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                           Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.10.2019                 VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XIII / 2019 

z  XIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 26 listopada 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 poszczególnego 

głosowania imiennych radnego Tomasza Kusego. 

Powyższe zostało również utrwalone w nagraniu z XIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Obecni: 

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

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII 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. Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 
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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 ustalenia wysokości opłat  

w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. 

13. 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. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

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

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego. 

Udział w sesji wziął przedstawiciel firmy Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.  

Sp. K. Wojciech Waleczek. 
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Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na sali jest 22 

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 26 listopada 

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.0022.3.10.2019 z dnia 19  listopada 2019 r. Zarząd Powiatu wniósł 

o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

-  w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  

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

nr OR.IV.0022.3.10.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. - propozycja Zarządu została 

przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad.  

Przypomniał także, że głosy za pośrednictwem pilotów do głosowania należy 

oddawać w momencie, kiedy na wyświetlaczu pojawi się zegar odliczający czas 

pozostały do końca głosowania.  

 

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Zmiany zostały przyjęte. 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Tomaszowi Kusemu za jego pośrednictwem. 

Radny Tomasz Kusy zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokół z XII sesji z dnia 29 października 2019 r. został wyłożony do wglądu. 

Do dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie – 22 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, Tomasza Cofałę oraz Adriana Plurę.  

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 21 

głosów za, 1 głos wstrzymujący, 0 głosów przeciw.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczna radnych 23.  

 

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 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. radni  

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

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji  

(zał. nr 4). 
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Ad 6.  Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

  

Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Informacja o stanie 

środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego” (zał. nr 5) oraz materiał pn. „Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg 

Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

hałasu” (zał. nr 6) 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 

25 listopada 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:   23 

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:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na 

obszarze 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:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz  

na dzień 31.12.2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że członkowie Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa zarekomendowali radnym wybór firmy 

Primefields Sp. z o.o. z Katowic. Następnie poprosił Przewodniczącego przedmiotowej 

Komisji Franciszka Marcola o potwierdzenie tej rekomendacji.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek 

Marcol potwierdził ten fakt.  

 Radny Paweł Płonka poinformował, że nie znalazł opinii na temat ww. firmy  

w Internecie. Dodał, że każdy audyt powinien być przeprowadzany sensownie  

i klarownie. Poinformował ponadto, że na posiedzeniu Komisji oddał głos 

wstrzymujący się w glosowaniu nad wyborem rekomendowanej firmy z uwagi na brak 

informacji dotyczących m. in. kto jest właścicielem podmiotu, jakie są opinie nt. firmy 

oraz czy podmioty korzystające z usług ww. firmy są z nich zadowolone.  
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 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Franciszek Marcol podkreślił, że analiza opierała się głównie na kryterium kosztowym  

i doświadczeniu dotyczącym wyboru firm przez radnych z lat poprzednich. Członkowie 

Komisji uznali, że ryzykowny jest wybór najtańszej oferty. Rekomendowana firma 

wykona badania sprawozdań finansowych za w miarę niewielkie pieniądze, a także 

wzbudza w jakimś stopniu wiarygodność. Radny dodał ponadto, że członkowie ww. 

Komisji sugerowali się także przesłanką, aby audyty co dwa lata przeprowadzała inna 

firma. Takie zmiany umożliwią spojrzenie na finanse raciborskiego szpitala z innego 

punktu widzenia. Radny przypomniał, że przedmiotowa analiza została przeprowadzona 

na październikowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa, które odbyło się 19 listopada br.  

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    1 

Uchwała została podjęta. 

 

W tym miejscu radny Ryszard Wolny opuścił salę narad – liczba radnych 22. 

 

Ad 13.  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.   
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Na salę obrad wszedł radny Ryszard Wolny – liczba radnych 23.  

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1) radny Tomasz Kusy, 

2) radna Elżbieta Biskup, 

3) radny Paweł Płonka, 

4) radny Franciszek Marcol, 

5) radny Roman Wałach. 

 Radny Tomasz Kusy złożył interpelację dotyczącą naboru wniosków przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie uzyskania 

dotacji do zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących  

z działalności leczniczej” (zał. nr 7). Radny przypomniał, że w sierpniowym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa udział wzięli przedstawiciele Izb 

Rolniczych z terenu Powiatu Raciborskiego, którzy zasygnalizowali problem  

z usuwaniem ww. odpadów. Zaznaczył, że Gminy Powiatu robią rozeznanie  

w powyższej kwestii, ale nie jest to równoznaczne z ich ubieganiem się o dotacje. 

Radny zaznaczył, że Powiat powinien się zaangażować w powyższy temat, z uwagi na 

fakt, że na jego terenie występuje ogromny problem z odbiorem takich odpadów. 

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że Powiat zaangażował się w to działanie 

pomimo, iż nie jest to jego zadanie własne. Zaznaczył, że na ostatnich Konwentach 

Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty podkreślano, że wszystkie gminy 

przyłączą się do przedmiotowego programu. Gminy są aktualnie na etapie pozyskiwania 

informacji dotyczących, ile ton folii znajduje się na terenie danej gminy. Następnie będą 
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analizowały sytuację dotyczącą odbierania folii i dopłat mieszkańców. Ponadto dodał, 

że zarówno Starosta, jak i wszyscy włodarze gmin czuwają nad przedmiotowym 

tematem.  

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że jego pytanie dotyczyło innej kwestii  

i zwrócił się o przekazanie odpowiedzi w formie pisemnej. 

 Radna Elżbieta Biskup w ramach złożonej interpelacji (zał.  nr 8) zwróciła się  

z prośbą o udzielenie odpowiedzi na  nw. pytania: 

1) W jaki sposób działać będzie dotychczasowa Izba Przyjęć raciborskiego szpitala 

po uruchomieniu oddziału SOR- czy zatrudnione zostaną na nowo powstałym 

oddziale SOR personel pielęgniarski dotychczasowej Izby Przyjęć?, 

2) Czy personel pielęgniarski pracujący w raciborskim szpitalu może mieć 

nadgodziny w przypadku zapotrzebowania jego pracy i czy prawdą jest, że 

bardzie opłaca się szpitalowi zatrudniać pielęgniarki na umowy – zlecenia w celu 

zapewnienia opieki pielęgniarskiej na wszystkich oddziałach szpitala.  

Następnie radna Elżbieta Biskup zwróciła się do Starosty z prośbą o przyjęcie 

„WNIOSKU-PODZIĘKOWANIA dotyczącego Jubileuszu 25-lecia działalności 

zespołu MIRAŻ (zał. nr 9). 

Wystąpienie radnej Elżbiety Biskup zawarte w niniejszym protokole, oddane zostało 

w pełnym brzmieniu, tj. „Chciałabym dokonać podsumowania ważnej dla mnie i mej 

pracy zawodowej – uroczystości, która odbyła się 9 listopada w Sali widowiskowej 

Raciborskiego Centrum Kultury. Chodzi oczywiście o Jubileusz grupy wokalnej 

MIRAŻ, a ponieważ czuję się w obowiązku rzetelnej informacji, postanowiłam 

przygotować formę pisemną mej wypowiedzi.  

Zacznę od osobistych podziękowań dla Pana Starosty Grzegorza Swobody za wielką 

życzliwość dla idei jubileuszu i jego ciepłą rozmowę z komitetem organizacyjnym 

mirażowego święta. Dziewczyny były pod wrażeniem serdeczności Pana Starosty,  

a ja mogę jedynie jeszcze raz dziękować, ponieważ wiem, że jeszcze do niedawna taka 

rozmowa nie byłaby możliwa z poprzednimi władzami Powiatu.  

To co się stało w dniu koncertu to oczywiście efekt wielomiesięcznej pracy młodych, 

dynamicznych ludzi, którzy od początku do końca przyjęli na siebie ciężar organizacji 

święta zespołu. Zdołali przede wszystkim przekonać do swej koncepcji Prezydenta 

Miasta Racibórz, Pana Dariusza Polowego i księdza Adriana Bombelka Dyrektora 

Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego. 
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Organizatorki Jubileuszu upoważniły mnie do odsłonięcia kulis przygotowań, powiem 

więc tylko, że spotkały się z wielkim wsparciem i pozytywnym odzewem wszelkich 

sponsorów, bez których tak wielkie i wymagające sporych nakładów przedsięwzięcie 

nie mogłoby się udać. Z tego miejsca w imieniu organizatorów dziękuję również 

mediom, w tym lokalnym portalom, tak pięknie współpracującym z grupą 

organizacyjną.  

Efekty ciężkiej pracy tych, którzy wzięli na swe barki wysiłek przygotowań do święta 

MIRAŻU i którzy obecnie na co dzień mieszkają w różnych miejscach Polski, można 

było podziwiać w dniu 9 listopada br. i powiem państwu, że było to przeżycie 

niezwykłe, szczególnie dla mnie – nauczyciela i wychowawcy, który przez 25 lat 

kształci kolejne pokolenia MIRAŻU, służące swym talentem upowszechnianiu piękna 

naszej ziemi raciborskiej. W tym miejscu można zadać pytanie, a gdzie w tym 

wszystkim Młodzieżowy Dom Kultury – placówka macierzysta zespołu. Powiem tylko, 

że podjęcie decyzji o zawiązaniu niezależnego zespołu organizacyjnego to efekt braku 

zainteresowań tej placówki dla idei świętowania Jubileuszu. Najlepszym dowodem 

takiej relacji jest niechęć do publikowania wszelkich informacji o sukcesach moich 

wychowanek na stronach internetowych MDK. Od ponad 10 dni nie mogę się doprosić 

informacji o kolejnym sukcesie konkursowym Wychowanki zespołu, a przecież to jest 

promocja powiatowej placówki.  

Zespół MIRAŻ – to jedna z niewielu ostoi działalności grup młodzieżowych 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu., która zrzesza w swym składzie przede 

wszystkim uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Wielokrotnie w przeciągu minionych lat MIRAŻ był zapraszany do udziału w licznych 

koncertach, w tym niezapomniany koncert w Strasburgu – na terenie Parlamentu 

Europejskiego i największych sal koncertowych Europy – czyli w siedzibie Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Działo się to z inicjatywy przyjaciół zespołu jak i ludzi, którzy po prostu cenią sobie 

współpracę z tak uzdolnioną muzycznie młodzieżą reprezentującą powiat raciborski jak 

i miasto Racibórz. O indywidualnych sukcesach wokalistów zespołu powiem tylko,  

że stanowią (a właściwie cały czas stanowią) oni obecnie czołówkę wokalnej sceny 

muzycznej Polski i trudno mi tutaj ze względów czasowych wymienić ich tylko ostatnie 

sukcesy.  

 Bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować szkołom, w tym szkołom, które 

prowadzi Powiat Raciborski  za to, że przez tyle lat działalności zespołu okazywały 
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wiele zrozumienia dla pasji muzycznej ich uczniów, niejednokrotnie pomagając  

w nadrabianiu obowiązkowego materiału szkolnego i typując do dorocznych Nagród 

Starosty na niwie artystycznej.  

W tym miejscu chcę również podziękować Rodzicom wszystkich pokoleń MIRAŻ-u 

– gdyby nie Państwa wsparcie, wiara we własne dzieci i pomoc w naprawdę trudnych 

momentach dla działalności – zespołu MIRAŻ pewnie by już nie było.  

I tak na koniec chciałam publicznie podziękować wszystkim tym, którzy sprawili, że 

Koncert Jubileuszowy miał tak wysoki wyraz artystyczny a mianowicie składowi 

zespołu organizacyjnego, tj.: 

1) kierownictwo artystyczne – Hanna Hołek, 

2) kierownictwo organizacyjne – Maria Biskup, 

3) współpraca z mediami – Małgorzata Prochal, 

4) współpraca muzyczno – warsztatowa – Adrianna Górka, Dominika Sławik i Michał 

Fibic,  

a także: 

- Orkiestrze Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 

- Zespołowi muzycznemu – tzw. sekcji rytmicznej pod kierownictwem Pawła 

Harańczyka  

oraz:  

pracownikom Raciborskiego Centrum Kultury, którzy współpracowali z zespołem 

organizacyjnym Koncertu Jubileuszowego zespołu MIRAŻ nie tylko z racji obowiązku 

– słowa te również kieruję do Pani Manueli Krzykała i jej znakomitego zespołu 

tanecznego SKAZA.  

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy sprawili, że 25 lat pracy tej niezwykle 

utalentowanej muzycznie młodzieży skupionej wokół zespołu MIRAŻ zostało 

docenione przy realizacji jego Koncertu Jubileuszowego.  

Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a także Was – byli i obecni 

MIRAŻ-yści”. 

 Starosta Grzegorz Swoboda podziękował radnej Elżbiecie Biskup za ciepłe 

słowa i zapewnił, że wszystkie inicjatywy nie tylko „mirażowe” zawsze mają 

pozytywny oddźwięk. Dodał, że w jego ocenie Powiat jest po to, aby służyć 

mieszkańcom. Starosta wrócił się do radnej Elżbiety Biskup z prośbą o przekazanie  

w jego imieniu podziękowań organizatorom koncertu.  
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Radny Paweł Płonka poinformował, że przed listopadowym posiedzeniem 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji spotkał się z wszystkimi pracownikami 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w przedmiocie nagród rocznych. 

Z informacji uzyskanych od pracowników PCPR wynika, że przyznawane nagrody 

roczne są kumulacją absencji chorobowych pracowników jednostki. Przedmiotowe 

nagrody są wyrazem podziękowania dla pracowników za trud włożony w ich pracę. 

Radny podkreślił, że wiele jednostek posiada tożsamy system gratyfikacji pracowników 

i zabieranie pracownikom przedmiotowych świadczeń jest przykre. Zaapelował do 

Starosty o rozważenie możliwości przyznania pracownikom PCPR nagród rocznych, 

podkreślając, że nie są to duże kwoty, a pracownicy jednostki wykonują bardzo dobrą 

pracę. W ocenie radnego, jak i wielu pracowników PCPR przedmiotowe świadczenie 

jest jakby świątecznym podarunkiem. Ponadto pracownicy czują wówczas, że ich 

pracodawca o nich dba. Radny podkreślił ponadto, że pracownicy sfery budżetowej 

zarabiają mniej niż pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach i wobec powyższego 

należałoby ponownie rozważyć wypłatę nagród rocznych pracownikom PCPR. 

 Następnie radny Paweł Płonka przypomniał, że marcowe posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji odbyło się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć wówczas logotyp i identyfikację wizualną, 

które sporządziła studentka z Raciborza. Radny dodał, iż w jego ocenie zarówno logo, 

jak i przedstawiona dokumentacja były interesujące. Koszt takiego przedsięwzięcia na 

wolnym rynku kształtuje się w granicach ok. 18-20 tys. zł. Radny zapytał Starostę, jakie  

działania podjęto w przedmiotowej kwestii.  

 Starosta Grzegorz Swoboda odnosząc się do pierwszej części wystąpienia 

radnego Pawła Płonki, podkreślił, że pracodawca dba o swoich pracowników. Dodał, że 

radny posiada błędne informacje w kwestii nagród rocznych dla pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Doprecyzował, że Zarząd 

Powiatu ze Starostą na czele podjął decyzję o wypłacie świadczeń z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego w obydwóch jednostkach podległych Powiatowi. Ponadto 

dodał, że spotkał się wraz z Wicestarostą w sali narad tut. Starostwa z w dniu  

21 listopada 2019 r. z wszystkimi pracownikami PCPR za wyjątkiem dyrektora. 

Starosta dodał, że złożył życzenia pracownikom PCPR z okazji ich święta. 

Przedmiotowe spotkanie było owocne merytorycznie. Starosta zaznaczył, że w grudniu 

wypłacane są nagrody roczne w jednostkach podległych Powiatowi. Dodał, że nie 

podjął decyzji o zablokowaniu wypłaty świadczeń w żadnej jednostce. Wynagrodzenia 
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pracowników sfery budżetowej są zbyt niskie. Zarząd Powiatu nie był w stanie w rok 

naprawić tej kwestii. W grudniu, jeżeli budżet Powiatu na to pozwala wypłacane są 

nagrody podległym pracownikom. Starosta podkreślił, że nie wie dlaczego pracownicy 

PCPR przekazali radnemu informację, że nie będą wypłacane nagrody roczne. Dodał, że 

był zaskoczony spotkaniem, ale też cieszył się z rozmów z pracownikami PCPR na 

temat bieżącej sytuacji jednostki i analizy budżetu na rok 2020. Starosta zapewnił, że  

w miarę możliwości finansowych będzie dbał o swoich pracowników we wszystkich 

podległych jednostkach. Podkreślił, że gratyfikacje finansowe muszą być przyznawane 

na podobnych stanowiskach w podobnej wysokości.  

 W dalszej części wystąpienia Starosta odniósł się do kwestii logotypu 

przedstawionego radnym na marcowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Promocji. Poinformował, że członkowie przedmiotowej Komisji na jej lipcowym 

posiedzeniu wyrazili zgodę na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji 

połączenia Zamku Piastowskiego z raciborskim muzeum. W przedmiotowej kwestii 

wystosowane zostały dwa pisma do Prezydenta Miasta Raciborza. Powyższa sprawa 

jest na etapie finalizacji podpisania umowy dotyczącej wyboru oferenta w zakresie 

opracowania ww. koncepcji. Starosta przekazał także, że Zamek posiada logotyp  

i obecnie nim powinien się posługiwać. Wprowadzenie kolejnego logotypu spowoduje 

niepotrzebne zamieszanie. Nowy logotyp powinien zostać wprowadzony po 

opracowaniu wspólnej koncepcji połączenia zamku i muzeum.  

 Radny Paweł Płonka podkreślił, że chciał usłyszeć deklarację Starosty w kwestii 

nagród. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż relację z sesji oglądają pracownicy PCPR. Dodał 

ponadto, że ma nadzieję, że w przyszłości wszystkie sprawy będą jawne i klarowne.   

Radny Franciszek Marcol złożył interpelację dotyczącą niezatwierdzenia przez 

Radę Powiatu Raciborskiego w 2018 r. „Programu naprawczego Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu” (zał. nr 10), w ramach której poprosił o udzielenie odpowiedzi na nw. 

pytania: 

1) Czy można było w roku 2019 pokrywać stratę szpitala za 2017 rok z budżetu 

powiatu, jeśli w 2018 roku nie została podjęta stosowna uchwała przez radnych 

Powiatu? 

2) Jaka była droga legislacyjna „Programu naprawczego Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu” od chwili złożenia w dniu 25 września 2018 r. przez dyrektora szpitala 

ww. dokumentu, 
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3) Dlaczego dyrektor szpitala nie monitorował dalszych losów złożonego w biurze 

podawczym tut. Starostwa przedmiotowego programu naprawczego? 

 Radny poinformował ponadto, że w protokole z XII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego na stronie 24 jest opisany dialog radnego z dyrektorem szpitala. Z jego 

treści wynika, że dyrektor szpitala wypełnił swój obowiązek. Radny przypomniał, że na 

październikowej sesji wnioskował w imieniu całego Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość o niepodejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego szpitala lub wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i opracowanie 

nowego programu naprawczego. Wówczas zapewniano, że taki program musi zostać 

zatwierdzony. Radny zaznaczył, że w ubiegłym roku Rada nie podjęła uchwały  

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala. W dalszej części wystąpienia 

dopytywał, czy program naprawczy szpitala należy zatwierdzać, oraz jeśli nie został on 

zatwierdzony to w jaki sposób wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu.  

 Radny ponownie poruszył kwestię zapisu rozmowy z dyrektorem szpitala  

w protokole z XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Dodał, że dyrektor szpitala 

podczas rozmowy stale podkreślał, że przedłożył przedmiotowy program naprawczy. 

Radny zasugerował, że dyrektor szpitala „jakby trochę wiedział”, że powyższy 

dokument utknął na drodze legislacyjnej. W ocenie radnego stwarza to problem prawny, 

z uwagi na fakt, że strata szpitala nie była wykazana po raz pierwszy, i ścieżka 

dotycząca programu naprawczego szpitala w roku 2018 i 2019 była różna. Radny 

zaznaczył także, że ma nadzieję, że jego interpelacja zostanie potraktowana w sposób 

należyty i rzetelny.  

 Radny Roman Wałach podziękował Staroście za udzielenie odpowiedzi na 

interpelację z dnia 24 września 2019 r. dotyczącą rekreacyjnego wykorzystania 

infrastruktury Zbiornika Racibórz Dolny. Dodał, że jak zapewne Starosta się domyśla, 

nie jest nią usatysfakcjonowany. Radny przypomniał, że przedmiotowy temat został 

zainicjowany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło 

się 27 maja 2019 r. W ww. posiedzeniu Komisji udział wziął przedstawiciel PGW 

Wody Polskie. Z uwagi na fakt, że Zbiornik jest w ostatniej fazie budowy, rozmowy  

o tym co powinno zostać jeszcze w zakresie tej inwestycji wykonane są trudne. Radny 

dodał, że w okresie kiedy był radnym Miasta Raciborza poruszano temat gratyfikacji 

dla lokalnej społeczności z tytułu budowy Zbiornika. W przypadku, gdy lokalna 

społeczność ponosi pewne koszty społeczne z tytułu budowy inwestycji o szerszym 

wydźwięku społecznym, można wnioskować o gratyfikację. Zbiornik będzie stanowił 
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zabezpieczenie przeciwpowodziowe na długim odcinku Odry. Radny dopytywał, czy 

obecnie nie można powrócić do poruszanego wówczas tematu gratyfikacji. Dodał 

ponadto, że odbył spotkanie z Prezydentem Miasta Raciborza w kwestii ścieżek 

rowerowych i potwierdził, że Prezydent jest zainteresowany podjęciem działań  

w powyższym zakresie, jako niezależne uzgodnienia niezwiązane z procesem budowy 

Zbiornika. Podkreślił, że Starosta zapewne jest zainteresowany rozwojem turystyki 

rowerowej w powiecie. Radny poruszył również temat planowanej wizyty na Zbiorniku, 

która została odwołana oraz zwrócił się z prośbą do Starosty o udzielenie podpowiedzi 

dotyczącej czy i gdzie można w prosty sposób dotrzeć do dokumentacji związanej  

z budową Zbiornika.  

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że Powiat włącza się w temat budowy 

ścieżek rowerowych, ale przedmiotowa kwestia ma znacznie szerszy kontekst. 

Wójtowie Gmin Lubomia, Kornowac i Krzyżanowice, którzy przekazali największe 

areały ziem pod budowę Zbiornika wielokrotnie słyszeli o gratyfikacjach z tego tytułu. 

Starosta odbył rozmowę z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Markiem Gróbarczykiem na temat budowy ścieżek rowerowych i ewentualnego 

przeprojektowania Zbiornika. Podkreślił, że obecnie z uwagi na fakt, że inwestycję 

współfinansuje Bank Światowy nie można zrealizować budowy ścieżek rowerowych. 

Starosta dodał, że na tym jego rola w tej kwestii się skończyła, jednakże pomimo tego, 

że przedmiotowa inwestycja nie jest zadaniem Powiatu przez cały czas deklaruje 

wsparcie. Podkreślił, że 10 października 2019 r. odbyło się otwarcie tzw. budowli 

przelewowo-spustowej Zbiornika. Na przedmiotowe otwarcie nie zaproszono radnych 

ani Zarządu Powiatu. Starosta dodał, że stanowi to dla niego sygnał, że powinien się 

wycofać ze swoich działań dotyczących budowy Zbiornika. 

 Zadeklarował ponadto swoją pomoc Wójtom Gmin Lubomi, Kornowaca  

i Krzyżanowic, którzy borykają się z problemem otrzymania rekompensaty za 

przekazane areały ziem pod budowę Zbiornika.  Starosta podkreślił, że nie wie na jakim 

obecnie etapie jest budowa ww. inwestycji, a wszelkie zapytania należy kierować do 

Prezydenta Miasta Raciborza lub do PGW Wody Polskie.  

Radny Roman Wałach podkreślił, że rozumie, iż Starosta jest w niekomfortowej 

sytuacji, ale pewne kreowanie rzeczywistości należy do radnych Powiatu. W budowie 

inwestycji partycypowały gminy, zatem Starosta mógłby się włączyć w przedmiotowy 

temat jako włodarz Powiatu. Dodał, że „niechciany palec” Starosty mógłby mieć 

znaczenie w tej sprawie.  
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 Następnie radny Roman Wałach odniósł się do wypowiedzi Starosty na temat 

systemu gratyfikacji pracowników. Podkreślił, że wynikało z niej, że elementarna 

sprawiedliwość społeczna wymaga pewnego gratyfikowania za ta samą pracę w taki 

sam sposób. Radny poruszył temat, który podjął na październikowym posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, dotyczący pensum nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. Przypomniał, że radni podjęli Uchwałę Nr X/87/2019 dotyczącą pensum 

na sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r. Podejmując ww. uchwałę radni dysponowali wiedzą, 

że wszystkie sąsiednie samorządy podjęły tożsamą decyzję i jest to kwestia 

porządkowa. Radny dodał, że uchwała została przez radnych podjęta w dobrej wierze. 

Poruszył ponadto kwestię spotkania nauczycieli ze Starostą w sprawie pensum.  

W dalszej części wystąpienia podkreślił, że Rada docelowo będzie musiała zmienić 

zapisy ww. uchwały niezależnie od decyzji podjętych przez sąsiednie samorządy. 

Zaznaczył, że kwestia społecznej sprawiedliwości w zakresie gratyfikacji za tą samą 

pracę została zachwiana. Dodał, że ceniąc czas radnych, powyższy temat być może 

rozwinie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Obecnie może 

dojść do sytuacji, że nauczyciele praktycznej nauki zawodu będzie niesprawiedliwie 

wynagradzani za swoją pracę w stosunku do nauczycieli przedmiotów teoretycznych. 

Radny dodał, że nie chciałby aby Starosta odnosił się do przedstawionego przez 

radnego przykładu, z uwagi na brak odpowiednich danych. Złożył na ręce 

Przewodniczącego Rady interpelację w przedmiocie ww. uchwały (zał. nr 10).  

Radny Paweł Płonka przekazał, że bardzo często odwiedza teren budowy 

Zbiornika Racibórz Dolny. Poinformował, że na koronie wałów powstaje 

prawdopodobnie droga techniczna z krawężnikami i ubitym tłuczniem. Dodatkowo 

montowana jest tam infrastruktura oświetleniowa. Dodał, że nie wie czy w późniejszym 

terminie przedmiotowa droga zostanie przekwalifikowana w kierunku turystyki 

rowerowej. Przed zaporą zrobiono bufor oraz wyprofilowano fałd, który prowadzi  

w stronę zapory czołowej Odry miejskiej. W tym miejscu prawdopodobnie będzie 

ścieżka rowerowa, która pozwoli ominąć odpływ do Odry.  

Przewodniczący Rady Adam Wajda dodał, że być może Staroście uda się 

przedstawić więcej informacji w kwestii Zbiornika na następnej sesji Rady Powiatu.  
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Ad 15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 16. Wolne wnioski i informacje. 

 

  Starosta Grzegorz Swoboda przypomniał, że Powiat Raciborski wspólnie  

z gminami jest organizatorem transportu publicznego. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami od stycznia br. funkcjonują trzy rodzaje transportu, tj. gminny, powiatowy  

i wojewódzki. W oparciu o przepisy zapewnia komunikację pomiędzy miejscowościami 

w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie własne gmin.  

W ramach powyższego działania gminy, w formie rekompensaty, partycypują 

finansowo w kosztach PKS na swoim terenie wynikających z poszczególnych linii 

autobusowych oraz ich godzin kursowania. Starosta zaznaczył, że wszystkie kursy są 

uzgadniane z włodarzami gmin. 

 Starosta dodał ponadto, że z inicjatywy Gmin Kuźnia Raciborska i Nędza 

przeprowadzono w raciborskim PKS-ie kontrolę rozliczeń przychodów i kosztów 

publicznego transportu zbiorowego. Kontrolę przeprowadziła osoba wskazana przez 

powyższe samorządy. Od wyniku kontroli uzależniały one współfinansowanie 

przewozów autobusowych. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. 

Przeciwnie - potwierdziła prawidłowość realizacji zadania przez powiatowego 

przewoźnika. Podkreślił ponadto, że Powiat zwiększył swój udział w kosztach 

comiesięcznej rekompensaty dla PKS. Obecnie Powiat oczekuje na stanowisko Gmin  

w sprawie dalszego finansowania transportu. Jeśli Powiat nie uzyska zabezpieczenia 

rekompensaty po stronie Gmin, obowiązek organizacji transportu gminnego będzie 

spoczywał na włodarzu danej gminy.   

 Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Dodał, że wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

wstępnie zaplanowane zostało we wtorek 17 grudnia 2019 r. o godz. 15:00. 

Przekazał również, iż kolejna sesja rady odbędzie się wyjątkowo w czwartek  

19 grudnia o godz. 14:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Budżet Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok”. 
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Starosta Grzegorz Swoboda zaapelował do radnych o zarezerwowanie wolnego 

czasu po grudniowej sesji.  

 

Ad 17.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XIII sesję Rady Powiatu 

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

Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 16:15. 

 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula      

       Przewodniczący Rady  

             Adam Wajda  


