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 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.9.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XII / 2019 

z  XII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 października 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

      Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

 
 Z uwagi na fakt, że w trakcie obrad sesji wystąpił problem techniczny dotyczący 

obsługi imiennych głosowań niniejszy protokół sporządzono w oparciu o wyniki 

głosowania przeprowadzonego za pomocą urządzeń elektronicznych umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań oraz poszczególnych głosowań 

imiennych radnych: 

1.  Artura Wierzbickiego, 

2. Grzegorza Swobody, 

3.  Tomasza Cofały. 

Powyższe zostało również utrwalone w nagraniu z XII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 29 października 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kasprowicza  w Raciborzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Kasprowicza w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza  w Raciborzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla 

Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 dla Dorosłych   

w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych  w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii 

Raciborskiej  w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii 

Raciborskiej w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Raciborzu  
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w pięcioletnie Technikum  nr 2 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Raciborzu   

w pięcioletnie Technikum nr 3 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu wchodzącego w skład Centrum 

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

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

terenie powiatu raciborskiego. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał Panią Poseł na Sejm 

RP Katarzynę Dutkiewicz, wszystkich radnych, przedstawicieli mediów, zaproszonych 

gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

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  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał, że:   

1) pismem nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 22 października 2019 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

-  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanej pismem  

nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 16 października 2019 r. - propozycja Zarządu została 

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

2) pismem nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wprowadzenie nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanej pismem  

nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 16 października 2019 r. - propozycja Zarządu została 

przyjęta jednogłośnie – 19 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 
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- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. 

projektu uchwały przekazanej pismem nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 16 października 

2019 r. - propozycja Zarządu została przyjęta jednogłośnie – 19 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

 Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła o ujęcie w porządku obrad: 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenie petycji 

dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - propozycja 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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. 

 

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

 

 Na salę obrad wszedł radny Roman Wałach – liczba radnych 20.  

Protokół z XI sesji z dnia 24 września 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do 

dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie – 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: 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 – 18 

głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw.  
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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 25 września 2019 r. do 17 października 2019 r. radni  

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 17 października 2019 r. (zał. nr 3). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 18 października 2019 r. do 29 października 2019 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji  

(zał. nr 4). 

 Ponadto Starosta podziękował za współpracę wszystkim parlamentarzystom, 

którzy nie uzyskali reelekcji w październikowych wyborach parlamentarnych. Dodał,  

że bardzo docenia wkład pracy, jaki wniosła Pani Poseł na Sejm RP Katarzyna 

Dutkiewicz jako radna Rady Powiatu Raciborskiego i posłanka na Sejm VIII kadencji. 

Podkreślił,  

że płaszczyzna współpracy z Panią Poseł jest bardzo szeroka i nie zakończy się na tym 

etapie. Podziękował w imieniu własnym i radnych Pani Poseł za wsparcie i współpracę.  

 Na salę obrad weszli radni Ryszard Wolny i Dawid Wacławczyk – liczba 

radnych 22. 

 

Ad 6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019. 

   

 Wicestarosta Marek Kurpis podkreślił, że miniony rok szkolny był ostatnim,  

w którym funkcjonowały szkoły gimnazjalne, natomiast obecny jest pierwszym,  

w którym rozpoczęły działalność 5-letnie technika i 4-letnie licea ogólnokształcące. 

Przedmiotowe opracowanie przedstawia strukturę powiatowej oświaty  

m.in.: charakterystykę poszczególnych jednostek, liczbę uczniów oraz kadrę 

pedagogiczną, administrację i obsługę. Ponadto zawarto w nim szczegółową informację 

dotyczącą przygotowywania bazy dydaktycznej do przyjęcia podwójnego rocznika. 
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Wicestarosta podkreślił, że Zarząd Powiatu Raciborskiego, po uzyskaniu zgody Rady 

Powiatu Raciborskiego przeznaczył dodatkowe 800.000 zł na adaptację pomieszczeń 

nowych sali dydaktycznych. 

 Wicestarosta przypomniał, iż materiał pn. „Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.” (zał. nr 5) był omawiany szczegółowo na 

posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły 

dzisiejsze obrady. 

 Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego materiału. 

 

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 w dniu 

28 października 2019 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 8.  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. 
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Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu za jego pośrednictwem. 

Radny Artur Wierzbicki  zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Kasprowicza w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

 

 Wicestarosta poinformował, że konieczność podjęcia uchwał oświatowych na 

przedmiotowej sesji wynika z obowiązku dostosowania szkół do nowego ustroju 

szkolnego, tj. 3-letnie zmieniają się w 4-letnie, 4-letnie technika zmieniają się  

w 5-letnie. Ponadto utworzone zostanie Centrum Kształcenia Zawodowego. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowe projekty uchwał były szczegółowo 

omawiane na październikowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji.   

 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. 
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Ad 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza 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 11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla 

Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 dla 

Dorosłych w Raciborzu wchodzące 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:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Tomaszowi Cofale za jego pośrednictwem.  

Radny Tomasz Cofała zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 
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Ad 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 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. 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniami do głosowania, 

który uniemożliwił oddanie głosu Staroście Grzegorzowi Swobodzie oraz radnemu 

Arturowi Wierzbickiemu za ich pośrednictwem.  

Starosta Grzegorz Swoboda zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”.  

Radny Artur Wierzbicki zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu w pięcioletnie 

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu wchodzące  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

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 14.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 2 w Raciborzu wchodzące 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:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 3 w Raciborzu wchodzące 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:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

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

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 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 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu wchodzącego w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 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. 
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Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

 

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 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

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. 
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Ad 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 

 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że Powiatowa Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt 

uchwały. W związku z powyższym zostanie wprowadzona autopoprawka w treści 

uzasadnienia przedmiotowej uchwały. 

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 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że program naprawczy szpitala został 

szczegółowo przedstawiony na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego. Dodał, że sytuacja raciborskiej lecznicy oraz innych szpitali w Polsce 

obecnie jest bardzo trudna. Starosta przypomniał, że wielokrotnie informował radnych  

o sytuacji szpitala i konieczności jego wsparcia przez Powiat w najbliższych latach. 

Wspomniane przez Dyrektora Szpitala, na posiedzeniach Komisji, znaczne 

nadwykonania są powodem zbyt niskiej wyceny świadczeń medycznych. Zarząd  

w porozumieniu z Radą przekazuje szpitalowi środki na jego utrzymanie i nowe 

przedsięwzięcia możliwe do zrealizowania na terenie szpitala. Podkreślił, że program 

naprawczy mógłby zakładać zamknięcie nierentownych oddziałów szpitalnych, ale jako 

Starosta poczyni wszelkie starania żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Powiat musi 
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podjąć działania zmierzające do utrzymania standardów leczenia w szpitalu. W związku 

z powyższym zaproponowany program naprawczy szpitala został przedstawiony  

w takiej wersji, aby świadczyć i zabezpieczyć dostęp do usług medycznych 

mieszkańcom Powiatu. Niniejsze opracowanie nie zakłada likwidacji żadnego  

z oddziałów szpitala. 

 Następnie radny Franciszek Marcol przedstawił stanowisko członków Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość, którzy negatywnie ocenili przygotowany przez 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu program naprawczy 

szpitala (zał. nr 6). Radny podkreślił, że członkowie Klubu dali temu wyraz na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, które odbyło się  

w dniu 22 października 2019 r., a przedmiotowa wypowiedź ma na celu jedynie 

zasygnalizowanie problemów, które szeroko omawiane były na ww. posiedzeniu 

Komisji.  

 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że przedstawiony program naprawczy jest 

w rzeczywistości ”zlepkiem” dotychczasowych wypowiedzi Dyrektora Szpitala  

nt. bieżącego funkcjonowania jednostki, m.in. że winę za złą sytuację finansową 

raciborskiej lecznicy ponoszą wyłącznie podmioty zewnętrzne (Narodowy Fundusz 

Zdrowia). W opracowaniu brakuje rzetelnej oceny działań podejmowanych przez 

szpital. Trudno w przedmiotowym dokumencie znaleźć źródła zmniejszenia straty 

finansowej szpitala. Użyte w opracowaniu sformułowanie cyt. „W raporcie o sytuacji 

ekonomiczno – finansowej, który jest podstawą niniejszego programu założono 

wsparcie organu tworzącego w kwocie 2 milionów rocznie w postaci umorzenia 

pożyczki lub udzielenia dotacji na lata 2019- 2021”. Zatwierdzenie przez Radę Powiatu 

Raciborskiego przedmiotowego programu naprawczego znacznie ograniczy możliwość 

tworzenia dobrego, proinwestycyjnego budżetu Powiatu Raciborskiego w kolejnych 

latach. Przy zapowiadanych mniejszych dochodach Powiatu przyjęcie takiej deklaracji 

wspierania szpitala jest bardzo ryzykownym posunięciem.  

 Dyrektor Szpitala chce pozyskać oszczędności jedynie w wyniku inwestycji, na 

które trzeba najpierw przeznaczyć znaczne środki finansowe, są to  

m.in. termomodernizacja budynku szpitala, budowa Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, wymiana instalacji telekomunikacyjnej, remont bądź budowa od podstaw 

parkingu, celem organizacji płatnego parkowania. Starosta zapewniał, że nie myśli  

w ogóle o wprowadzeniu płatnego parkingu, ale zapisy w programie naprawczym temu 

zaprzeczają.  
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 Radny Franciszek Marcol w imieniu członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość zaapelował do radnych o niezatwierdzenie przedłożonego programu 

naprawczego. 

 Radny Tomasz Kusy podzielił zdanie swojego przedmówcy. Dodał ponadto,  

że sytuacja raciborskiego szpitala jest katastrofalna. Radny dodał, że w trakcie dyskusji 

nad absolutorium sygnalizował problemy dotyczące raciborskiego szpitala. Wówczas ta 

sprawa nie dotyczyła Starosty bezpośrednio, gdyż debata dotyczyła ubiegłorocznego 

budżetu, ale minął już prawie rok odkąd Starosta objął funkcję, a ze szpitala nadal nie 

dochodzą pozytywne sygnały. Program naprawczy zakłada m. in. zwiększenie 

przychodów z działalności poza medycznej, tj. płatny parking oraz konieczność 

ograniczania ilości wykonywanych badań diagnostycznych. Radny przypomniał,  

że w poprzedniej kadencji był członkiem Rady Społecznej szpitala. Rada Społeczna 

sygnalizowała wówczas problemy i błędy dotyczące szpitala, m. in. w kwestii 

prywatyzacji diagnostyki obrazowej. Prywatne podmioty gospodarcze zawsze 

nastawione są na zysk. Radny przypomniał, że prowadzono również rozmowy 

dotyczące prywatyzacji laboratorium. Dodał, że radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość 

nie uważają, że wszystkie problemy szpitala wynikają  ze złego zarządzania jednostką. 

Sytuacja całej publicznej służby zdrowia w kraju jest podobna i nie jest związana z tym 

kto aktualnie rządzi krajem. Jest ona skutkiem wieloletnich zaniedbań w tej materii.  

W opinii członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość pewne działania bądź 

zaniechania Zarządu Szpitala sprawiły, że znajduje się on aktualnie w trudnej sytuacji. 

Program naprawczy jest „zlepkiem” deklaracji i pobożnych życzeń i nie naprawi 

sytuacji szpitala. Radny poruszył również kwestię informacji przekazanych przez 

Starostę na październikowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

dotyczącej budżetu Powiatu na 2020 rok. Podkreślił, że Starosta powinien podjąć 

zdecydowane działania w kwestii szpitala. Zatwierdzenie przedmiotowego programu 

naprawczego jest tylko pozorowaniem pewnych działań. Radny zaapelował o nie 

pozorowanie działań, a ich podjęcie.  

 Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej Tomasz Cofała 

podkreślił, że liczył na konstruktywne uwagi opozycji bądź na wskazanie kierunków 

dalszego funkcjonowania szpitala czy też uwagi dotyczące programu naprawczego. 

Radny dodał, że odnosi wrażenie, że rozmowy o rzeczach ważnych prowadzone są  

w „białych rękawiczkach”. Dodał, że sytuacja szpitala i całej służby zdrowia jest bardzo 

poważna i jest to skutek wieloletnich zaniedbań. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w 
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Katowicach w swoim wystąpieniu radiowym powiedział, że Polska to „chory” kraj  

i wymaga leczenia. Radny zaznaczył, że zgadza się z tym stwierdzeniem z uwagi na 

fakt, że coraz więcej Polaków jest starszych, chorych i wymagających opieki lekarskiej. 

Społeczeństwo w Polsce się starzeje i będzie wymagało opieki medycznej. Radny 

dopytywał, w jaki sposób będzie to zapewnione, skoro dziś rozmowy dotyczące 

programu naprawczego szpitala prowadzone są poprzez pryzmat cyfr.  

Z przedmiotowego dokumentu wynika, że jego celem jest ograniczenie narastających 

strat. Zaznaczył, że warto zauważyć, że strata będzie nadal istniała i wynika to z faktu, 

że cały system służby zdrowia i jej finansowania jest niewłaściwy. Punktem wyjścia do 

naprawy tej sytuacji jest zapewnienie przez państwo odpowiedniego poziomu 

finansowania. Powiat podejmuje działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania 

szpitala na dotychczasowym poziomie i zapewnienia mieszkańcom Powiatu opieki 

medycznej. W tym celu Powiat przekazał w bieżącym roku szpitalowi prawie 5 mln. zł. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP Piotr Olender 

podzielił zdanie przedmówcy. Dodał ponadto, że szpital funkcjonuje na podstawie 

ryczałtu opłacanego przez NFZ i jeżeli przyznany ryczałt jest niewystarczający to 

pomimo wielu starań szpital będzie wykazywał ujemny wynik finansowy. Zdaniem 

radnego jest to kwestia niepodlegająca dyskusji. Z przedstawionego programu 

naprawczego wynikają dwie kwestie, tj.: program naprawczy ma na celu albo 

zwiększenie dochodów albo ograniczenie wydatków. Zwiększenie dochodów nie jest 

możliwe, a ograniczenie wydatków będzie wiązało się aktualnie z zamykaniem 

nierentownych oddziałów szpitalnych. Rada powinna zadecydować czy nadal będzie 

wspierać finansowo szpital czy też będzie zamykać oddziały. Radny podkreślił,  

że innego wyboru w tej kwestii nie ma i stoi na stanowisku, aby wspierać finansowo 

raciborską lecznicę tak długo jak to będzie możliwe. Dodał, że jest pewien, że kwestia 

zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania szpitalom nie zmieni się w tej 

kadencji. Niestety dopłacanie do szpitala może wiązać się z ograniczeniem inwestycji,  

z których teraz radni są tak dumni, ale likwidacja szpitalnych oddziałów może wiązać 

się z dużymi trudnościami w ich ponownym przywróceniu. Radny zaznaczył, że byt 

szpitala zależy od porozumienia radnych w kwestii szpitala, a nie od przerzucania się 

odpowiedzialnością. 

 Radny Tomasz Kusy odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza Cofały 

podkreślił, że opozycja recenzuje działania Zarządu. Celem zarządzania Powiatem nie 

jest przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. Wiele merytorycznych uwag 
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związanych ze szpitalem poruszała w poprzedniej kadencji Pani Poseł na Sejm RP 

Katarzyna Dutkiewicz, a także inni opozycyjni radni. W protokołach z posiedzeń Rady 

Społecznej szpitala zawarte są przedstawiane wówczas argumenty przemawiające za 

odstąpieniem od prywatyzacji diagnostyki obrazowej. Radny dodał, że niedawno 

dotarła do niego informacja, że aktualnie za diagnostykę szpital płaci więcej niż 

otrzymuje ryczałtu z NFZ na ten cel. Dodał, że nie wie czy powyższa informacja jest 

prawdziwa. Radny dodał, że nie zgadza się z opinią, że opozycja krytykuje wszystkie 

kwestie związane ze szpitalem, gdyż radni przedstawiali uwagi dotyczące szpitala, ale 

nikt nie chciał ich słuchać.  

 Radny Franciszek Marcol odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Olendra  

i Starosty. Podkreślił, że członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zwrócili 

uwagę na fakt, że program naprawczy szpitala jest źle napisany. Zaznaczył,  

że nie jest ekspertem w kwestii programów naprawczych, ale w Internecie dostępne są 

schematy programów naprawczych, m.in. program naprawczy Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Częstochowie z 2015 r. Przedmiotowy dokument składa się  

z kilkunastu rzeczowych punktów, liczy 66 stron i zawiera wyliczenia, propozycję 

rozwiązań i kończy się wnioskiem. Na 44 stronie ww. dokumentu jest zamieszczona 

informacja o kosztach, jakie szpital musi ponieść aby pozyskać dodatkowe 

dofinasowanie. Radny zasugerował, aby nie zatwierdzać na przedmiotowej sesji 

programu naprawczego raciborskiego szpitala i zlecić jego wykonanie zewnętrznej 

firmie. Radny podkreślił, że opozycja nie chce likwidacji szpitala, ale nie chce też 

likwidacji szkół w przyszłości czy też braku remontów dróg. Zaapelował ponownie 

o niezatwierdzanie programu naprawczego bądź zdjęcie z porządku obrad 

przedmiotowego projektu uchwały. Zasugerował, aby program przygotować w sposób 

rzetelny. Dodał, że podmiot zewnętrzny podejdzie do kwestii programu naprawczego 

obiektywnie. Zatwierdzenie programu w aktualnej wersji obliguje Powiat do 

corocznego przekazywania szpitalowi 2 mln zł. W bieżącym roku Powiat przekazał na 

rzecz szpitala ok. 5 mln. zł. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie możliwie 

przekazanie kolejnych 2 mln zł na rzecz szpitala. Radny zaproponował, aby zbyt 

pochopnie nie zatwierdzać dokumentu, który nie jest doskonały. Dodał, że na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa radni pytali Skarbnika Powiatu, 

czy konieczne jest zatwierdzenie programu naprawczego na przedmiotowej sesji  

i uzyskali odpowiedź, że nie jest to konieczne. Wobec powyższego pośpiech nie jest 

wskazany w tej kwestii.  
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 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że w godzinach porannych spotkał 

się ze Starostą Wodzisławskim Leszkiem Bizoniem i dowiedział się, że wodzisławski 

szpital odnotuje ok. 5 mln. zł straty w bieżącym roku. Duże straty odnotują także 

szpitale w Głubczycach i w Kędzierzynie – Koźlu. Każdy zaproponowany program 

naprawczy szpitala bez wzrostu wyceny świadczeń punktowych nie pokryje kosztów 

funkcjonowania lecznicy. Starosta dodał ponadto, że nie może się zgodzić również,  

że stwierdzeniem, że sytuacja szpitala nie uległa poprawie w tej kadencji. Zgodnie  

z tym co powiedział wcześniej radny Tomasz Cofała Powiat przekazuje szpitalowi 

ogromne wsparcie finansowe. W Internecie dostępna jest mapa zamkniętych oddziałów 

w szpitalach. Starosta podkreślił, że w raciborskim szpitalu zatrudniona jest pełna 

obsada lekarzy (167 lekarzy). Zawieszony został oddział wewnętrzny II jednak szpital 

nie utracił w tym zakresie kontraktu. Kontrakt realizowany jest na bardzo dobrym 

poziomie. Zgłaszany przez radnych problem dotyczący wejścia do szpitala został 

rozwiązany i dostosowany do potrzeb mieszkańców Powiatu. Starosta dodał, że odbył 

rozmowę z Prezydentem Miasta Raciborza w sprawie partycypowania w kosztach 

remontu drogi dojazdowej do szpitala. Ponadto pozyskano środki na zakup ambulansu  

i budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz złożono wnioski m. in.: na zakup 

stołu operacyjnego i termomodernizacji budynku szpitala. Zarówno Zarząd jak  

i Rada podejmują wiele działań zmierzających do poprawy sytuacji szpitala. Starosta 

dodał, że dziękował już Radzie Społecznej, Pani Poseł na Sejm RP Katarzynie 

Dutkiewicz, Panu Ministrowi Michałowi Wosiowi, Panu Ministrowi Adamowi 

Gawędzie oraz innych osobom za wsparcie w kwestii szpitala. Pomimo złej sytuacji 

szpitali powiatowych w Polsce raciborska lecznica zabezpiecza potrzeby mieszkańców 

Powiatu. Starosta dodał, że zdaje sobie sprawię z faktu, że w szpitalu brakuje zgłaszanej 

przez mieszkańców chirurgii dziecięcej, ale niektóre kwestie Powiat nie ma wpływu. 

Prezes Zarządu  Związku Powiatów Polskich Starosta Bielski Andrzej Płonka również 

zgłasza uwagi dotyczące funkcjonowania szpitali powiatowych. Lista przyjętych osób  

w raciborskim szpitalu świadczy o tym, że jest to szpital wojewódzki, a nie powiatowy. 

Głównie na oddziale zakaźnym leczeni są pacjenci z powiatu głubczyckiego, 

wodzisławskiego i rybnickiego. Szpital finansowany jest z ryczałtu i środków 

przekazywanych przez Powiat w ramach dotacji czy też kredytu. Starosta zaznaczył,  

że w momencie kiedy obejmował funkcję Starosty strata wynosiła ok. 8,5 mln. zł, 

aktualnie wynosi ok. 1 mln zł. Dodał, że stara się na bieżąco analizować sytuację 

szpitala i szczegółowo omawia ją na posiedzeniach Zarządu. Stwierdzenie, że w kwestii 
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szpitala nic się nie zmieniło w ocenie Starosty jest błędne. Podkreślił, że wiele działań 

zostało już podjętych, ale jeszcze wiele z nich pozostało do zrobienia.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda zaznaczył, że przez wiele lat był członkiem 

Rady Społecznej szpitala i już na etapie przenoszenia szpitala do nowej siedziby 

podejmowane były bardzo trudne decyzje. Nie wiadomo, jaki w przyszłości będzie 

system finansowania poszczególnych świadczeń oraz które z nich będą bardziej 

rentowne. Z lektury przedmiotowego programu naprawczego wynika, że w raciborskim 

szpitalu funkcjonuje 16 oddziałów i tylko 4 z nich są dochodowe. Nie oznacza to 

jednak, że za rok ta sytuacja się nie zmieni. Zależy to od ilości realizowanych w szpitalu 

usług medycznych, doszacowania pewnych świadczeń i procedur oraz wielu innych 

niezależnych od radnych czynników. Przewodniczący Rady podkreślił, że zadaniem 

ustawowym Powiatu jest utrzymanie szpitala powiatowego i zapewnienie mieszkańcom 

Powiatu ochrony zdrowia. Komfort posiadania w raciborskiej lecznicy 16 oddziałów 

jest bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców Powiatu, dlatego Rada powinna 

dążyć do utrzymania tej liczby oddziałów tworząc wspólny front. Dzięki wsparciu wielu 

osób udało się pozyskać środki na zakup karetki czy budowę Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego. W wodzisławskim szpitalu funkcjonują tylko 4 oddziały i Powiat 

Wodzisławski dopłaca do szpitala więcej niż Powiat Raciborski. Dodał, że średni wiek 

lekarza to 54 lata i bardzo trudno jest pozyskać nową kadrę lekarską i jakiekolwiek 

działania związane ze zmianą ilością oddziałów mogą wiązać się z problemami przy ich 

ponownym uruchomieniu. Zasób kadrowy oraz infrastruktura stanowi ogromny 

majątek, który pozwala zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia 

w ramach zadania ustawowego. Każda możliwość pozwalająca na zmniejszenie 

kosztów bądź zwiększenie dochodów szpitala będzie wykorzystywana. Utrzymywanie 

szpitala w takim zakresie będzie wiązało się z jego ujemnym wynikiem finansowym, 

ale w pewnym sensie jest to świadomy wybór związany z odpowiedzialnością za 

zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom Powiatu. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska odniosła się do kwestii programu 

naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie poruszonej 

przez radnego Franciszka Marcola. Poinformowała, że z informacji dostępnych  

w Internecie na temat ww. szpitala wynika, że komornik sądowy zajął dwa rachunki  

szpitala, a jego zadłużenie wyniosło ponad 70 mln zł. Urząd Marszałkowski jest 

zobligowany do pokrycia ok. 45 mln zł za ubiegłoroczne straty szpitali, dla których jest 

organem założycielskim. Powyższe informacje oddają skalę problemu z jakim muszą 
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mierzyć się szpitale. Strata szpitala, co zostało już podkreślone przez radnego Tomasza 

Kusego nie wynika najprawdopodobniej ze złego zarządzania szpitalem. Dodała, że być 

może pewne działania można było wykonać inaczej, ale aktualnie szpital zabezpiecza 

medycznie mieszkańców Powiatu Raciborskiego, jak i okolicznych powiatów. Każde 

drastyczne oszczędzanie, które miałoby skutkować zawieszeniem jakiegoś oddziału lub 

nierealizowaniem procedur medycznych, które są nierentowne powodowałoby 

konieczność leczenia się mieszkańców Powiatu w innych, odległych szpitalach. 

Członkini Zarządu dodała, że program naprawczy nie jest doskonały, ale nikt nie 

określił jego wymaganego schematu. Na posiedzeniach Komisji stałych okazało się, że 

każdy radny zwracał uwagę na inne szczegóły. Wzrost wyceny punktowej świadczeń 

medycznych, która od wielu lat jest niezmieniona znacząco poprawiłaby sytuację 

szpitali. Dodała, że w imieniu Zarządu zwraca się z prośbą do radnych o zatwierdzenie 

przedmiotowego programu naprawczego, aby szpital mógł na wysokim poziomie 

zabezpieczać ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu.  

 Radny Franciszek Marcol dodał, że członkowie Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość chcieli zwrócić uwagę na pewne kwestie związane z programem 

naprawczym. Dodał, że poruszany przez radnych czynnik społeczny jest bardzo ważny, 

ale wyraził obawę, że za 3 lata program naprawczy może dotyczyć Powiatu. 

 Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że jest radną Rady Powiatu od niedawna, ale 

czynnie bierze udział w posiedzeniach Komisji i przysłuchuje się dyskusjom 

dotyczącym ogromnych problemów szpitala, który służy przede wszystkim lokalnemu 

środowisku. Radna zaznaczyła, że wielkość światowego managementu zależy od rotacji 

jego liderów. Dodała ponadto, że z uwagi na fakt, że program naprawczy nie jest 

doskonały, jest za tym aby dokonać oceny naprawy i lepszego wykorzystania potencjału 

szpitala, który leży przede wszystkim w jego kadrze przez instytucje zewnętrzne. 

Zasugerowała, aby nie zatwierdzać dokumentu, który nie jest ukierunkowany, gdy może 

się okazać, że sytuacja szpitala w przyszłym roku może być znacznie gorsza.  

 Radny Tomasz Cofała ponownie podkreślił, że cała służba zdrowia wymaga 

zmiany systemowej. Zapytał Starostę, czy w ramach poprawy sytuacji finansowej 

szpital może świadczyć usługi komercyjne.  

 Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa szpitale w Polsce nie mogą świadczyć usług komercyjnych. Dodał, że 

podczas wizyty w klinice w Merkischer Kreis widział komercyjny oddział. Tożsamy 
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oddział mógłby również zostać utworzony w raciborskim szpitalu, ale aktualny stan 

prawny na to nie pozwala.  

 Starosta w dalszej części wypowiedzi odniósł się do wypowiedzi radnego 

Franciszka Marcola dotyczącej programu naprawczego Powiatu w perspektywie  

3 najbliższych lat. Dodał, że na październikowym posiedzeniu Komisji Budżetu 

przekazywał informacje związane z budżetem Powiatu na 2020 rok. Sygnalizowane na 

posiedzeniu Komisji problemy nie wynikają ze złego zarządzania Powiatem. 

Tegoroczne inwestycje były bądź są przeprowadzane przy dobrej realizacji budżetu 

Powiatu. Starosta podkreślił, że znacząco zmniejszyły się dochody budżetu Powiatu,  

z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego,  

w których Powiat partycypował w wysokości 10 %. Gminy również borykają się  

z problemem zaplanowania budżetu na przyszły rok. Starosta dodał, że na 

posiedzeniach Komisji wyjaśniał co jest przyczyną problemów, m. in.: szacowany brak 

3,8 mln zł w dochodach na przyszły rok, niedoszacowanie kosztów oświaty oraz środki, 

które trzeba będzie przeznaczyć na wsparcie raciborskiego szpitala. W najbliższych 

latach może zabraknąć środków na wydatki związane z oświatą. W bieżącym roku 

Powiat dołożył prawie 3 mln zł na oświatę. Oświata funkcjonuje w Powiecie wzorcowo. 

Realne zapotrzebowanie szkół w stosunku do kwoty, która została przekazania przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na przyszły rok jest większe o 10 – 11 mln zł. 

Ponadto Starosta dodał, że ogromnym czynnikiem, który ma wpływ na finanse Powiatu 

są wynagrodzenia. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2,600 zł 

będzie miało diametralne znaczenie dla budżetu Powiatu na 2020 rok, tj. skutki 

finansowe dla szpitala – ok. 1,5 mln zł, dla tut. Starostwa – 227,000 zł. Powiat 

odnotowuje znaczący ubytek wpływów środków rządowych. Starosta podkreślił, że na 

posiedzeniach Komisji przekazuje radnym informacje dotyczące poszczególnych kwot 

subwencji, które są przekazywane Powiatowi. Informacje nt. wysokości subwencji 

oświatowej nie są korzystne dla Powiatu.  

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

Rudnik (dalej: Dyrektor Szpitala) poinformował, że aktualnie ok. 92,3 % publicznych 

szpitali wykazuje ujemny wynik finansowy. Zdaniem Dyrektora Szpitala obrazuje to 

sytuację służby zdrowia w Polsce. Problemy finansowe szpitali wynikają w dużej 

mierze z regulacji wynagrodzeń przez Ministerstwo Finansów. Decyzje w kwestii 

wynagrodzeń podjęte na szczeblu Ministerstwa generują w szpitalach ogromne 

problemy finansowe. Najpierw zawarte zostało porozumienie z pielęgniarkami, później 
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ukazały się rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące ustalenia najniższego 

wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Dyrektor przyznał, że cieszy go fakt 

wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, ale niestety w ślad za decyzją 

związaną ze wzrostem wynagrodzeń nie zostały przekazane środki finansowe. Ostatni 

wzrost wyceny świadczeń medycznych był w 2011 r. Nie uwzględnia ona ani 

wskaźnika inflacji, ani wzrostu innych kosztów. Wzrost kosztów związanych ze 

wzrostem wynagrodzeń niepokrytych przez NFZ za ubiegły rok wyniósł 9,295.000 zł. 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r. do kwoty 2,600 zł  

w odniesieniu do pracowników szpitala będzie generować koszty w kwocie ok. 1,5 mln 

zł. Dyrektor Szpitala dodał, że firmy outsourcingowe wystąpią o renegocjacje 

kontraktów. Będzie to kolejna pozycja bez pokrycia kosztów w budżecie szpitala. 

Związek Szpitali Powiatowych zabiega o 15 % wzrost wyceny świadczeń medycznych  

i gdyby ten wzrost został uwzględniony zniknęłyby problemy finansowe większości 

szpitali. Dyrektor Szpitala dodał, że nie będzie rozwijał bardziej szczegółowo tego 

tematu, ale gdyby radni byli zainteresowani powyższą kwestią to przedstawi 

odpowiednie wyliczenia.  

 Następnie Dyrektor Szpitala poruszył kwestię programu naprawczego. 

Podkreślił, że program powinien być skonstruowany tak, aby wynikały z niego 

konkretne liczby w podsumowaniu, które wskażą poprawę sytuacji finansowej szpitala. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że aktualnie szpital jest w stanie zaplanować wyłącznie 

koszty, natomiast przychody nie są zależne od lecznicy. Szpital ma do dyspozycji 

jedynie proponowane plany finansowe w okresach rocznych i są one uzależnione od 

sytuacji finansowej płatnika. Szpital może w programie naprawczym prognozować 

wzrost swoich przychodów, ale będą to dane niepoparte żadnymi dowodami, dlatego 

dopóki nie będzie konkretnej polityki rządu, która będzie regulowała kwestię 

finansowania szpitali trudno będzie napisać sensowny program naprawczy. Szpital 

może zlecić jego napisanie firmie zewnętrznej. Dyrektor Szpitala dodał,  

że opracowywał już wcześniej programy naprawcze i chętnie napisze taki program 

innemu szpitalowi. Dodał, że najwyższa pozycją kosztową w szpitalu są 

wynagrodzenia. Wobec powyższego jest w stanie opracować program naprawczy, który 

będzie zakładał zysk, ale będzie to związane z obniżeniem o 15 % wynagrodzeń 

pracowników, którzy zapewne w dalszej perspektywie odejdą z pracy. Dyrektor 

Szpitala podkreślił, że nie chciałby takiego programu realizować. Większość 

dyrektorów szpitali skupia się aktualnie nad polityką kadrową. Zapewnienie pełnej 
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obsady kadrowej w szpitalu jest bardzo trudne. Większość czasu pracy Zarząd szpitala 

poświęca na kwestie dotyczące utrzymania dotychczasowej kadry i pozyskania nowej. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że finansowanie szpitali jest bardzo istotne, ale bez 

odpowiedniego zaplecza głównie kadrowego żaden szpital nie będzie funkcjonował.  

 Następnie Dyrektor Szpitala odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza 

Kusego dotyczącej diagnostyki obrazowej. Podkreślił, że z całą odpowiedzialnością 

oświadcza, że szpital ponosi za badania koszty tożsame z kosztami utrzymania 

diagnostyki. W zakład diagnostyki obrazowej zainwestowano kwotę ok. 10 mln zł. Bez 

sprawnej diagnostyki trudno jest dzisiaj prowadzić działalność medyczną. 

Przedmiotowe działalności prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy. Dyrektor 

Szpitala dodał, że jest w stanie udowodnić, że prywatyzacja zakładu diagnostyki 

obrazowej była bardzo dobrą decyzją dla szpitala. Gdyby wówczas szpital jej nie podjął 

dzisiaj miałby bardzo poważne problemy zarówno finansowe, jak i związane  

z inwestycjami. W szpitalu brakuje środków na jego bieżące utrzymanie, a kwestia 

inwestycji wiele razy była rozwiązywana w sposób bardzo racjonalny.  

 Radny Franciszek Marcol zapytał Dyrektora Szpitala czy w 2017 r. szpital 

również odnotował ujemny wynik finansowy.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział twierdząco.  

 Radny Franciszek Marcol zapytał, dlaczego wówczas nie zatwierdzono 

programu naprawczego szpitala.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że szpital wypełnił obowiązek i przedłożył 

program naprawczy. Dyrektor Szpitala przypomniał, że jeżeli w szpitalu jest 

wykazywana strata, to do końca września przedkładany jest program naprawczy. 

Przedmiotowy dokument został przez szpital przedłożony. 

 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że zapozna się z jego lekturą i porówna co 

w poszczególnym roku zmieniło się na korzyść szpitala.  

 Radny Paweł Płonka zaznaczył, że korzystając z okazji, że Dyrektor Szpitala 

znajduje się przy mównicy będzie mógł sprostować swoją wypowiedź dotyczącą 

programu naprawczego. Radny dodał, że być może źle ją zrozumiał. Wynikało z niej,  

że Dyrektor Szpitala może napisać program naprawczy również dla innych szpitali, ale 

nie chciałby go realizować. Radny zapytał, czy program naprawczy, który miał być 

zatwierdzany na przedmiotowej sesji jest autorstwa Dyrektora Szpitala.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że sporządził go wspólnie z pracownikami 

szpitala. 
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 Radny Paweł Płonka podziękował Dyrektorowi Szpitala za udzielenie 

odpowiedzi.  

 Radny Adrian Plura zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szpitala  

o doprecyzowanie, który program naprawczy miał na myśli Dyrektor Szpitala mówiąc, 

że nie chciałby go realizować, tj.: program, który napisał i przedstawił radnym czy też 

program, który napisałby dla innego szpitala, w którym ujęto by m. in. obniżenie 

wynagrodzeń.  

 Dyrektor Szpitala zaznaczył, że znacznie łatwiej pisze się programy naprawcze 

dla szpitala, w którym się nie pracuje. Poprzez obniżenie płac wykazywany jest szybki  

wynik finansowy. W przypadku opracowywania programu naprawczego dla własnej 

jednostki brane są pod uwagę wszystkie kwestie. Szpital nie jest zakładem 

produkcyjnym, w którym można ograniczać koszty na wiele sposobów. W przypadku 

szpitala dotyczy to delikatnej materii, tj.: życia i zdrowia. 

 Radny Adrian Plura poprosił o doprecyzowanie odpowiedzi przez Dyrektora 

Szpitala i podanie, który program naprawczy miał na myśli mówiąc, że nie chciałby go 

realizować.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że miał na myśli program naprawczy, który 

napisałaby zewnętrzna firma, gdyż będzie on opracowany w taki sposób aby w bardzo 

szybki i prosty sposób wykazać efekt ekonomiczny. Dyrektor zaznaczył,  

że w dokumencie znacznie łatwiej ogranicza się koszty niż w rzeczywistości. Dodał,  

że może skorygować program naprawczy o jeszcze jedną tabelę i obniżyć koszty płac  

o 10 %, ale dopytywał kogo wówczas uda się zatrzymać z pracowników w szpitalu.  

 Następnie Przewodniczący Rady Adam Wajda zamknął dyskusję dotyczącą 

programu naprawczego i  poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   14 

Przeciw:    8 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała 

poinformował, że w lipcu br. do tut. Starostwa wpłynęła petycja. Wnoszący petycję 

przekazał ją do organów samorządowych wszystkich szczebli. Celem ww. petycji było 

wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów z uwagi na fakt, aby radni 

nie podejmowali działań, które naraziłyby na szkodę mieszkańców, ale i ich samych  

w kontekście przepisów prawa karnego. W powyższej sprawie Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji odbyła dwa posiedzenia zajmując stanowisko, zgodnie z którym nie 

należy uwzględniać postulatów zawartych w przedmiotowej petycji. Do 

najważniejszych argumentów zaliczyć można: 

1) brak kompetencji Rady do stanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów,  

2) funkcjonowanie w aktualnym stanie prawnym (tj. kodeks karny i ustawa  

o samorządzie powiatowym) przepisów, w tym dotyczących składania przez radnego 

oświadczeń majątkowych, które w skuteczny sposób kontrolują proces korupcji 

politycznej. Radny dodał, że wraz z przedmiotowym projektem uchwały przekazana 

została do radnych broszura, opublikowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne  

pt. "Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych 

w wyborach powszechnych", która jest punktem wyjścia do Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. Podkreślił ponadto, że każdy radny jest odpowiedzialny za swoje 

zachowanie i przestrzeganie przepisów prawa.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się z prośbą do 

radnych z prośbą o przychylenie się do stanowiska zajętego przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji i  nieuwzględnienie żądań zawartych w petycji. 

Starosta Grzegorz Swoboda doprecyzował, że nieuwzględnienie żądań 

zawartych w petycji jest równoznacznie z głosowaniem za przyjęciem przedmiotowej 

uchwały.   

 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 23. Interpelacje i zapytania. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1) radny Paweł Płonka, 

1) radna Elżbieta Biskup. 

 Radny Paweł Płonka podkreślił, że przejeżdżając aktualnie przez Racibórz  

w wielu miejscach można zauważyć charakterystyczne tablice informujące o bieżących 

lub planowanych remontach dróg. Rozpoczęto już budowę raciborskiego odcinka drogi 

Racibórz - Pszczyna, wkrótce rozpocznie się budowa ronda przy CKZiU nr 2 

"Mechanik", a także remont drogi wojewódzkiej nr 935 do Rybnika. Skutkować to 

będzie ogromnymi utrudnieniami w ruchu dla kierowców. Wobec powyższego radny 

zapytał, czy Racibórz jest przygotowany technicznie na przedmiotowe remonty.  

Dodał, że w przypadku rozpoczęcia budowy ronda przy CKZiU nr 2 cały transport 

zostanie przekierowany na ul. Piaskową w Raciborzu. Z danych, którymi dysponują 

radni wynika, że droga powiatowa nr 3548S (ul. Piaskowa) jest drogą  

o największym natężeniu ruchu w mieście  (tj. 90.446 pojazdów tygodniowo czyli ok. 

12.921 pojazdów dziennie). Zaznaczył, że są to dane z 2017 r. Liczba samochodów 

 w Polsce stale wzrasta i oscyluje w granicach ok. 28 mln pojazdów. Radny dopytywał, 

czy na przedmiotowej drodze nie dojdzie do „Armagedonu”. Przypomniał ponadto, 

że już w lutym br. apelował o zastosowanie na ww. drodze konkretnych rozwiązań. 

Aktualnie nie są prowadzone jeszcze prace związane z budową ronda przy 

„Mechaniku”, a ruch na ul. Piaskowej jest ogromny. Radny podkreślił, że na 

przedmiotowej drodze dochodzi do wielu kuriozalnych sytuacji, o których wspominał  

w lutym na V sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Wówczas sugerował, aby na ww. 

drodze zastosować inteligentną sygnalizację świetlną ITLC (Intelligent Traffic Light 

Control). Radny zaznaczył, że jest świadomy tego, że jest to rozwiązanie bardzo 

kosztowne. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w okolicy skrzyżowania ulic 

Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej znajduje się zajezdnia autobusów Przedsiębiorstwa 
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Komunalnego sp. z o.o. oraz baza transportowa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych  

Sp. z o.o. Przewożone są tam również ciężkim transportem materiały i beton na budowę 

Zbiornika Racibórz Dolny. Problem ten powinien się zakończyć w styczniu 2020 r. 

Wzmożony ruch ciężarówek zauważono także na ulicy Łużyckiej (w miejscu, w którym 

zlokalizowane były odstojniki dawnej cukrowni). Radny zaznaczył, że niezależnie od 

godziny przejazd przez ww. skrzyżowanie zajmuje 10-15 minut i jest bardzo 

ryzykowny. Zasugerował, aby wprowadzić robocze rozwiązanie, tj.: sygnalizację 

tymczasową z zegarami wskazującymi czas pozostały do włączenia się zielonego bądź 

czerwonego światła. Radny podkreślił, że wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania 

jest półśrodkiem, ale znacznie pomogłoby zwiększyć przepustowość tego skrzyżowania. 

Zaproponował także wprowadzenie na skrzyżowaniu zmiany oznakowania poziomego  

i pionowego, tj.: aby kierowców dojeżdżających do skrzyżowania od strony ulic 

Sudeckiej i Szkolnej obwiązywał znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu", a nie "stop" 

jak dotychczas. Znak „stop” wymusza bezwzględne zatrzymanie pojazdu, pomimo tego 

że czasami istnieje możliwość szybkiego włączenia się do ruchu. Dodał, jednak że tę 

kwestię należałoby skonsultować z Komendą Powiatową Policji pod względem 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 W dalszej części wystąpienia radny zasugerował, że należałoby rozważyć 

wprowadzenie powyższych rozwiązań. Przypomniał, że prace związane z budową ronda 

przy „Mechaniku” rozpoczną się jeszcze jesienią br. i zakończą w 2020 r., remont drogi 

od Centrum Handlowego Auchan do Rzuchowa potrwa do 2022 r., a remont drogi 

Racibórz – Pszczyna zakończy się dopiero w 2023 r. Dodał, że miasto czeka spore 

wyzwanie pod względem logistycznym. 

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że przekaże interpelację radnego 

Pawła Płonki Prezydentowi Miasta Raciborza. Dodał, że Powiat nie ma wpływu na 

termin realizacji wspomnianych przez radnego wojewódzkich zadań inwestycyjnych. 

Starosta podkreślił, że osobiście bardzo cieszy się z faktu, że w Raciborzu rozpoczęły 

się remonty dróg. Cieszy go również fakt, że województwo śląskie, przy wsparciu 

parlamentarzystów przekazało ogromne środki na realizację m.in.: budowę obwodnicy.  

Starosta dodał, iż ma nadzieję, że w przyszłości powstanie kolejna obwodnica 

Raciborza. Podkreślił, że każdy remont wymaga poświęcenia. Utrudnienia 

komunikacyjne w Raciborzu trwają od godzin porannych do godzin popołudniowych  

i dotyczą wszystkich dróg wyjazdowych.  W tym miejscu Starosta wyraził wdzięczność 
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wobec mieszkańców ulic Kościuszki i Łąkowej. Zaznaczył, że remont tej drogi został 

już zakończony.  

 Starosta poinformował także, że wraz z Prezydentem Miasta Raciborza 

Dariuszem Polowym wystosuje pismo do GDDKiA z prośbą o przebudowę 

skrzyżowania „na mycie”  (skrzyżowanie ulic Opawskiej, Bogumińskiej i Jana Pawła 

II). Mieszkańcy gmin Krzyżanowice, Krzanowice i Pietrowice Wielkie apelują 

o wybudowanie ronda na tym skrzyżowaniu lub przynajmniej utworzenie prawo skrętu. 

Starosta dodał, że przedmiotowe skrzyżowanie mogło być już przebudowane 

dwadzieścia lat temu. Niewielkim koszem można było rozwiązać kwestię dróg 

wjazdowych i wyjazdowych. Zaznaczył, że jeżeli nie zostaną przeprowadzone teraz 

pewnie działania, to nie uda się w przyszłości odblokować ruchu drogowego w mieście 

i w powiecie. 

 Starosta odniósł się także do kwestii Zbiornika Racibórz Dolny. Podkreślił,  

że niedawno odbyło się spotkanie w sprawie Zbiornika, ale z uwagi na fakt, że nie 

został na nie zaproszony nie mógł zadać pytania dotyczącego terminu naprawy dróg 

dojazdowych do Zbiornika. Starosta poinformował, że podczas rozmowy z Dyrektorem 

RZGW w Gliwicach zgłosił chęć spotkania się z Dyrektorem w imieniu Wójtów: 

Krzyżanowic, Kornowaca i Lubomi. Po drogach ww. gmin przewożona była największa 

ilość materiałów na budowę Zbiornika. Przedmiotowe drogi zostały zinwentaryzowane. 

Starosta dodał ponadto, że Wójtowie gmin zgłaszają problem związany z naprawą dróg 

przez spółkę Dragados S.A. Powyższy problem nie dotyczy tylko ulicy Piaskowej  

w Raciborzu. Starosta podkreślił, że zwróci się z pismem do PGW Wody Polskie  

z prośbą o interwencję w sprawie remontu zniszczonych dróg dojazdowych do 

Zbiornika Racibórz Dolny. 

 Radny Paweł Płonka doprecyzował, że ulica Piaskowa jest drogą Powiatową.  

 Starosta Grzegorz Swoboda potwierdził ten fakt.  

 Radny Paweł Płonka zaznaczył, że nie chciałby żeby z jego wypowiedzi 

wynikało, ze jest przeciwny wspomnianym wcześniej inwestycjom drogowym. 

Podkreślił, że jest bardzo zadowolony z faktu, że w Raciborzu po upływie dwudziestu 

lat rozpoczęły się remonty dróg, ale chciał zasygnalizować problem nadmiernego 

obciążenia ruchem ulicy Piaskowej, który stale narasta.  

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że z uwagi na fakt, że aktualnie 

prowadzone są prace związane z budową obwodnicy Raciborza, niedługo rozpoczną się 
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prace związane z budową ronda przy „Mechaniku” oraz remont drogi wojewódzkiej  

nr 935 nie uda się uniknąć utrudnień w ruchu drogowym.  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda podkreślił, że radny Paweł Płonka 

zasygnalizował potrzebę skoordynowania poszczególnych etapów remontów dróg. 

Dodał, że jeden z załączników do każdego projektu budowy dróg dotyczy rozwiązań 

funkcjonowania objazdów miejsc w których prowadzone są prace budowlane. Należy 

zwrócić uwagę, aby przyjęte rozwiązania nie wykluczały się nawzajem.   

 Radna Elżbieta Biskup poinformowała, że składa na ręce Przewodniczącego 

Rady interpelację dotyczącą podania trybu, zgodnie którym można odwołać zajęcia 

dydaktyczne w placówce wychowania pozaszkolnego. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że w przeciągu ostatnich 

dwudziestu lat przeprowadzono kilka remontów dróg, m.in.: ZDW przeprowadziło 

inwestycję związaną z budową  ronda Solidarności (tzw. „nerka”) na drodze 

wojewódzkiej.  

 Radny Franciszek Marcol doprecyzował, że przedmiotowe rondo zostało 

wybudowane na drodze krajowej nr 45. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska dodała, że radny Franciszek Marcol 

również potwierdził, że ta inwestycja była realizowana.  

   

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Radny Tomasz Cofała zaapelował o wsparcie oraz promocję I edycji 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie będzie trwało od 12 listopada 

do 30 listopada br. Złożone zostały trzy projekty dotyczące mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego, tj.: 

1) Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców 

Raciborza, 

2) Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego i Wodzisławskiego, 



 31 

3) Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

Projekty, które otrzymają najwyższą ilość głosów będą realizowane ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie 

internetowej www.bo.slaskie.pl.  

 Starosta Grzegorz Swoboda zaapelował do radnych o wzięcie udziału  

w mikołajkowej paczce. Starosta przypomniał, że w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Powiatu 

przebywa ponad 80 wychowanków. To dzieci i młodzież pozbawiona opieki 

rodzicielskiej w wieku od kilku do kilkunastu lat. Starosta podkreślił, że z prośbą  

o wsparcie tej inicjatywy wystąpił także do pracowników wszystkich jednostek 

organizacyjnych podległych Powiatowi oraz do pracowników tut. Starostwa. Podkreślił, 

że przebywająca w placówkach młodzież boryka się z wieloma problemami. Starosta 

dodał, że chciałaby wraz z przedstawicielem Rady odwiedzić młodzież w okresie 

przedświątecznym z prezentami w postaci sprzętu sportowego, plecaków, kosmetyków 

czy też artykułów pielęgnacyjnych.  

  Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że złożona na podstawie  

art. art. 25 c ust. 12 w związku z art. 25 c ust. 3 pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. 

zm.)  informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych: 

a) za rok 2018, 

b) na okoliczność zakończenia V kadencji, tj. w terminie na 2 miesiące przed upływem 

kadencji, 

c) w terminie 30 dni od złożenia ślubowania,  

oraz informacja Starosty Raciborskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu 

Starosty znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. 

Ponadto dodał, 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 

 26 listopada 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Stan 

środowiska w Powiecie Raciborskim”. 

 

http://www.bo.slaskie.pl/
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Ad 26.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:12. 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                     

Agnieszka Bartula     Przewodniczący Rady  

            Adam Wajda 


