 r. m.in.: podpisana umowa na zakup 

autobusów dla PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  (4 autobusy będą dostarczone jeszcze  

w 2019 r.), umowa na dofinasowanie SOR czy też remont ulic Kościuszki – Łąkowa. 

Radny jednoznacznie podkreślił, że dzięki przyjaciołom Powiatu Raciborskiego, 

parlamentarzystom i senatorom udało się zrealizować pewne przedsięwzięcia. Radny 
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zaapelował ponadto, aby bardziej pozytywnie myśleć o współpracy i możliwościach 

Powiatu.  

Dodał ponadto, że nie wskazywałby na konkretną krytykę i nie dopatrywałby się  

w stosunku do nowej Rady i Zarządu  Powiatu Raciborskiego złych zamiarów i chęci.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie:  

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie:  

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

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

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.  
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Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 

2032. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno – finansowej 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:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

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:   18 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane   1 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 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:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 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:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu na Liceum Sztuk 

Plastycznych 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:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 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:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Uchwała została podjęta. 

 

Ad 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa  Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda przekazał, że Komisarz Wyborczy  

w Bielsku – Białej III Postanowieniem nr 358/2019 z dnia 17 czerwca  

2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stwierdził wygaśnięcie  

z dniem 10 czerwca 2019 r. mandatu radnej Katarzyny Dutkiewicz, z powodu 

pisemnego zrzeczenia się mandatu (zał. nr 8). Radna Katarzyna Dutkiewicz dotychczas 

pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa. Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany uchwały 

dotyczącej wyboru Przewodniczącego przedmiotowej Komisji.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda zwrócił się do radnych z prośbą  

o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego . 

 Starosta Grzegorz Swoboda zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Marcola. 

 Radny Franciszek Marcol wyraził zgodę na kandydowanie. 
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 Następnie, w związku z brakiem innych kandydatur, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda pogratulował radnemu Franciszkowi 

objęcia funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 Ad 23. Interpelacje i zapytania. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosił radny Franciszek 

Marcol.  

 Radny Franciszek Marcol zwrócił się do Starosty z pytaniem, czy radni mogliby 

otrzymać informacje dotyczące tegorocznego naboru uczniów do szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Radny przypomniał, że termin złożenia 

wniosków o przyjęcie do szkół upłynął 25 czerwca br. Na podstawie powyższej 

informacji radni mogliby ocenić, czy plany naborowe są dobrze realizowane. 

 Wicestarosta Marek Kurpis odpowiedział, że symulacja naborowa odbędzie się 

15 lipca br. Dodał ponadto, że z informacji, które posiada wynika, że nabór realizowany 

jest prawidłowo. Referat Edukacji szczegółowo omówi temat naboru na lipcowym 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, które planowane jest  

w terminie 22 bądź 23 lipca br.  

 

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał,  

że nie zostały zgłoszone żadne wnioski.  
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Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

   

 Starosta zaprosił wszystkich na XXI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk 

Trzeźwościowych Dookoła Polski 2019, który rozpocznie się 1 lipca 2019 r. Starosta 

zwrócił się do Pani Poseł na Sejm RP Katarzyny Dutkiewicz z prośbą o przedstawienie 

szczegółowych informacji w kwestii rajdu. Starosta przypomniał także, że objął 

przedmiotowy rajd swoim honorowym patronatem.  

 Poseł na Sejm RP Katarzyna Dutkiewicz zaprosiła wszystkich do udziału w XXI 

edycji Raciborskiego Rajdu Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski 2019 pod 

honorowym patronatem Starosty Raciborskiego i Prezydenta Miasta Raciborza. W tym 

roku zaplanowano dodatkową atrakcję, tj. Prolog Rajdowy – otwarta impreza 

dedykowana mieszkańcom Raciborza, którzy chcieliby włączyć się we wspólną 

przejażdżkę rowerową z uczestnikami Rajdu. Zbiórka odbędzie się na Placu Długosza  

w Raciborzu o godz. 15:00. Trasę przejazdu zaplanowano wzdłuż najatrakcyjniejszych 

fragmentów ścieżek rowerowych w Raciborzu. W dalszej kolejności odbędzie się 

krótkie spotkanie integracyjne w dzielnicy Obora. Oficjalne otwarcie Rajdu nastąpi  

1 lipca 2019 r. o godz. 10:00 na raciborskim rynku.  

 Radny Artur Wierzbicki zaprosił wszystkich na VI Jakubowy Rajd Rowerowy, 

który odbędzie się 20 lipca 2019 r. Trasa 35 km rajdu prowadzi z Bierawy do 

Raciborza. Wyjazd z Bierawy zaplanowany jest na godz. 10:00, o godz. 15:00 odbędzie 

się msza w kościele św. Jakuba w Raciborzu.  W dniu 20 lipca 2019 r. zainagurowany 

zostanie odcinek szlaku, prowadzącego do grobu św. Jakuba Starszego w Santiago  

de Compostela, z Ujazdu do Nasiedla.  

 Radny Artur Wierzbicki przypomniał, że Droga Jakubowa istnieje historycznie 

od ponad tysiąca lat. Jest ona jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków 

pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Szlaki Jakubowe prowadzą 

przez miejscowości, w których znajdują się kościoły pw. św. Jakuba. Pielgrzymi noszą 

w widocznym miejscu charakterystyczne muszle św. Jakuba. Jedną z takich muszli 

wykopano podczas prac na raciborskim rynku. To jedna z ośmiu takich muszli 

znalezionych na terenie Polski i może ona świadczyć, że przez Racibórz już setki lat 

temu prowadził szlak Via Regia, który prowadził przez Kraków, Wrocław, Drezno do 

Niemiec, a następnie w kierunku Hiszpanii. Radny dodał, że Racibórz reaktywację 

swojej bytności na szlaku zawdzięcza ks. prof. zw. Norbertowi Widokowi. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym.  

Przekazał również, iż kolejna sesja zgodnie z planem pracy rady odbędzie się 

 27 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Transport 

publiczny na terenie powiatu raciborskiego.”. Jednakże gdyby zaistniała konieczność 

zwołania sesji we wcześniejszym terminie radni zostaną o tym fakcie powiadomieni.  

 

Ad 26.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył IX sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 16:20. 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                     

Agnieszka Bartula     

                                                                                          Przewodniczący Rady 

        Adam Wajda  

 


