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                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.11.2019                                         VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XIV / 2019 

z  XIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 19 grudnia 2019 r. godz. 14.00 

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 głosowania Starosty Grzegorza Swobody.  

Powyższe zostało również utrwalone w nagraniu z XIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 19 grudnia 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII 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. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2020 r. 
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7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat 

Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu raciborskiego 

dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji 

lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 

rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

15. Wolne wnioski i informacje.  

16. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz. 14:03 otworzył obrady XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

wszystkich radnych, przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.  
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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 19 grudnia 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady przekazał, że pismem nr OR.IV.0022.3.11.2019 z dnia 18 

grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu wniósł o wprowadzenie: 

- nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do 

uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały 

przekazanej pismem nr OR.IV.0022.3.11.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. - propozycja Zarządu 

została przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się, 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia ze Związku 

Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” - propozycja Zarządu została przyjęta 

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

 Radni: Władysław Gumieniak, Marek Kurpis, Ewa Lewandowska, Grzegorz Swoboda, 

Adam Wajda i Ryszard Wolny wnieśli o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 

rok 2020 - propozycja ww. radnych została przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego wniosła o ujęcie w porządku obrad 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 
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- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019 - propozycja ww. Komisji została przyjęta 

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

- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na 

rok 2020 - propozycja ww. Komisji została przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wniosła  

o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania petycji do organów właściwych do jej rozpatrzenia - propozycja  

ww. Komisji została przyjęta jednogłośnie – 22 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:    22 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Zmiany zostały przyjęte. 

 

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

 

Protokół z XIII sesji z dnia 26 listopada 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: Adriana Plurę, Pawła Płonkę oraz Artura Wierzbickiego. 

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 19 głosów za, 

2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw, 1 głos nie został oddany.  
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Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura. 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 27 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 6 grudnia 2019 r. (zał. nr 3). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 7 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 4). 

 W dalszej części, Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił prezentację multimedialną 

zawierającą podsumowanie roku 2019 w Powiecie Raciborskim (wydruk prezentacji – zał. 

nr 5). Starosta dodał, że szczegółowe podsumowanie roku 2019 zostanie przedstawione  

w późniejszym terminie.  

 Po przedstawieniu prezentacji Starosta podziękował Zarządowi, kierownictwu oraz 

wszystkim dyrektorom jednostek podległych Powiatowi za realizację zadań. Zwrócił się także 

z prośbą o przekazanie podziękowań podległym pracownikom.  

 Starosta dodał ponadto, że Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zajął: 

- 1 miejsce w Polsce wśród szpitali powiatowych, 

- 8 miejsce w województwie śląskim, 

- 75 miejsce w Polsce, 

 w rankingu szpitali sporządzanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita”,  

  

Ad 6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2020 r.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 r., 

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

były omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które poprzedziło dzisiejsze obrady. 

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że zaproponowany projekt budżetu na 2020 r. 

był szeroko konsultowany z księgowymi i podległymi Powiatowi jednostkami. Dodał,  
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że w jego ocenie projekt budżetu został przygotowany rzetelnie i celowo. Zapewni on dobre 

funkcjonowanie Powiatu przez kolejne lata. Starosta zawnioskował do radnych o przyjęcie  

proponowanego budżetu Powiatu na rok 2020 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 

2020-2032, która zabezpiecza podstawowe działania jednostek podległych Powiatowi.  

 Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej Tomasz Cofała 

przedstawił stanowisko Klubu w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 

 Członkowie Klubu stwierdzają, że przygotowany projekt budżetu na rok 2020 został 

sporządzony w sposób staranny i przejrzysty. W przedstawionym budżecie, zaproponowane 

zostały środki finansowe na funkcjonowanie powiatowych instytucji oraz  realizację 

wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Cieszy także fakt, że zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych projekt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Raciborski zostaje uchwalony przed końcem roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Członkowie Klubu uważają, że wypracowany kształt 

projektu budżetu na rok 2020 jest realnym odbiciem prowadzonej przez Zarząd polityki 

oświatowej, zdrowotnej, społecznej oraz drogowej. Z tego względu Klub Radnych Razem dla 

Ziemi Raciborskiej wskazuje na następujące pozytywne składniki projektu budżetu: 

1) planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 140.611.223 zł w relacji 

do planowanych wydatków w wysokości 148.589.651 zł generują relatywnie niski poziom 

deficytu w kwocie 7.978.428 zł, 

2) przedstawiony deficyt ma jedynie charakter wirtualny, gdyż środki finansowe, które 

powinny wpłynąć w roku 2020 zostały zaksięgowane już w tym roku, a wydatkowane będą  

w przyszłym roku.  

3) członkowie Klubu z zadowoleniem przyjmują informację Zarządu, że ewentualne 

zaciągnięcie 8 mln zł zobowiązań jest jedynie zabiegiem profilaktycznym. W roku 

budżetowym 2019 podobny poziom kredytu nie został zaciągnięty i wykorzystany.  

4) ujęte w budżecie rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę 1.750.000 zł w bezpiecznym 

stopniu uwzględniają potrzeby, jakie mogą wystąpić w przeciągu całego roku budżetowego.  

 Obawę członków Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej budzi przyszłość 

dotycząca realizacji szeregu zadań Powiatu w perspektywie ograniczenia przez ustawodawcę 

dochodów związanych z tegoroczną reformą podatkową, tj. 0 PIT dla osób poniżej 26 roku 

życia, zmniejszenie stawki CIT i PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18% do 17% oraz 

dwukrotny wzrost koszów uzyskania przychodów. Z związku z powyższym Klub Radnych 

Razem dla Ziemi Raciborskiej zauważa w przedstawionym projekcie budżetu brak środków 

finansowych na nowe zadania inwestycyjne na terenie Powiatu. Przedstawiona po stronie 
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dochodów subwencja oświatowa jest zbyt niska i nie uwzględnia ona realnie ponoszonych 

kosztów oświatowych m.in. związanych z prowadzeniem placówek edukacyjnych. Członków 

Klubu Radnych niepokoją także wyliczenia wskazujące na bezpieczne finansowanie 

raciborskiej oświaty jedynie przez pierwsze dziesięć miesięcy roku. Dostrzegają oni także 

wzrost kosztów funkcjonowania raciborskiego szpitala powstałych m.in. po decyzjach 

ustawodawcy. Szczególnie w kwestii podnoszenia bez odpowiedzialnego wsparcia 

minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych, następnie podnoszenia uposażenia 

pozostałych pracowników szpitala oraz wzrostu innych kosztów funkcjonowania szpitala 

m.in. przez firmy świadczące usługi. Członkowie Klubu Radnych podkreślają, że rolą 

Powiatu nie powinno być bezpośrednie ponoszenie kosztów finansowania świadczeń 

medycznych i wzrostu wynagrodzeń pracowników szpitala. Podkreślają ponadto, że obecna 

Rada i Zarząd podjęli decyzje finansowe zmniejszające zadłużenie i stratę szpitala w 2019 r. 

na kwotę 6.300.000 zł w kwestii umorzenia pożyczek i pokrycia straty szpitala. W mijającym 

roku budżetowym Zarząd podejmował udane decyzje na rzecz mieszkańców Powiatu 

realizując projekty z udziałem środków zewnętrznych na łączną kwotę 92.800.000 zł. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej Tomasz Cofała 

zadeklarował, że członkowie Klubu będą głosować za przyjęciem przedstawionego przez 

Zarząd projektu budżetu na 2020 rok.  

 Następnie Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Piotr Olender 

podkreślił, że jego przedmówca szczegółowo odniósł się do projektu budżetu. Radny 

zaznaczył, że przedstawiony budżet został skonstruowany na trudny rok, gdyż rok 2020 taki 

będzie. Dodał ponadto, że kolejne lata również będą trudne. Wobec powyższego trzeba 

działać ostrożnie i perspektywicznie uwzględniając wszystkie problemy, które mogą się 

pojawić.   

Zdaniem członków Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP zasiadających  

w Radzie Powiatu Raciborskiego jest to budżet optymalny i będą głosować za jego 

przyjęciem.  

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Kusy podkreślił,  

że nie zamierzał zabierać głosu w kontekście budżetu Powiatu na rok 2020, gdyż w trakcie 

dyskusji członków Klubu Radnych nad projektem budżetu ustalono, że nie będzie 

wprowadzona dyscyplina klubowa w głosowaniu. Radny zaznaczył jednak, że musi się 

odnieść do projektu budżetu Powiatu w kontekście wypowiedzi przedmówców.  

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Kusy przekazał,  

że nie jest tajemnicą, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2020 jest słaby. Starosta 
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informował, że nie ma w nim nowych zadań inwestycyjnych. Dodał, że członkowie Klubu 

Radnych nie zamierzają w istotnej części obarczać za to winą obecnego Zarządu. Wystąpiły 

pewne czynniki obiektywne bądź nieobiektywne na poziomie, na którym Zarząd nie miał 

wpływu na budżet.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na wspólnym posiedzeniu Komisji  

w dniu 19 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032 i w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Następnie radny Tomasz Kusy odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Cofały  

w kwestii ograniczenia przez rząd dochodów samorządów związanych z tegoroczną reformą 

podatkową. Radny podkreślił, że rząd obniżając stopę podatku CIT i PIT z 18% do17%  

i wprowadzając 0 PIT dla osób poniżej 26 roku życia zwiększył dochody mieszkańców 

Powiatu. Docenić to powinni szczególnie radni, których ugrupowania reprezentują poglądy 

wolnościowe m.in. że podatki powinny być jak najniższe. Radny podkreślił, że nie można 

używać sformułowania, że rząd zabrał pieniądze samorządom, gdyż taka sytuacja nie miała 

miejsca. Bardziej właściwe byłoby użycie sfomułowania, że brakuje środków finansowych  

w budżecie samorządu.  

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Kusy dodał,  

że najbardziej zaniepokoiło go stwierdzenie, że trudna sytuacja szpitala jest wynikiem 

podniesienia najniższego wynagrodzenia dla pracowników. Zgodnie z powyższym należałoby 

przyjąć, że generowana z roku na rok kilkumilionowa strata szpitala jest skutkiem 

podwyższenia przez rząd najniższego wynagrodzenia. Radny dodał, że obawia się  

że przedstawiana w powyższy sposób sytuacja szpitala wiąże się z brakiem świadomości tego, 

co dzieje się w szpitalu. Wzrost najniższego wynagrodzenia nie jest przyczyną trudnej 

sytuacji raciborskiego szpitala. Wzrost minimalnego wynagrodzenia będzie wiązał się  

z dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie wypłacić nawet w większości nie bezpośrednio 

personelowi szpitala, ale firmom, które prawdopodobnie będą uzasadniały wzrost pewnych 

kosztów wzrostem przedmiotowego wynagrodzenia.  

Następnie radny dodał, że Zarząd nie może oczekiwać od radnych opozycyjnych 

decyzji dotyczących konkretnych przesunięć środków finansowych w budżecie. Rolą 

opozycji, jak i radnych nie jest konstruowanie budżetu. Odpowiedzialność za rozwiązywanie 

problemów nie może być przerzucana na radnych opozycyjnych, których rolą jest 

sugerowanie, krytykowanie bądź chwalenie. Przewodniczący Klubu Radnych podkreślił,  
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że radni opozycyjni niejednokrotnie wykazywali się dobrą wolą. Dodał, że pomimo tego  

że członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie są w koalicji rządzącej Powiatem, 

ugrupowanie ma pewne możliwości wpływania na władze centralne, pośrednio lub 

bezpośrednio przez tzw. lobbing na rzecz Raciborza. Radny podkreślił, iż ma nadzieję,  

że przedmiotowe działania będą kontynuowane. Zaznaczył jednak, że nie może mieć miejsca 

sytuacja, że członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość będą się starali, a koalicja 

rządząca będzie obarczać winą za problemy samorządu i szpitala rząd. Na pewne rzeczy 

samorząd nie ma wpływu, ale za kwestie związane z zarządzaniem pewnymi jednostkami czy 

składnikami majątkowymi odpowiedzialny jest Zarząd. Radny zaapelował o nieprzerzucanie 

odpowiedzialności w tym zakresie na innych.   

Radny Franciszek Marcol podkreślił, że chce wesprzeć swoim głosem i dodatkowymi 

uwagami wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasza 

Kusego.  

Radny przekazał, że Starosta pominął istotną kwestię przedstawiając zmniejszenie 

dochodów Powiatu w związku z tegoroczną reformą podatkową, tj. drastyczny spadek 

bezrobocia w dwóch ostatnich latach. Spadek bezrobocia nie dotyczy wyłącznie osób do  

26 roku życia, ale ogółu społeczeństwa. Wobec powyższego zmniejszenie dochodów 

samorządu nie mogło się w tak bezpośredni i drastyczny sposób odbić na budżecie.  

Radny przypomniał także, że zwrócił się z prośbą do Starosty o doprecyzowanie, ile 

środków finansowych udało się pozyskać z niezależnych organów na inwestycje drogowe 

m.in. drogę Kuźnia Raciborska – Nędza i nie uzyskał jeszcze w tym zakresie odpowiedzi. 

Ponadto dodał, że uzgodnienia z ówczesnym Marszałkiem były zupełnie inne i na remont 

przedmiotowej drogi można było otrzymać znacznie wyższe dofinasowanie. Radny 

zadeklarował, że na następnej sesji przedstawi pismo, z którego wynika ile środków 

finansowych można było otrzymać na przedmiotowe zadanie. Wstępnie zakładano,  

że ww. droga będzie remontowana od podstaw wraz z nową podbudową i wartość remontu 

szacowano na kwotę ok. 8-10 mln zł, a nie 2 mln zł. W 2019 r. miała zostać zakończona 

procedura przetargowa. Radny poinformował, że jeden przetarg unieważniono z uwagi na 

fakt, że złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zadania. Remont przedmiotowej drogi wykonał Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. Radny podkreślił, że Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach nie zdążyłby 

wykonać tego zadania z uwagi na sprawy proceduralne. Wyraził jednak obawę, że Powiat 

mógł zdobyć znacznie więcej środków finansowych na remont drogi Kuźnia Raciborska – 

Nędza, a z uwagi na fakt, że standard tej drogi został znacznie poprawiony ubieganie się  
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o wyższe dofinansowanie będzie raczej niemożliwe. Radny zaznaczył, że Powiat otrzymuje 

środki zewnętrzne z budżetu państwa czy też budżetu marszałkowskiego.  

Następnie radny podkreślił, że firmy, m. in. hurtownie budowlane osiągają znacznie 

wyższe obroty w związku z remontami dróg, m.in. budową regionalnej drogi Racibórz – 

Pszczyna. Budowa przedmiotowej drogi została ujęta w budżecie marszałkowskim na 2020 r. 

z najwyższym dofinansowaniem. Wobec powyższego, obarczanie wyłącznie rządu za 

sytuację samorządu jest fałszywą drogą. Wcześniej rządziła koalicja PO + PSL i wtedy 

również brakowało środków finansowych. Radny podkreślił, że od 15 lat słyszy, że niczego 

nie można zrobić, a winę przerzuca się na rząd. Ponadto dodał, że być może samorząd 

powinien zostać rozwiązany skoro nie potrafi dysponować środkami finansowymi.  Radny 

Franciszek Marcol przypomniał także, że wielokrotnie od wielu już lat zabierał głos m. in.  

z Wiceprzewodniczącym Rady Władysławem Gumieniakiem w sprawie inwestycji np. mostu 

w Ciechowicach, czy drogi Kuźnia Raciborska – Nędza i nigdy nie było środków na ich 

realizację. Zaapelował, aby nie przedstawiać sytuacji Powiatu w taki sposób, że winę za 

wszystko ponosi rząd, a Powiat otrzymuje właściwie pusty budżet. Przedstawiony projekt 

budżetu jest przejrzysty, gdyż nie ma w nim inwestycji. Następnie radny zasugerował, że być 

może Starosta ma inną koncepcję budżetu, tj. Starosta zarządza wyłącznie otrzymywanymi 

środkami, które następnie wprowadza się do budżetu. Jest to rozwiązanie bardzo medialne, 

gdyż co sesję można przekazywać informację o kolejnej realizowanej inwestycji i rozwoju 

Powiatu.  Radny wyraził nadzieję, że brak inwestycji w budżecie nie pełni roli „straszaka” dla 

Gmin, które nie chcą pokrywać kosztów za PKS w myśl zasady, że Powiat nie będzie 

remontował dróg na terenie Gmin, które nie chcą płacić za PKS. Dodał, że takie 

przypuszczenia i domniemania wynikają z faktu, iż w budżecie nie są wpisane konkretne 

zadania. 

Radny Franciszek Marcol przypomniał, że w głosowaniu nad budżetem Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020 członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie obowiązuje 

dyscyplina klubowa i zastanawia się, czy po raz pierwszy nie zagłosuje „przeciw”.  

Starosta Grzegorz Swoboda w nawiązaniu do wystąpień przedmówców przekazał,  

że przedstawiony budżet Powiatu na rok 2020 jest optymalny na obecną chwilę. Starosta 

podkreślił, że to Zarząd konstruuje budżet i go realizuje po jego uprzednim zatwierdzeniu 

przez Radę. Dodał ponadto, że wielokrotnie zwracał się prośbą o przekazywanie propozycji 

dotyczących projektu budżetu i żadna nie została wniesiona. Wobec powyższego twierdzenie, 

że budżet jest słaby jest niewłaściwe. Budżet jest skonstruowany w sposób rzetelny  

i właściwy. Był on konsultowany z wszystkimi stronami, których budżet będzie dotyczył.  
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Starosta podkreślił, ze jako włodarz Powiatu codziennie bierze na siebie 

odpowiedzialność za Powiat. Dodał, że rzetelnie realizował budżet Powiatu w 2019 r. 

wskazując, że udało się pozyskać znaczne środki zewnętrzne dzięki współpracy  

z parlamentarzystami. Zdaniem Starosty samorząd powinien być apolityczny i działać na 

rzecz rozwoju Powiatu. Ponadto zapewnił, że jako bezpartyjny Starosta będzie to czynił. 

Dodał, że wymaga od kierownictwa zaangażowania w rozwój Powiatu. W ocenie Starosty 

sytuacja Powiatu Raciborskiego jest dobra.   

Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego Franciszka Marcola dotyczącej 

wysokości dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego. Starosta podkreślił,  

że w 2019 r. udało się zaangażować 92 mln zł na realizowane projekty. Dodał, że jest 

przekonany że można byłoby pozyskać znacznie więcej środków zewnętrznych. Potwierdził, 

że złożony został wniosek do Wojewody Śląskiego o 3 mln zł na oddział zakaźny Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, który według statystyk zabezpiecza 

medycznie pół województwa. Ponadto złożone zostały kolejne projekty m. in. drogowe. 

Starosta poinformował, że nie wie w jakiej wysokości można było uzyskać dofinasowanie na 

remont drogi Kuźnia Raciborska – Nędza. Dodał, że często gości w Katowicach i prowadzi 

liczne rozmowy na temat możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Udało się 

je pozyskać na remont dróg Kuźnia Raciborska – Nędza i Krowiarki – granica województwa.  

Starosta odniósł się także do wypowiedzi radnego Franciszka Marcola w kwestii 

remontu drogi na odcinku Kuźnia Raciborska – Nędza. Dodał, że jego służby również miały 

obawy związane z realizacją tego remontu, gdyż środki zostały pozyskane w grudniu. Starosta 

podkreślił, że wziął na siebie odpowiedzialność za wykonanie tego remontu w bardzo krótkim 

okresie czasu.  

Następnie Starosta zabrał głos w kwestii zmniejszonych dochodów samorządów  

w związku z wprowadzeniem tegorocznej reformy podatkowej. Starosta podkreślił, że rząd 

zwiększył dochody społeczeństwa, a tym samym poprawił byt mieszkańców Powiatu. 

Zaznaczył jednak, że jako włodarz Powiatu odpowiedzialny za jego finanse stwierdza,  

że decyzja rządu ma wpływ na zmniejszenie dochodów Powiatu a na samorządy nakłada się 

coraz więcej zadań. Większość samorządów województwa śląskiego podejmuje uchwały 

dotyczące apelu do rządu o podjęcie działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki 

dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku CIT i PIT. Ponadto wzrost minimalnego 

wynagrodzenia  pociąga za sobą określone skutki finansowe - dla szpitala w kwocie ok. 1,5 

mln zł, a dla tut. tut. Starostwa ok. 200 tys. zł.  Starosta dodał, że podwyżek oczekują również 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu i Powiatowego Centrum Pomocy 
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rodzinie w Raciborzu. Podkreślił, że pracownicy powinni godziwie zarabiać, ale samorząd 

musi mieć środki finansowe na realizację tych zadań. Na samorządy nakładane są nowe 

obowiązki m. in. pokrycie straty szpitala, organizacja transportu zbiorowego. Powiat realizuje 

przedmiotowe zadania. Starosta podkreślił, że rok 2019 był dobrym rokiem dla Powiatu 

Raciborskiego. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i dyrektorów jednostek podległych 

Powiatowi, a także wsparciu opcji rządzącej udało się pozyskać znaczne środki zewnętrzne. 

Warto również podkreślić, że inne samorządy również miały takie możliwości, a z nich nie 

skorzystały. Starosta dodał, że jest dumny z faktu, że może przekazywać informacje 

dotyczące rozwoju Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z sugestią Skarbnika Powiatu Romana 

Nowaka, w pierwszej kolejności głosowaniu będą poddawane projekty uchwał dotyczące 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a następnie uchwały w sprawie budżetu Powiatu. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w pkt. 6 obrad sesji Przewodniczący Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Wierzbicki przedstawił opinię Komisji dotyczącą 

projektów uchwał budżetowych poddawanych głosowaniu na przedmiotowej sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

1) Nr 4200/III/271/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz  

z uzasadnieniem (zał. nr 6), 

2) Nr 4200/III/272/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 7.978.428,00 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok Powiatu Raciborskiego (zał. nr 7),  

3) Nr 4200/III/273/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 (zał. nr 8). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały.  
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Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok  

 

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że oczekiwał od radnych propozycji i uwag do 

projektu budżetu na 2020 rok. Z uwagi na fakt, że nie zostały one wniesione zwrócił się  

z prośbą o przyjęcie zaproponowanego projektu budżetu. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 

Uchwała została podjęta. 

 

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

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 

przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

 

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 przyjęcia przez 

Powiat Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu 

raciborskiego dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków 

powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej. 

 

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 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo 

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do 

uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów. 

 

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 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia ze 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. 

 

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 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

 

 Radny Roman Wałach zapytał o możliwość przesunięcia tematu związanego  

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Powiatu Raciborskiego na sesję w I kwartale  

2020 r. z uwagi na fakt, że wówczas zakończona zostanie budowa Zbiornika Racibórz Dolny.   

 Przewodniczący Rady podkreślił, że kierownicy nadzoru wodnego przedstawiają roczne 

sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Powiatu w późniejszym terminie. Wobec 

powyższego temat związany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym został przesunięty na 

listopad. Dodał ponadto, że plan pracy Rady można zmienić na każdej sesji. Zadeklarował,  

że jeżeli ww. sprawozdania zostaną przedłożone we wcześniejszym terminie przedmiotowy 

temat sesji zostanie przesunięty. 

 Radny Roman Wałach zaznaczył, że ww. temat powinien być przedmiotem marcowej 

sesji. 

         Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeżeli do tego czasu przedłożone zostaną 

sprawozdania z działań podejmowanych na obszarze poszczególnych nadzorów wodnych na 

obszarze Powiatu Raciborskiego wówczas ww. temat zostanie przesunięty na marcową sesję.  

        Radny Roman Wałach zapytał, czy w styczniu będzie można powrócić do powyższej 

sprawy.  

          Przewodniczący Rady odpowiedział twierdząco.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane        1 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.  

 

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. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

 

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 przekazania petycji do 

organów właściwych do jej rozpatrzenia.  

 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

Tomasz Cofała  poinformował, że 9 grudnia 2019 r. do tut. Starostwa wpłynęła petycja 

dotycząca zmiany przepisów prawa m.in. kodeksu rodzinnego, kodeksu cywilnego, kodeksu 

postępowania rodzinnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i kodeksu postępowania 

cywilnego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się w powyżej sprawie w dniu  

17 grudnia 2019 r. Po analizie treści petycji członkowie Komisji uznali, że Rada Powiatu 

Raciborskiego nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 
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Zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia  

1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) inicjatywa ustawodawcza przysługuje 

posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów. 

Przewodniczący przedmiotowej Komisji dodał ponadto, że wnosząca petycję 

zaznaczyła, że jeżeli Rada Powiatu uzna się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia to zwraca się  

z prośbą o jej przesłanie do właściwych organów.  

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił  

         o przegłosowanie  ww. uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane         1 

Uchwała została podjęta. 

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

uniemożliwił oddanie głosu Staroście za jego pośrednictwem. Starosta Grzegorz Swoboda 

zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie w przyszłości 

problemów z pilotami do głosowania. 

 

Ad 18. Interpelacje i zapytania. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1) radny Roman Wałach, 

2) radna Elżbieta Biskup. 

  Radny Roman Wałach poruszył kwestię odpowiedzi, którą otrzymał na interpelację 

złożoną w dniu 26 listopada 2019 r. w kwestii pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

Zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie, czy podana w odpowiedzi liczba dotyczy ogółu 

nauczycieli, których objęła Uchwała Nr X/87/2019 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
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Powiat Raciborski, czy też wyłącznie nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Radny 

przypomniał, że w swojej interpelacji wskazał tylko nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

Dodał ponadto, że z załączonej do odpowiedzi tabeli wynika, że wskazana liczba może 

odnosić się do wszystkich nauczycieli.  

Radny podkreślił, że w swojej interpelacji skupił się na nauczycielach praktycznej nauki 

zawodu, gdyż ten temat jest znacznie bliższy radnemu. Zapytał także o ewentualny wzrost 

kosztów po stronie Powiatu po przyjęciu, że pensum wynosi 18 godz. Dodał ponadto, że często 

prowadzone są rozmowy o wielkiej wartości szkół, kształcenia zawodowego i jakości tego 

kształcenia. W ocenie radnego to nauczyciele mają największy wpływ na jakość kształcenia.  

Radna Elżbieta Biskup w ramach złożonej interpelacji (zał. nr 9) zwróciła się z prośbą 

o udzielenie odpowiedzi na  nw. pytania: 

1) czy możliwe jest przeniesienie na niższą kondygnację raciborskiego szpitala poradni 

ortopedycznej. 

Radna Elżbieta Biskup dodała, że zadaje to pytanie w odniesieniu do pacjentów po urazach 

kończyn dolnych. Przeniesienie ww. poradni na niższą kondygnację szpitala znacznie 

ułatwiłoby przemieszczanie się pacjentów m. in. po zdjęciu gipsu.  

2) czy prawdą jest, że w raciborskiej lecznicy występują problemy z uzyskaniem pomocy  

w zakresie chirurgii dziecięcej. 

3) radna Elżbieta Biskup przypomniała, ze objęła mandat w sierpniu 2019 r. i przysłuchuje się 

m. in. narzekaniu na sposób zarządzania szpitalem. Zapytała, czy wprowadzenie określonej 

kadencyjności Dyrektora Szpitala, uściślonej np. regulaminem organu prowadzącego szpital 

odnośnie tej kwestii rozwiałaby wszelkie wątpliwości co do trafności danej koncepcji  

w funkcjonowaniu raciborskiego szpitala.  

Radna Elżbieta Biskup przypomniała, że temat zarządzania szpitala jest często poruszany na 

posiedzeniach komisji branżowej, jak i sesjach Rady. Przypomniała ponadto, że okres 

sprawowania kadencji Dyrektora Szpitala reguluje art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej.   

 

Ad 19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  
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Ad 20. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Roman Wałach poinformował, że podjął temat związany z  turystyką rowerową 

w rejonie Zbiornika Racibórz Dolny. Radny przypomniał, że przedmiotowy temat został 

zainicjowany na majowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Następnie 

radny składał w powyższej kwestii składał interpelacje. Radny podkreślił, że z uwagi na fakt, że 

te działania nie przyniosły pożądanego efektu osobiście postanowił się zająć przedmiotową 

sprawą. Radny poruszył również kwestię spotkania w Urzędzie Miasta w Raciborzu, które 

odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 r. z udziałem Starosty Grzegorza Swobody i Oficera 

Rowerowego Województwa Śląskiego Aleksandra Kopii. Dodał, że być może po ww. spotkaniu  

Starosta dysponuje dodatkowymi informacjami w kwestii ścieżek rowerowych w rejonie 

Zbiornika.  

Radny Roman Wałach poinformował, że po przeanalizowaniu dokumentacji można 

jednoznacznie stwierdzić, że ścieżek rowerowych w ramach budowy Zbiornika nie będzie. 

Potwierdził to także przedstawiciel PGW Wody Polskie na majowym posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Dodał także, że Wiceprezydent Raciborza Dominik 

Konieczny uważa, że nikt nie jest przeciwny tej inicjatywie. Radny podkreślił, że determinacja 

środowisk rowerowych została uśpiona z uwagi na fakt, że każdy uważał, że działania w kwestii 

ścieżek zostały już podjęte. Poinformował, że nie będzie połączenia rowerowego, które 

zastąpiłoby przejazd w okolicy RAFAKO. Zgodnie z projektem tama będzie demontowana. 

Powyższe wynika z odpowiedzi na interpelację radnego złożoną w dniu 24 września 2019 r. 

PGW Wody Polskie potwierdzają, że cyt. „Według zapisów projektu budowlanego Jaz 

Studzienna przeznaczony jest do rozbiórki (…).” Zarówno ścieżka, która przebiega po 

dotychczasowym wale przeciwpowodziowym, jak i droga prowadząca do RAFAKO zostaną 

przecięte przez przełożone koryto rzeki PSINY. Ponadto w ww. odpowiedzi na interpelację jest 

zapis, że cyt. „W ramach projektu budowy Zbiornika nie są realizowane ścieżki rowerowe.” 

Następnie radny Roman Wałach poinformował, że uczestniczył w spotkaniu z udziałem 

inżyniera projektu budowy Zbiornika oraz przedstawiciela PGW Wody Polskie. Poruszył także 

temat rekompensat środowiskowych, o których wcześniej wspominał poprzedni Prezydent 

Raciborza Mirosław Lenk. Dodał, że aktualnie przekazywana jest informacja, że  

o rekompensatę ubiegała się tylko Gmina Lubomia i temat związany ze ścieżkami rowerowymi 

w rejonie Zbiornika jest zamknięty. Zapewne m. in. z tego powodu Starosta Grzegorz Swoboda 

na listopadowej sesji przekazał, że nie jest to zadanie Powiatu tylko Gminy Racibórz. Radny 

zachęcał Starostę do przyłączenia się do inicjatywy na rzecz ścieżek rowerowych  
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m. in. z powodu, że  w obrębie czaszy Zbiornika istnieje infrastruktura, która nie dotyczy tylko 

Gminy Racibórz. W związku z powyższym wymagane są działania o charakterze ponad 

powiatowym. Radny dodał, że z informacji, które uzyskał wynika, że rozmowy   

w przedmiotowej sprawy będą prowadzone tylko z jednym ustalonym przedstawicielem.  

W ocenie radnego najbardziej właściwą osobą w tej sprawie jest Starosta.  

Radny poinformował także, że przekazywana jest informacja, że powstanie nowa kładka na 

rzece Odra, która zabezpieczy komunikację rowerową. Radny zaznaczył, że termin jej budowy 

nie został ustalony i może być bardzo odległy.  

  Ponadto dodał, że przedstawiciel PGW Wody Polskie potwierdził, że ww. instytucja 

deklaruje pomoc w sprawie ścieżek m. in. w kwestii szybkiego procedowania, jednocześnie 

zaznaczając, że przedmiotowa inwestycja nie będzie przez nich finansowana. W ocenie radnego 

jakiekolwiek działania podjęte w najbliższym czasie będą mogły być jeszcze uwzględnione  

w ramach inwestycji i budżetu budowy Zbiornika, ale potrzeby w tej kwestii trzeba 

artykułować. Radny zaznaczył, że powstał pomysł wypracowany sumptem społecznym przez 

środowiska rowerowe dotyczący wykorzystania połączenia pomiędzy starym obwałowaniem,  

w miejscu gdzie kończy się ścieżka przerwana budowanym w tym miejscu korytem rzeki Psiny. 

Ww. ścieżka będzie przerwana także w miejscu, w którym rozebrana zostanie zapora. Następny 

zjazd będzie dopiero za 1,5 km w okolicy ulicy Topolowej w Raciborzu. Radny dodał, że 

przedmiotowa ścieżka rowerowa jest obarierowana. Natomiast to obarierowanie kończy się tak 

jak asfalt w pewnym miejscu. Następnie jest zjazd z korony wału, którym można wrócić do 

RAFAKO (ok. 1,5 km) lub udać się w kierunku czaszy Zbiornika, gdzie także mogą powstać 

ścieżki. Radny dodał, że jest to jedyna droga, która aktualnie można w prosty sposób 

wykorzystać.  

  Starosta Grzegorz Swoboda w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Romana Wałacha 

podkreślił, że wielokrotnie angażował się i będzie się angażował w rozwój ścieżek na terenie 

Powiatu. Dodał, że uczestniczył w spotkaniu w Kudowie Zdroju, podczas którego głosował nad 

możliwością rozwoju ścieżek w Powiecie.  

  Starosta przekazał, że w Raciborzu wypracowana jest koncepcja ścieżek rowerowych  

w kierunku Krzyżanowic i Rud. Starosta zaznaczył, że nie jest jej autorem, ale ją lobbuje.  

  Starosta poruszył również kwestię spotkania z Oficerem Rowerowym Województwa 

Śląskiego. Podczas spotkania poruszano m. in. szereg tematów dotyczących połączeń 

ponadregionalnych, tj. od Opola, Kędzierzyna – Koźla w kierunku Kanału Gliwickiego. Ponadto 

Starosta spotkał się także w sprawie rozbudowy ścieżek rowerowych z Prezydentem Miasta 

Raciborza.  
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  Dodał także, że radna Ewa Widera lobbuje temat ścieżek rowerowych oraz jest 

współautorem koncepcji transgranicznego połączenia ścieżek rowerowych. 

  Starosta przypomniał, że na wniosek Poseł na Sejm RP Katarzyny Dutkiewicz spotkał 

się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Podczas 

ww. spotkania poruszany był temat dotyczący możliwości rozbudowy ścieżek rowerowych  

w rejonie Zbiornika. Minister Marek Gróbarczyk przekazał, że po uwzględnieniu  

m. in. wytycznych do projektu oraz okresu gwarancji należy wykorzystać do celów 

turystycznych koronę wałów Zbiornika.  

  Starosta podkreślił, że za zadanie dotyczące ścieżek rowerowych odpowiedzialna jest 

Gmina Racibórz. Zaznaczył, że chętnie zaangażuje się w tę sprawę, jednakże działania na rzecz 

ścieżek muszą być prowadzone przez włodarzy w poszczególnych Gminach.  

  Starosta poruszył również kwestię rekompensat z tytułu budowy Zbiornika. 

Przypomniał, że Gminy Krzyżanowice, Kornowac, Racibórz i Lubomia przekazały spore areały 

gruntów pod budowę Zbiornika. Dodał, że będzie wspierać ww. Gminy w kwestii uzyskania 

rekompensat za utracone dochody z podatków. Podkreślił także, że jest daleki od ubiegania się  

o rekompensaty środowiskowe. W ocenie Starosty należy wykorzystać potencjał Zbiornika.  

  Radny Roman Wałach podkreślił, że nie wątpił w to, że Starosta włączył się w rozwój 

ścieżek rowerowych. Dodał, że stara się jedynie nakłonić Starostę do tego, aby ukierunkować 

sprawę ścieżek w stronę czaszy Zbiornika.  

  Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że powstanie ścieżek w rejonie czaszy Zbiornika 

nie będzie proste. Pierwszy projekt połączenia koncepcyjnego obejmował Buków w kierunku 

prawej strony Zbiornika i nie przewidywano wykorzystania lewej strony Zbiornika (przez 

Racibórz i Bieńkowice). Starosta dodał, że wielokrotnie zabiegał o utworzenie ścieżki 

rowerowej pn. „Szlak św. Jakuba”, „Szlak Husarii Polskiej”, czy też „Szlak Sobieckiego”. 

  Przewodniczący Rady zasugerował, aby omówić przedmiotowy temat na najbliższym 

posiedzeniu komisji branżowej.  

  Radny Roman Wałach zaznaczył, że chciał zwrócić uwagę na fakt, że istnieją 

możliwości wykonania w ramach realizowanej inwestycji zadania, które być może będzie 

stanowiło bezpieczne połączenie pomiędzy zjazdem, a wjazdem z korony wałów. Radny zwrócił 

się z prośbą do Starosty o włączenie się do tych działań. Wspomniana przez radnego ścieżka 

będzie niezbędna do tego, aby w przyszłości wykorzystać ww. ścieżkę jako dostęp do czaszy 

Zbiornika.  

  Radny poinformował ponadto, iż Przewodniczący Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość Tomasz Kusy rozmawiał z Przewodniczącym Rady w kwestii uzyskania 
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pełnomocnictwa, na podstawie którego radny będzie mógł ubiegać się o udostępnienie 

dokumentacji dotyczącej sieci dróg i połączeń w czaszy Zbiornika. Przedmiotowa dokumentacja 

jest niezbędna do przeprowadzenia analizy. Radny podkreślił, że swoją wypowiedzią chciał 

prosić o wsparcie i zwrócić uwagę na powyższy temat. 

  Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak podziękował, w imieniu własnym 

oraz mieszkańców Kuźni Raciborskiej i Nędzy, Staroście, jego służbom i Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monice Mużelak za nową nawierzchnię na drodze 

pomiędzy Kuźnią Raciborską a Nędzą. Radny podkreślił, że zdaniem użytkowników drogi jest 

ona wykonana bardzo dobrze. Dodał ponadto, że wie z nieoficjalnych danych, że tożsame środki 

można było wykorzystać na odcinek drogi od Kuźni Raciborskiej do Solarni, która jest  

w zarządzie rybnickiego Zarządu Dróg. Przedmiotowe środki nie zostały wykorzystane. Radny 

podkreślił, że zadanie było trudne do zrealizowania z uwagi na bardzo krótki termin realizacji. 

Dodał także, że wyłoniona w przetargu firma była bardzo mobilna. Pracownicy pracowali do 

późnych godzin wieczornych.  

  Starosta Grzegorz Swoboda potwierdził, że dzięki wsparciu posłów i senatorów z ziemi 

rybnickiej pojawiły się środki finansowe na remont dróg, z których niektóre samorządy nie 

skorzystały. Zadanie było trudne do zrealizowania. Dodał ponadto, że cieszy się z faktu, że 

Powiat poprawia również jakość dróg wojewódzkich. 

  Radny Franciszek Marcol przyłączył się do podziękowań Wiceprzewodniczącego Rady 

Władysława Gumieniaka i dodał, że podziękowania kieruje także do Burmistrza Miasta Kuźnia 

Raciborska Pawła Machy, który pomagał w kwestii przedmiotowego remontu.  

  Starosta podkreślił, że nie wie jakie działania w kwestii remontu podejmował Burmistrz 

Paweł Macha, ale cieszy go fakt, że Burmistrz je podjął. 

  Radny Artur Wierzbicki poruszył kwestię projektu „Velo Silesia”, którego celem jest 

stworzenie na bazie nieczynnych szlaków kolejowych sieci tras rowerowych. Możliwość taką 

dają nieczynne szlaki kolejowe, które można dostosować do potrzeb ruchu rowerowego i w ten 

sposób stworzyć sieć tras rowerowych. Radny przypomniał, że w powyższym projekcie 

uwzględniono również trasę Racibórz – Krzanowice. Dodał, że nie wie na jakim obecnie etapie 

jest przedmiotowy temat. Zasugerował ponadto, aby poruszyć ten temat w rozmowach 

prowadzonych w sprawie ścieżek rowerowych. Radny przypomniał, że linia kolejowa nr 163 

została zamknięta 25 lat temu. 

  Radny Artur Wierzbicki w nawiązaniu do informacji, którą przekazał na listopadowym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przekazał, że Województwo Śląskie 

RPO zachęca samorządy do wzięcia udziału w programach, w których można uzyskać 
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dofinansowanie m. in. na budowę sal do praktycznej nauki zawodu. Projekt pn. „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” został przedstawiony jako 

przykład przemyślanego wykorzystania środków z RPO. Hasło zamieszczone na plakacie 

brzmiało: „Bierz przykład z Powiatu Raciborskiego i tak jak oni stwórz nowoczesne 

pracownie”. Powiat Raciborski pozyskał na ww. projekt ok. 5,5 mln zł. radny dodał, że jest to 

laurka z zewnątrz doceniająca skuteczność działań podejmowanych przez Zarząd i Radę 

Powiatu.  

  Radny Szymon Bolik zapytał, skąd pochodzi przytoczone przez radnego Artura 

Wierzbickiego hasło.  

  Radny Artur Wierzbicki odpowiedział, że Województwa Śląskiego RPO zachęcało 

 w ten sposób w listopadzie samorządy do pozyskania środków na remont i budowę sal do 

praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem.  

  Następnie Przewodniczący rady udzielił głosu Dyrektorowi Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu Agnieszce Busuleanu – Jaksik. 

  Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszka Busuleanu – Jaksik 

odczytała pismo, w którym odniosła się do wypowiedzi radnej Elżbiety Biskup dotyczącej 

MDK w Raciborzu na sesji w dniu 26 listopada 2019 r. Treść przedmiotowego pisma stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu (zał. nr 10).  

  Dodała ponadto, że nie spodziewała się, że radna Elżbieta Biskup wykorzysta w ten 

sposób powierzone przez mieszkańców Raciborza stanowisko i będzie poprzez Radę Powiatu 

budować czarny PR placówki, której przez 15 lat była dyrektorem. Podkreśliła, że jest to 

działanie krzywdzące dla MDK, szczególnie w okresie kiedy nauczyciele i grono pedagogiczne 

powinni dbać o dobre imię placówki.  

   Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszka Busuleanu – Jaksik 

zaprosiła radnych na „Jasełka wraz z koncertem kolęd”, które odbędą się 20 grudnia 2019 r.  

o godz. 17:00 w Sali widowiskowej MDK. Dodała, że podczas imprezy rozstrzygnięty zostanie 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Bombka" pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego 

Grzegorza Swobody. 

Następnie złożyła radnym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że na listopadowej sesji radni wysłuchali 

wystąpienia radnej Elżbiety Biskup, która ma prawo do własnych poglądów i stwierdzeń. Dodał,  

że udzielił głosu Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszce 

Busuleanu – Jaksik, aby umożliwić radnym także wysłuchanie drugiej strony.  

Radny Tomasz Kusy, czy każdy zaproszony gość będzie mógł zabrać głos na sesji.  
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że w oparciu o § 17 Statutu Powiatu 

Raciborskiego głos na sesji może być udzielany radnym, zaproszonym gościom i dyrektorom 

podległych Powiatowi jednostek. Przewodniczący Rady zaznaczył, że dyrektorzy jednostek 

zabierali już głos na sesjach Rady. Dodał ponadto, że z uwagi na fakt, że przedmiotowy temat 

został poruszony na sesji to stanowisko drugiej stronu również należało wysłuchać podczas 

obrad sesji. Przewodniczący Rady podkreślił ponadto, że zasada głosu dla każdego jest 

właściwa, a każdy radny oceni ta sytuację we własnym zakresie.  

Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że Jubileusz zespołu wokalnego MIRAŻ z okazji 

25-lecia jego działalności organizowali byli wokaliści. Radna z pełną stanowczością zaznaczyła, 

że była to ich inicjatywa. Zespół realizacyjny w dniu 3 września 2019 r. przesłał do MDK maila 

informującego, że przedmiotowy jubileusz ma się odbyć. Dyrektor placówki nie odpowiedziała 

na maila, gdyż nie ma w zwyczaju na nie odpowiadać. Zespół realizacyjny został powołany 

przez osoby, które chciały ten jubileusz zorganizować. Radna dodała, że pozdrawia 

„MIRAŻOWCÓW” i bardzo cieszy się z faktu, że jubileusz się odbył. Podziękowała wszystkim 

organizatorom i osobom, które wpierali i wspierają idee inicjowane przez radną. 

Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że nie pamięta, kiedy Dyrektor Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu pogratulowała obecnym „Mirażystom” osiągnięć. Dodała ponadto, 

że zorganizowana została wystawa dotycząca jubileuszu. Wystawa prezentowana jest w tzw. 

świetlicy mirażowej na II piętrze MDK. Radna zaznaczyła, że nie udostępniono do jej 

prezentacji holu. W ocenie radnej to dyrektor placówki jest inicjatorem i menedżerem wszelkich 

działań. 

Radna Elżbieta Biskup raz jeszcze podkreśliła, że bardzo się cieszy i jest dumna z faktu, 

ze Jubileusz się odbył i koncert przebiegał w pięknej atmosferze. Jego wspomnienie pozostanie 

na długie lata.  

Starosta Grzegorz Swoboda zaprosił wszystkich radnych na spotkanie po sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Przekazał również, iż kolejna sesja rady odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem przewodnim sesji będzie: „Sprawozdanie  

z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r.”. 
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Ad 17.  Zamknięcie obrad.  

 

         Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego Adam Wajda zakończył XIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował 

wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 

16:10. 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula       Przewodniczący Rady  

              Adam Wajda 

 


