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                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.1.2020                                         VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XV/2020 

z  XV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 stycznia 2020 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

                                    Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 28 stycznia 2020 r. (zał. nr 1). 

Uczestnicy sesji z ramienia Starosty Raciborskiego wg załączonej listy obecności z dnia  

28 stycznia 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr XV/129/2020 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

2. Uchwała Nr XV/130/2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok, 

3. Uchwała Nr XV/131/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok, 

4.  Uchwała Nr XV/132/2020 w sprawie powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Raciborskiego 

na lata 2020-2022, 

5. Uchwała Nr XV/133/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm., 

6. Uchwała Nr XV/134/2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego, 
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7. Uchwała Nr XV/135/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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. 

 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej  

w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV 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. Sprawozdanie z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2022. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

raciborskiego ze zm. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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. 
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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 (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz. 15:01 otworzył obrady XV sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

wszystkich radnych, Panią Poseł na Sejm RP Gabrielę Lenartowicz, naczelników  

i kierowników, przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.  

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na sali jest 20 

radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować  

prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

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

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 stycznia 2020 r. 

zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad sesji. Porządek obrad 

został przyjęty jednogłośnie.  

 

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

 

Protokół z XIV sesji z dnia 19 grudnia 2019 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Protokół został przyjęty jednogłośnie – 20 głosami za, 0 głosów wstrzymujących,  

0 głosów przeciw. 

 Na salę obrad wszedł radny Roman Wałach – liczba radnych 21.  
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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.  

Na salę narad wszedł radny Dawid Wacławczyk – liczba radnych 22. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka. Radny nie 

wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 20 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16 stycznia 2020 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 16 stycznia 2020 r. do 28 stycznia 2020 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 

 Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny – liczba radnych 23.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r. 

 

 W tym miejscu głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz. 

Pani Poseł podkreśliła, że jest to jej pierwsze spotkanie z radnymi w obecnej kadencji 

Sejmu. Złożyła na ręce radnych noworoczne życzenia pomyślności dla wszystkich 

mieszkańców Powiatu oraz życzyła radnym poczucia dobrze spełnionego obowiązku  

i realizowania misji, dla których pełnią funkcję radnych.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zadeklarowała, ze będzie wspierać 

wszelkie działania, na poziomie parlamentarnym, związane z aktualnymi potrzebami  

i propozycjami płynącymi z Powiatu. Dodała także, że będzie przekazywać radnym relację  

z bieżących spraw, którymi zajmuje się parlament, podczas sesji Rady Powiatu.  
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Następnie Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała radnych,  

że obecnie parlament pracuje nad budżetem państwa, również w kwestiach dotyczących 

całego województwa śląskiego. Dodała, że posłowie KO ze szczególnym uwzględnieniem 

przyglądają się projektom aktów prawnych, które dotyczą ich miejsca zamieszkania lub 

najbliższego otoczenia. Następnie składane są poprawki dotyczące projektów, których 

finasowanie może być zagrożone. Opracowywane są poprawki dotyczące środków 

finansowych na przygotowanie kolejnego etapu drogi Racibórz – Pszczyna. Pani Poseł 

zaznaczyła, że w ramach przygotowanej poprawki posłowie zabiegają o zabezpieczenie 

środków finansowych na stronę techniczną przygotowania projektu oraz pierwsze kroki 

realizacyjne.  

W dalszej części wystąpienia Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poruszyła 

kwestię budowy mostu w Ciechowicach. Dodała, że z posiadanych informacji wynika,  

że przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z ideą programu pn. „Mosty dla 

Regionów” kosztowna dokumentacja projektowa finansowana jest z budżetu województwa. 

Pani Poseł dodała, że będzie wraz z grupą posłów pilotować sprawę przyszłego finasowania 

tej inwestycji, z uwagi na fakt, że wyrażono wątpliwość dotyczącą finasowania kwestii 

realizacyjnych ww. projektu. Ponadto dodała, że osobiście zadeklarowała, że będzie zwracała 

uwagę nie tylko na kwestię budowy mostu, ale także całego układu komunikacyjnego, który 

udrożni przeprawę. W przypadku wystąpienia zagrożenia w kwestii finansowania inwestycji 

posłowie KO będą popierać wydatkowanie na nie środków z budżetu państwa. Dodała,  

że zdaje sobie sprawę z faktu, że program „Mosty dla Regionów” przewiduje bardzo duży 

udział samorządów w finansowaniu przedmiotowych projektów. W budżetach samorządów 

gminnych i powiatowych nie ma jednak środków na ten cel, a budżet województwa  jest 

obciążony innymi zobowiązaniami m.in. budową drogi Racibórz – Pszczyna. Pani Poseł na 

Sejm RP Gabriela Lenartowicz zaznaczyła, że wszyscy parlamentarzyści powinni zabiegać  

o to, aby waga tego tematu nie była deprecjonowana.  

Następnie Pani Poseł poinformowała, że wraz z kolegą złożyła już w komisji poprawkę 

do programu dotyczącego dworców lokalnych. Przedmiotowa poprawka ma wartość 60 mln 

zł, z tego 30 mln. zł przeznaczono na dworzec w Sosnowcu, który jest ujęty w tym programie, 

ale nie ma finansowania. Kwestia realizacyjna ww. programu została zawieszona. PKP 

zadeklarowało, że wycofa się z ograniczonego projektu małego dworca systemowego  

na rzecz koncepcji przewidującej wielofunkcyjność tego obiektu, jak pierwotnie było  

to konsultowane. Pani Poseł dodała, że jej poprawka zakłada przeznaczenia 30 mln zł  

na rzeczywiste przygotowanie tego projektu. Podkreśliła, że dworzec kolejowy w Raciborzu 
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jest generalnie grzechem zaniechania PKP. PKP jest instytucją budżetową spółki Skarbu 

Państwa i niezbędne jest wsparcie budżetu państwa, aby wyremontować budynek dworca. 

Pani Poseł podkreśliła, że pamięta perturbacje własnościowe i koncepcyjne, których ofiarą 

stał się dworzec, który stanowi teraz niechlubną wizytówkę inercji.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że jest do dyspozycji radnych 

w sprawach składania propozycji dotyczących najbliższego otoczenia, a mających 

oddziaływanie na budżet państwa.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała także, że wraz z całym 

klubem składa dużą poprawkę dotyczącą finansowania programu pn. „Czyste Powietrze”.   

W budżecie NFOŚiGW zaangażowano jedynie ok. 10% środków finansowych niezbędnych 

do realizacji tego programu, a potrzeby są rzędu 11-13 mld. zł. Wiceprezes NFOŚiGW 

poinformował, że ograniczenia w wydatkach na ww. program wynikają m.in. z faktu,  

że kwota 1,4 mld zł z budżetu NFOŚiGW przeznaczana jest na drogi samorządowe. Znaczne 

środki z budżetu państwa będą pochodziły z ulg podatkowych. Tzw. filarem ww. programu 

jest możliwość uzyskania ulgi podatkowej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i 

wymianę źródeł ciepła. Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poruszyła również 

kwestię programu pn. „Mój Prąd”. Dodała ponadto, że wprowadzenie ww. ulg podatkowych 

skutkować będzie uszczupleniem dochodów samorządów, które mają określony udział  

w  podatku dochodowym swoich mieszkańców. Budżet państwa zdyskontuje swoje straty 

wyższym przychodem z VAT. Koszty zatem będą ponosiły tylko samorządy. W skali całego 

kraju będą to miliardy mniejszych wpływów do budżetów samorządów. Uszczuplenie 

podatkowe samorządów będzie znacznie większe niż środki finansowe przeznaczone na 

program „Czyste Powietrze”. W rzeczywistości to samorządy sfinansują walkę o czyste 

powietrze. Pani Poseł sugerowała, aby zachęcać mieszkańców Powiatu do korzystania  

z ww. ulg podatkowych, które są lepszym i korzystniejszym rozwiązaniem niż dostęp do 

programu „Czyste Powietrze” z uwagi na fakt, że bardzo trudno jest z  niego skorzystać.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz kończąc swoją wypowiedź życzyła 

radnym owocnych obrad. 

Następnie radny Szymon Bolik poruszył kwestię otwieranych na terenie trzech gmin 

punktów konsultacyjnych programu „Czyste Powietrze”. Dodał, że chciałby, aby wybrzmiała 

informacja, że pomimo braku odpowiednich środków finansowych oraz ich zabezpieczenia  

w budżecie NFOŚiGW, tworzy się ww. punkty konsultacyjne. Radny zapytał Panią Poseł,  

czy taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce.  
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Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że w planie finansowym 

NFOŚiGW zabezpieczono środki w wysokości 1,9 mld zł, natomiast potrzeby w tym zakresie 

są dziesięć razy większe. Zaznaczyła, że warunki udziału w programie są tak trudne, że nawet 

zaplanowana kwota 1,9 mld zł może nie zostać wydatkowana. Punkty konsultacyjne  

są otwierane siłami samorządów, a NFOŚiGW nie zapewnia niczego oprócz kwestii 

edukacyjnych. Przedmiotowe punkty są pomocne w składaniu nadmiernie 

przeformalizowanych i skomplikowanych wniosków do programu. Pani Poseł podkreśliła,  

że trzeba być bardzo biedną osobą i równocześnie wykonać bardzo kosztowną inwestycję, 

żeby otrzymać dotację.  

Radny Szymon Bolik zapytał, kto opracował szacunki dotyczące zapotrzebowania  

w ramach ww. programu oraz czy potrzeby szacowane są w oparciu o ogólną liczbę 

wszystkich gospodarstw domowych w kraju.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz odpowiedziała, że potrzeby zostały 

oszacowane w programie „Czyste Powietrze” przez NFOŚiGW w oparciu o szacunkową ilość 

budynków jednorodzinnych niespełniających standardów w zakresie przenikliwości 

termicznej. Termomodernizacji wymaga ok. 4 mln gospodarstw w Polsce. Pani Poseł 

podkreśliła, że szacunki ministerstwa i autorów programu są zbieżne z wyliczeniami różnych 

„think tanków” (m.in. Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego) i nikt ich 

nie kwestionuje.  

Radny Szymon Bolik zapytał, czy wykorzystanie kwoty 1,9 mld zł zaplanowanej  

na program „Czyste Powietrze” będzie sukcesem. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz przekazała, że wykorzystanie ww. kwoty 

w ramach przedmiotowego programu będzie sukcesem, ale należy pamiętać że skala 

problemu w wymiarze finansowym i logistycznym jest ogromna i te 10 % wymienionych 

źródeł ciepła nie rozwiąże kwestii smogu. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała ponadto, że analitycy 

Banku Światowego na zlecenie Komisji Europejskiej określili warunki, które Polska musiałby 

spełnić, aby w przyszłym okresie programowania skorzystać ze środków unijnych.  

Po spełnieniu przedmiotowych warunków  Polska mogłaby otrzymać z UE ponad 20 mld euro 

na najbliższy okres programowania. Pani Poseł podkreśliła, że aktualnie nie są prowadzone 

rozmowy w przedmiotowej sprawie z UE. Zdaniem Pani Poseł rozmowy zostaną wznowione 

w ramach negocjowania budżetu. Program „Czyste Powietrze” jest elementem dużego 

programu dotyczącego przestawienia gospodarki europejskiej na zupełnie inny paradygmat, 

zawarty w „zielonym ładzie”. Pani Poseł podkreśliła także, że Polska musi „wsiąść do tego 
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pociągu” i sięgnąć po środki unijne, gdyż pozostając przy dotychczasowej polityce pozostanie 

na „stacji widmo”. Dodała, że nawet Chiny zmierzają w kierunku transformacji 

energetycznej. 

Radny Szymon Bolik podziękował Pani Poseł za udzielenie odpowiedzi i podkreślił,  

iż ma nadzieję, że radny Dawid Wacławczyk (Przewodniczący Komisji ds. czystego 

powietrza) „jedzie w dobrym pociągu”. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że jeżeli radny Szymon Bolik 

ma na myśli projekt dotyczący zupełnego wyeliminowania węgla z opalania domów, to jest  

on bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko mieszkańcy muszą mieć na ten cel środki finansowe. 

Konieczne jest zapewnienie wsparcia mieszkańcom w tym zakresie.  

Radny Roman Wałach zapytał, po jakim czasie zostanie ograniczona emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery, powstających na skutek ogrzewania domów 

jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz przekazała, że powyższe informację  

są przedstawione w założeniach do programu „Czyste Powietrze”. Powyższą kwestię poruszał 

także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Szkodliwa emisja zgodnie z założeniami 

ww. programu powinna być ograniczona za 10 lat. Pani Poseł podkreśliła, że zdaniem 

„fachowców”, realnie zajmie to ok. 10-15 lat. Po tym okresie Polska powinna osiągnąć 

standardy jakości powietrza na poziomie WHO.  

Radny Roman Wałach zapytał, o możliwość skorzystania ze środków NFOŚiGW  

w odniesieniu do ciepłowni i elektrociepłowni. Radny podkreślił, że zgodnie  

z obowiązującymi regulacjami elektrownie zostały zobligowane do podjęcia działań 

zmierzających do ograniczenia emisji spalin zgodnie z określonymi wymogami.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała, że bezpośrednio  

w budżecie NFOŚiGW nie ma środków przeznaczonych na ten cel, z uwagi na fakt, że jest 

ich zbyt mało. W budżecie NFOŚiGW wydatki dotacyjne zaplanowano w wysokości  

3,5 mld zł, w tym 1,4 mld zł z przeznaczeniem na drogi samorządowe oraz 1,9 mld zł  

na program „Czyste Powietrze”. Znaczne środki finansowe na ciepłownictwo zostały 

zaplanowane w Programie Operacyjnym UE pn. „Infrastruktura i Środowisko”. Pani Poseł 

zaznaczyła, że wsparcie mogą otrzymać jedynie takie projekty, które spełniają najwyższą 

możliwą efektywność, tj. są zobligowane do spełniania określonych standardów emisyjnych 

oraz dostarczania ciepła. Największy problem w spełnianiu ww. standardów mają ciepłownie 

komunalne.   
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Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że bardzo często uczestniczy 

w konferencjach ciepłowniczych, gdyż uważa że współpraca samorządów i spółek 

ciepłowniczych zarówno komunalnych i państwowych będzie stanowić najlepszy impuls  

do poprawy jakości powietrza i lokalnego rynku pracy opartego o dobre technologie.  

Pani Poseł zadeklarowała, że mogłaby przedstawić radnym propozycję takiej współpracy, 

którą prezentowała już na forum przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dodała ponadto,  

że powinien być to mix złożony z usieciowienia miejsc dotychczas nie objętych siecią oraz 

podniesienia standardów tych sieci z rozproszonymi źródłami zgodnie z kryterium 

efektywności.  

Radny Roman Wałach podkreślił, że jego pytanie odnosiło się do przekroczenia norm 

emisji. Radny podkreślił, że stale przesuwane są daty wejścia w życie europejskich norm 

dotyczących emisji spalin, gdyż Polska nie była w stanie się do nich dostosować. Zdaniem 

radnego, głównie z powodów ekonomicznych.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz wyjaśniła, że standardy emisyjne  

w zakresie średniej emisji dotyczące ciepłowni i elektrociepłowni są jednakowe dla całej 

Europy. Pani Poseł podkreśliła, że przez pewien okres Polska była objęta derogacją w tej 

kwestii. Ciepłownie mają problemy ze spełnieniem tych standardów i otrzymaniem 

dofinasowania ze środków unijnych.  

Radny Roman Wałach zapytał, czy w związku z powyższym Polsce nie zagrażają kary  

z UE oraz czy w budżecie należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel, z uwagi na fakt, 

że krajowe ciepłownie nie spełniają unijnych standardów w zakresie emisyjności.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała, że aktualnie nie ma 

zagrożenia dotyczącego spełniania standardów emisyjnych w zakresie średniej emisji. 

Podkreśliła ponadto, że problem ciepłowni jest bardzo poważny, że względu na fakt, że przez 

wiele lat była to bardzo niedoinwestowana sfera. Dodała także, że większość elektrowni  

w Polsce jest przestarzała.  

Następnie Przewodniczący Rady podkreślił, że temat ochrony środowiska jest bardzo 

szeroki i nie zostanie wyczerpany podczas obrad sesji. Zapytał ponadto, czy radni mają 

jeszcze pytania do Pani Poseł.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zaznaczyła, że chciała tylko 

zasygnalizować, że najbardziej palącą kwestią dotykającą codzienności jest temat dotyczący 

odpadów. Pani Poseł podkreśliła, że przedmiotowa kwestia jest bardzo szeroka i może być 

przedmiotem większej debaty.  
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Radny Paweł Płonka zaznaczył, że koszty za odpady przerzucane na ostatecznego 

konsumenta diametralnie wzrosły w całej Polsce. Dodał, że wszystkie koszty dotyczące 

selekcji obciążają obywateli. Zdaniem radnego, uwaga w tej kwestii powinna być skupiona na 

producentach, którzy nadmiernie pakują swoje towary w plastikowe opakowania. Konsument 

ponosi opłaty z tytułu kupna ww. opakowań, a następnie musi je selektywnie oddzielać 

tworząc dodatkowe koszty za odpady. Wobec powyższego koszty z tytułu nadprodukcji 

plastiku ponosi konsument. Zdaniem radnego jest to „błędne koło”. Zaapelował do Pani 

Poseł, aby Sejm zajął się tym ogólnopolskim problemem.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że zajmuje się przedmiotową 

sprawą już od dłuższego czasu. Dodała, że niezależnie od wieloletnich zaległości prawo  

w tym temacie zostało popsute. Wiceminister Środowiska odpowiedzialny za ten ostatni 

krach został odwołany. Pani Poseł zaznaczyła, że w Polsce występują opóźnienia we 

wprowadzeniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niektóre odpady są 

wielomateriałowe i nie można ich właściwie posegregować. Niedawno odwołany 

Wiceminister Sławomir Mazurek propagował tezę, że recykling jest tożsamy z segregacją. 

Pani Poseł zaznaczyła, że posegregowanie odpadów niczego nie zmieni, gdy nie ma instalacji 

do przetwarzania i odzysku odpadów. Ponadto Chiny zrezygnowały już z zakupu 

plastikowych odpadów. Pani Poseł podkreśliła także, że polskie prawo w sprawie odpadów 

jest bardzo nieszczelne. W przedmiotowej materii panuje chaos. Ponadto zmieniona została 

ustawa o bazie danych odpadowych, która miała uszczelnić system, a tak naprawdę jest 

„niedziałającym Excelem”. Pani Poseł przypomniała, że nastąpił podział Ministerstwa 

Środowiska. Kontrolę nad odpadami przejęło Ministerstwo Klimatu. Pani Poseł dodała, iż ma 

nadzieję, że będzie się to wiązało z większym profesjonalizmem przy tworzeniu regulacji. 

Ponadto zaznaczyła, że UE nie wymaga oddzielania z odpadów kuchennych kości od sałatki. 

Powyższe zmiany przepisów muszą być uwzględnione w warunkach przetargu, a firmy muszą 

deklarować, że będą te odpady odbierać. Następnie Pani Poseł poruszyła kwestię problemów 

związanych z odbiorem odpadów kuchennych, m.in. odorów z resztek, konieczności 

zwiększonej częstotliwości odbioru ww. odpadów oraz braku urządzeń do przetwarzania 

odpadów biologicznych. Podkreśliła ponadto, że nie można nazwać aktualnego systemu 

odbierania odpadów złym systemem, gdyż żaden system w tej chwili nie funkcjonuje. 

Obecnie panuje wielki chaos w tej materii.  

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego z pytaniem, czy chcą zabrać głos w tym punkcie porządku 

obrad.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy przypomniał, że pełną treść 

liczącego 19 stron sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2019 r. radni otrzymali w wersji elektronicznej. Dodał, że m.in.  

z uwagi na fakt, że Komisji Rewizyjna odbyła najwięcej posiedzeń w 2019 r. przedstawi na 

sesji zsyntetyzowaną wersję ww. sprawozdania, tj.: 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego działała w 2019 r. w oparciu  

o Uchwałę Nr  II/14/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego oraz Uchwałę Nr III/38/2018  

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

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019 z późn. zm. 

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: 

1. Tomasz Kusy – Przewodniczący, 

2. Eugeniusz Kura – Zastępca Przewodniczącego, 

oraz członkowie: 

3. Ewa Widera, 

4. Sebastian Mikołajczyk, 

5. Piotr Olender. 

Komisja Rewizyjna w 2019 r. odbyła 20 posiedzeń. Komisja obradowała  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a także prowadziła czynności kontrolne  

w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 Komisja przeprowadziła w 2019 r. nw. kontrole: 

1. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku  

ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów)”. 

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 28 lutego 2019 r.,  

19 marca 2019 r. oraz 26 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Kontroli poddany został proces przekształcania szkół przez Powiat Raciborski  

w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów). 

Mając na uwadze przedstawione dokumenty oraz pozyskane informacje członkowie 

Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości w procesie przekształcania szkół przez 

Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja 

gimnazjów). 
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 Jednocześnie Komisja w ramach przedmiotowej kontroli wnioskowała do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o: 

1.  zapewnienie w miarę możliwości połączeń komunikacyjnych dla uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w związku z prognozowanym 

wydłużeniem czasu nauki w szkole, 

   2. zapewnienie w razie potrzeby szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat             

              Raciborski możliwości korzystania z zasobów lokalowych Powiatu Raciborskiego.   

2. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok” 

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 7 maja 2019 r.  

i 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.   

Przeprowadzona kontrola dotyczyła analizy wydatków budżetowych w zakresie ich 

legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem 

faktycznym. 

Uchwały Zarządu Powiatu w przedmiocie wykonania budżetu w 2018 roku były 

zgodne z podjętymi uchwałami Rady Powiatu, upoważnieniami zawartymi w uchwale 

budżetowej jak i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Nie stwierdzono 

przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Członkowie Komisji nie doszukali 

się uchybień oraz nie wnieśli uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 

2018 rok. 

3. "Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o.”  

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 4 czerwca 2019 r.,  

12 czerwca 2019 r., 24 czerwca 2019 r., 22 sierpnia 2019 r., 27 sierpnia 2019 r., 12 września 

2019 r. i 30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu wykonywania nadzoru właścicielskiego 

sprawowanego nad PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

Podczas prac Komisja Rewizyjna stopniowo otrzymywała obszerną dokumentację  

w przedmiocie kontroli. Członkowie Komisji podkreślają, że na początku dokumentacja 

uzyskana z PKS w Raciborzu Sp. z o.o. nie odpowiadała w pełni oczekiwaniom Komisji,  

co znalazło odzwierciedlenie we wniosku do Starosty. W ocenie członków Komisji, Starosta 

wykazał się dobrą wolą współpracy z Komisją Rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna dołożyła wszelkich starań aby upewnić się, że nadzór 

właścicielski sprawowany jest w prawidłowy sposób w rozumieniu formalnym. 
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Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że nie posiadali kompetencji co do oceny 

skuteczności Zarządu spółki i prowadzonej przez niego działalności. Takie uprawnienie 

posiada Rada Nadzorcza oraz właściciel. Z tego powodu Komisja Rewizyjna nie mogła 

formułować uwag co do samego zarządzania spółką, a jedynie odnosiła się do 

poszczególnych działań i związanego z nimi nadzoru właścicielskiego. 

Dodatkowym wątkiem jaki wyniknął w czasie kontroli jest sposób reakcji Zarządu 

poprzedniej kadencji na interpelacje radnych. Z wyjaśnień Prezesa Zarządu PKS Damiana 

Knury wynika, że niektóre odpowiedzi były konsultowane z Zarządem PKS. Jest to praktyka, 

która jest zrozumiała. Wyjaśnienia jednak wymaga informacja poprzedniego Prezesa (Pana 

Kazimierza Kitlińskiego), że niektóre działania osób prywatnych zatrudnionych w PKS 

mogły godzić w dobra osobiste radnych, a były inspirowane przez spółkę. 

4. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku” 

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 8 października 2019 r. 

            i 24 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

W ramach swoich prac Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie szczegółowego 

wykazu wydatków za I półrocze 2019 r. z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczącego 

realizacji zadań pn.: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”, 

2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusz Kościuszki  

w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania  

z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, etap III od skrzyżowania z ul. Wandy  

w kierunku ul. Kolejowej”. 

Komisja Rewizyjna porównując przedłożone informacje z wynikami kontroli budżetu, 

jakich dokonała w ciągu półrocza oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zaproszonych gości, nie 

wniosła zastrzeżeń do informacji o przebiegu budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2019 roku oraz do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032 w I półroczu 2019 roku. Członkowie Komisji nie doszukali 

się uchybień oraz nie wnieśli uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 

I półrocze 2019 roku.  

5. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” 

Komisja Rewizyjna obradowała w powyższej sprawie w dniach 7 listopada 2019 r.,  

21 listopada 2019 r. i 5 grudnia 2019 r. w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka   
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w Raciborzu oraz 17 grudnia 2019 r. i 16 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

Zaproszeni goście stawiali się na zaproszenie członków Komisji Rewizyjnej  

i składali obszerne wyjaśnienia w zakresie przedmiotu kontroli. Przebieg przedmiotowych 

spotkań odzwierciedlają właściwe protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu organizacji Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej, w dniu 16 stycznia 2020 r., wystosowali do Dyrektora 

Szpitala wystąpienie pokontrolne z zaleceniami pokontrolnymi, które należy podjąć celem 

wyeliminowania stwierdzonych uchybień bądź usprawnień w kontrolowanych procesach, tj.: 

1. wymagać w procesie wyboru wykonawcy dokumentacji popartych referencjami, jeżeli ma 

to znaczenie dla postępowania, 

Alternatywne rozwiązanie może stanowić także opracowanie obligatoryjnego załącznika 

potwierdzającego doświadczenie wykonawcy (np. wykaz usług realizowanych w określonym 

czasie). 

2. ujednolicić procedurę obiegu dokumentów w Szpitalu w zakresie korespondencji 

„papierowej” i e-mailowej, 

3. mając na uwadze dobre praktyki członkowie Komisji sugerują, aby przy kolejnych 

projektach powoływać jedno lub wieloosobowe zespoły koordynujące przygotowanie  

i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z określeniem odpowiedzialności członków 

zespołu. 

Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w 2019 r. stanowi 

załącznik do przedmiotowego sprawozdania. Przewodniczący Komisji poinformował,  

że członkowie Komisji podjęli łącznie 24 wnioski.  Ponadto protokoły z posiedzeń  Komisji 

liczą ponad 100 stron.  

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy podziękował członkom 

Komisji za bardzo dobrą współpracę. Dodał, że pomimo różnic wynikających  

z przynależności członków Komisji do innych klubów właściwie prawie wszystkie decyzje 

były podjęte jednogłośnie. Ponadto podziękował pracownikom Wydziału Organizacyjnego 

odpowiedzialnym za obsługę Rady Powiatu, a w szczególności inspektor Agnieszce Bartuli za 

sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Tomasz Kusy wyraził zadowolenie z pracy przedmiotowej Komisji. 

Starosta Grzegorz Swoboda przyłączył się do podziękowań Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Tomasza Kusego dla pracowników Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnych 
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za sporządzanie protokołów. Starosta podkreślił, że Komisja pracowała bardzo intensywnie  

i wnikliwie badała poszczególne kwestie. Dodał, że znacząca była dla niego informacja,  

że w kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Stanowi to pozytywny sygnał dla Starosty, jak i jego zastępców,  

że zarówno komórki organizacyjne tut. Starostwa oraz podległe jednostki są zarządzane  

w prawidłowy sposób. Starosta podkreślił, ze zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej 

poprawiona zostanie jakość działań. Dodał, że szczególne znaczenie ma także fakt,  

że w kontroli dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego Komisja Rewizyjna nie 

doszukała się nieprawidłowości i uchybień.  

Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r. zostały 

przyjęte bez uwag i stanowią załączniki do protokołu: 

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego za 2019 r. (zał. nr 6), 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2019 r. (zał. nr 7), 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2019 r. (zał. nr 8), 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r. 

(zał. nr 9), 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2019 r. (zał. nr 10). 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z sugestią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, w pierwszej kolejności głosowaniu będzie poddawany projekt 

uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej, a następnie projekt uchwały  

w sprawie budżetu Powiatu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na posiedzeniu Komisji w dniu  

27 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020. 
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Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/129/2020 w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/130/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad 9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. 

 

Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię bezpieczeństwa epidemiologicznego 

mieszkańców Powiatu w kontekście zagrożenia koronawirusem. Radny podkreślił, ze zdaje 

sobie sprawę z faktu, że ten temat jest bardzo medialny i nie powinno się ulegać emocjom,  

ale pojawiła się informacja, że w sąsiednich Czechach w szpitalu w Hawirzowie (Havirov) 

wprowadzono stan podwyższonej gotowości, a do szpitala w Opawie (Opava) zgłosiły się  

2 osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Dodał, że w jednym z przypadków 

wykluczono zarażanie koronawirusem. W drugim przypadku lekarze wciąż czekają na wyniki 

badań. Poziom zagrożenia zarażeniem koronawirusem się powiększa. Radny zapytał, czy 

podjęto odpowiednie działania, w tym informacyjne na terenie Powiatu. Dodał, że mieszkańcy 
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Powiatu mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, jak powinni się zachować przebywając  

z osobami zarażonymi koronawirusem. Podkreślił, ze sprawa jest bardzo istotna, gdyż nie 

dotyczy już Francji, Austrii czy Niemiec, ale sąsiadujących z Polską Czech. Radny zaznaczył, 

że ma nadzieję, że drugi przypadek podejrzenia zarażeniem koronawirusem w Czechach 

również nie zostanie potwierdzony.  

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że zwrócił się z prośbą do Wojewody  

o wsparcie w kwocie 3 mln zł na rozwój i podniesienie standardu Oddziału Obserwacyjno - 

Zakaźnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Starosta zaznaczył,  

że jest to jeden z największych oddziałów zakaźnych w regionie i medycznie zabezpiecza pół 

województwa. Dodał, że niedawno Starosta Gliwicki dziękował za opiekę i warunki 

stworzone mieszkańcom tamtego regionu na ww. oddziale. Starosta zaznaczył,  

że przedmiotowy oddział cieszy się dobrą opinią. W kwestii zagrożenia koronawirusem 

Starosta podkreślił, ze nie wie czego spodziewać się pod tym względem. Zaznaczył, że nawet 

takie państwo jak Chiny nie wie jak sobie poradzić z koronawirusem. Starosta dodał,  

że oczekuje, że koronawirus nie dotrze do Powiatu Raciborskiego. 

Radny Tomasz Kusy zwrócił się z pytaniem do Starosty, czy Wojewoda przekazał już 

odpowiedź na wniosek o wsparcie finansowe dla Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego 

raciborskiego szpitala.  

Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że pismo do wojewody zostało przesłane  

w dniu wczorajszym (tj. 27 stycznia 2020 r.). W przedmiotowym piśmie podkreślono także,  

że wnioskowane środki finansowe zostaną przeznaczone na podniesienie standardu  

ww. oddziału, jak i zabezpieczenie na wypadek wystąpienia koronawirusa. 

Przewodniczący Rady doprecyzował, że radny Tomasz Kusy zapytał, czy raciborski 

szpital jest przygotowany na wypadek wystąpienia koronowirusa, tj.: czy posiada  

odpowiednie procedury i izolatki. 

Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że żaden starosta w Polsce nie może dać 

takiej gwarancji i nie stwierdzi, że ma odpowiednio przygotowane służby do walki z tym 

wirusem. Dodał, powołując się na informacje medialne, że w lutym liczba zakażeń 

koronawirusem w Chinach będzie oscylować w granicach ćwierć miliona osób.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
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Następnie Przewodniczący Rady poprosił przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/131/2020 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

2019 rok. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego dla Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2022. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/132/2020 w sprawie 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego dla Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2022. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

terenie powiatu raciborskiego ze zm. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do ww. projektu uchwały Zarząd Powiatu 

wprowadza autopoprawkę. Po uwzględnieniu sugestii nadzoru prawnego Wojewody wykreśla 

się z § 3 przedmiotowego projektu uchwały zapis dotyczący wejścia w życie uchwały z mocą 

obowiązującą od 25 stycznia 2020 r. Wobec powyższego § 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała 
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podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/133/2020 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 

terenie powiatu raciborskiego ze zm. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/134/2020 w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej 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. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do ww. projektu uchwały Zarząd Powiatu 

wprowadza autopoprawkę. Dnia 24 stycznia 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne 
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przedmiotowego projektu uchwały. Nie wniesiono żadnych uwag. Ww. informacja zostanie 

zamieszczona w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XV/135/2020 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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. 

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosił radny Franciszek Marcol.  

  Radny Franciszek Marcol przypomniał, że w styczniu ubiegłego roku pytał Starostę  

o zamianę gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska. W nawiązaniu do powyższej kwestii złożył 

zapytanie (zał. nr 11), czy Starosta wystąpił z wnioskiem  o zwrot w wysokości 25% wartości 

z tytułu wymiany działek Skarbu Państwa. Radny przypomniał, że przedmiotowa transakcja 

dotyczy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska. 

  Następnie radny Franciszek Marcol odniósł się do pkt 5 porządku obrad sesji,  

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

i wniosków Rady Powiatu i zapytał: 

    1. jaką formułę stosuje Starosta spotykając się z pracownikami raciborskiego szpitala,  

tj.: czy w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych, pielęgniarki, lekarze, 

czy być może jest to ogólne spotkanie z pracownikami szpitala, 

 2. w jakiej sprawie odbyło się spotkanie Wicestarosty w Kuratorium Oświaty oraz czy 

spotkanie dotyczyło zamiaru dokonania zmian w sieci placówek oświatowych w Powiecie 

Raciborskim. 

Starosta Grzegorz Swoboda w odniesieniu do złożonego zapytania odpowiedział,  

że Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała działki w zamian za budynek byłej szkoły, którą 

Powiat przekazał wojsku na siedzibę dla WOT. Starosta poinformował, że dwukrotnie 
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wnioskował do Wojewody o zwrot kwoty ok. 1 mln zł. Podkreślił, że z powodu braku 

prawnych możliwości Powiat nie otrzyma przedmiotowej rekompensaty. Starosta dodał 

ponadto, że Rada Powiatu Raciborskiego wykazała się dobrą wolą przekazując działki na 

rzecz rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska, gdyż Powiat mógł je sprzedać i wtedy otrzymałby 

ww. rekompensatę w wysokości ok. 1 mln zł, a Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska mógł 

przekazać budynek byłej szkoły za „przysłowiową złotówkę”. Sfinalizowanie transakcji 

zamiany działek świadczy m.in. o dobrej współpracy Powiatu Raciborskiego i Gminy Kuźnia 

Raciborska.  

Radny Franciszek Marcol zapytał, jaki był powód odmowy zwrotu ww. rekompensaty. 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.  

Starosta zadeklarował udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie na piśmie. Ponadto 

zwrócił się z prośbą o wsparcie i pomoc w możliwości uzyskania przedmiotowej 

rekompensaty.  

W odniesieniu do pytania radnego Franciszka Marcola dotyczącego spotkań  

z pracownikami szpitala Starosta odpowiedział, że spotkania z pracownikami szpitala 

odbywają się bardzo często i nie zawsze są uwzględniane w sprawozdaniu Starosty. Jedno  

z przedmiotowych spotkań odbyło się w gabinecie Starosty z przedstawicielem pracowników 

laboratorium, a drugie w siedzibie szpitala z lekarzami pracującymi na poszczególnych 

oddziałach szpitala. Starosta podkreślił, że spotkania odbywają się z jego inicjatywy oraz 

jeżeli zachodzi taka potrzeba.  

Następnie głos zabrał Wicestarosta Marek Kurpis. Poinformował, że spotkanie  

w Kuratorium Oświaty miało charakter roboczy i trwało 1 godz. W trakcie przedmiotowego 

spotkania poruszone zostały tematy związane z: 

1. funkcjonowaniem powiatowych placówek oświatowych po zmianach, 

2. utworzeniem nowych  jednostek, tj. szkół branżowych 2-go stopnia, 

3. Festiwalem Perspektyw, 

4. doradztwem zawodowym – Wicestarosta podkreślił, że Powiat we współpracy z PWSZ          

w Raciborzu oraz z Kuratorium Oświaty chciałby zorganizować konferencję skierowaną nie         

tylko do samorządów, ale także do dyrektorów szkół i nauczycieli, 

5. udostępnieniem sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu na narady Kuratora 

Oświaty z dyrektorami szkół. 

 Ponadto Wicestarosta Marek Kurpis dodał, że jako szef Śląskiego Forum Oświaty 

Samorządowej podczas ww. spotkania przekazał kilkanaście uwag osób zarządzających 

oświatą z rejonu rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty.  
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Radny Roman Wałach poruszył kwestię prośby o doprecyzowanie odpowiedzi na 

interpelację dotyczacą pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Radny przypomniał,  

że na XV sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.  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 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 Powiat Raciborski, czy też wyłącznie nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu. Radny przypomniał, że odpowiedź została przekazana wyłącznie 

w formie ustnej. Odpowiedź w wersji pisemnej nie została jeszcze przekazana.  

  Starosta Grzegorz Swoboda zaznaczył, że interpelacja radnego Romana Wałacha była 

złożona w formie ustnej. 

  Wicestarosta Marek Kurpis doprecyzował, że pierwsza interpelacja radnego Romana 

Wałacha była złożona w wersji pisemnej, natomiast druga interpelacja w wersji ustnej.  

  Radny Roman Wałach wyjaśnił, że interpelację pisemną w sprawie pensum nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu złożył na sesji w dniu 26 listopada 2019 r. Następnie na sesji  

w dniu 19 grudnia 2019 r. zwrócił się ustnie z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na 

interpelację, którą otrzymał. Zadał wówczas pytanie m.in. dotyczące ewentualnego wzrostu 

kosztów po stronie Powiatu po przyjęciu, że pensum wynosiłoby 18 godz. Radny podkreślił, 

ze w razie potrzeby może zwrócić się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na interpelację  

z dnia 26 listopada 2019 r. na piśmie.  

  Wicestarosta Marek Kurpis zadeklarował, że odpowiedź za pytanie radnego Romana 

Wałacha zostanie przygotowana w wersji pisemnej.  

 

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. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosił radny Tomasz Kusy.  Radny 

przypomniał, że podczas ostatniej sesji zapytał Przewodniczącego Rady o tryb dopuszczenia 

do głosu dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. W odpowiedzi 
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Przewodniczący Rady powołał się na zapisy Statutu Powiatu Raciborskiego, zgodnie  

z którym w sprawach ważnych dla Powiatu każdy może zostać dopuszczony do głosu na sesji. 

Radny podkreślił, że występują sytuacje, kiedy Przewodniczący Rady nie może odmówić 

udzielenia głosu, ale są też sytuacje kiedy może to zrobić.  

Radny Tomasz Kusy zapytał, czy jeżeli na sesję zostanie zaproszony doktor Stanisław 

Gamrot, który chciał przedstawić radnym pewne informacje, Przewodniczący Rady wykaże 

się dobrą wolą i umożliwi doktorowi zabranie głosu na sesji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że zasada udzielania głosu na sesji została 

uregulowana w § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Raciborskiego. Dodał, że w wieloletniej praktyce 

obrad Rady Powiatu Raciborskiego nie odnotowano przypadku odmowy udzielenia głosu  

w  sprawach ważnych dla Powiatu, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że być może błędem jest to, ze dotychczas nie ograniczano 

czasu wystąpień osób zabierających głos na sesji. Dodał, że w ramach dobrych praktyk może 

kontrolować czas wystąpień gości.  

Radny Tomasz Kusy podziękował Przewodniczącemu Rady za złożenie takiej 

deklaracji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że temat związany z doktorem Stanisławem 

Gamrotem był omawiany na styczniowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa. Dodał, że doktor Gamrot pomimo zaproszenia Przewodniczącego  

ww. Komisji Franciszka Marcola nie wziął udziału w  posiedzeniu Komisji.   

Następnie radny Tomasz Kusy podkreślił, że sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za 2019 r. przedstawione zostało w pkt 6 porządku 

obrad w wersji skróconej. Wszystkie tematy, ustalenia i fakty poruszane w ramach 

określonych kontroli zawarte są bezpośrednio w szczegółach w protokołach pokontrolnych.  

Radny dodał, że nie chce gasić entuzjazmu Starosty, ale nie chce też żeby wybrzmiało, 

że Komisja w cudzysłowie „nic nie znalazła”, gdyż jest to nieprawda. Podkreślił,  

że członkowie Komisji w protokołach końcowych zawierali fakty ustalone w toku dyskusji. 

Radny doprecyzował, że wszystkie protokoły opierają się wyłącznie na faktach, a kwestia 

oceny to zupełnie inna sprawa. Dodał, że są zasygnalizowane tematy, które wymagają 

poruszenia na jednej z najbliższych sesji. Radny zaznaczył, że nie zgłasza pretensji  

do Starosty, że chciał coś zmanipulować, ale chce doprecyzować, że nie wszystko jest 

idealne. 
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Ostatnia kontrola Komisji zakończyła się wnioskami skierowanymi również do Zarządu 

Powiatu. Radny przypomniał, że wszystkie uwagi są zawarte w protokołach, które  

są powszechnie dostępne. 

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że dla niego najważniejszy jest zapis,  

że podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Wszelkie wnioski 

dotyczące m.in. obiegu korespondencji w tut. Starostwie i podległych jednostkach  

są realizowane na bieżąco. Dodał, że wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące 

funkcjonowania  bądź polepszenia jakiejś działalności zawsze będą się spotykały  

z pozytywnym odzewem ze strony Starosty. Starosta podkreślił, że w każdym 

przedsiębiorstwie przeprowadza się audyty w celu polepszenia jego działalności.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy podkreślił, że postawa Starosty  

w przedmiotowej kwestii jest dla niego zrozumiała, ale zaznaczył że nie chciałby mieszać 

pewnych faktów z ocenami. Dodał, że jeżeli Komisja stwierdziła, że nie może pewnych 

kwestii rozstrzygnąć to podlegają one ocenie, również ocenie Starosty. Radny podkreślił,  

że szczegóły nie zostały ujęte w sprawozdaniu, ale przedstawi je na sesji Rady Powiatu.  

W dalszej części wystąpienia radny Tomasz Kusy dodał, ze zgadza się ze Starostą  

w kwestii kontroli dotyczących wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego. Potwierdził,  

że w tej kwestii Komisja nigdy nie miała formalnych zastrzeżeń. Natomiast różne 

zastrzeżenia padały odnośnie konstruowania czy też realizacji budżetu. Radny dodał,  

że chciałby te dwie kwestie oddzielić.  

Starosta Grzegorz Swoboda zaznaczył, że zgadza się z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej Tomaszem Kusym w kwestii dokonywania ocen dotyczących PKS. Starosta 

przypomniał, że zlecił kontrolę linii Kuźnia Raciborska – Nędza. W jej wyniku potwierdzone 

zostały pewne fakty, ale nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenia dotyczyły  

m.in. połączenia PKS i PK oraz wspólnych biletów dla obu przewoźników. Starosta 

potwierdził, że aby uzyskać rzetelny obraz PKS potrzebne jest szerokie spojrzenie na tematy 

związane ze spółką.  

Radny Roman Wałach podziękował za możliwość występowania w sprawach rozwoju 

turystyki i turystyki rowerowej związanej ze Zbiornikiem Racibórz Dolny w charakterze 

radnego Powiatu Raciborskiego. Dodał, że w przedmiotowej sprawie zostało wystosowane 

pismo, w następstwie którego ma zostać przekazana dokumentacja. Radny przekazał także,  

że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji zajmie się ww. tematem  

w najbliższym czasie, za co wyraził wdzięczność Przewodniczącemu ww. Komisji Adrianowi 

Plurze.  



 25 

Radny wyraził nadzieję, że działania które zostały podjęte będą skutkować konkretnymi 

wnioskami w bardzo krótkim okresie czasu.  

Radny Tomasz Cofała, jako Przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Ziemi 

Raciborskiej” i członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa odniósł się 

do kwestii doktora Stanisława Gamrota poruszonej w trakcie obrad sesji. Radny przypomniał, 

że z jednego zaproszenia na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki i Bezpieczeństwa doktor 

nie skorzystał. Do członków Komisji skierowane zostało pismo do doktora Gamrota  

w ramach którego zapraszany jest na kolejne posiedzenie Komisji. Radny dodał,  

że członkowie Klubu i ww. Komisji nie zabraniali, ani też nie wstrzymywali udziału doktora 

Gamrota w posiedzeniu Komisji. Po ostatnim posiedzeniu ww. Komisji zredagowano treść 

pisma i następnie przekazano je do Wydziału Organizacyjnego tut. Starostwa. Uwagi do treści 

przedmiotowego pisma można było składać do 27 stycznia br. Zatem pismo  

z zaproszeniem do udziału w posiedzeniu Komisji dla doktora Gamrota zostało już przesłane 

bądź zostanie przesłane w najbliższych dniach.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek 

Marcol potwierdził, że doktor Stanisław Gamrot nie skorzystał z zaproszenia na posiedzenie 

ww. Komisji. Dodał, że jego wniosek dotyczący zaproszenia doktora na kolejne posiedzenie 

Komisji został negatywnie rozpatrzony przez członków przedmiotowej Komisji. Radny 

podkreślił, że pismo do doktora Gamrota, w formie zaproponowanej przez radnego Tomasza 

Cofałę, zostało przekazane w dniu dzisiejszym, tj. 28 stycznia 2020 r., ale nie zawarto w jego 

treści zaproszenia do udziału w posiedzeniu Komisji.  

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że radni nie mogą pełnić roli adwokatów  

we wszystkich sprawach. Dodał, że osoby pokrzywdzone powinny zwrócić się  

do odpowiednich organów. Pokreślił także, że doktor Stanisław Gamrot nie skorzystał  

z zaproszenia na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. 

Zdaniem Starosty Rada Powiatu nie jest kompetentna w sprawach dotyczących zasadności 

decyzji podejmowanych przez dyrektorów placówek podległych Powiatowi w kwestiach 

dotyczących pracowników, którzy z pewnych względów zostali wykluczeni bądź  

ich stanowiska pracy zostały zreorganizowane.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek 

Marcol podkreślił, że Komisja oczekuje odpowiedzi Starosty na pismo doktora Gamrota, 

które zostało skierowane do wiadomości również do ww. Komisji. Przewodniczący Komisji 

podkreślił, że zapoznał członków Komisji z jego treścią. Radny podkreślił, że są oczekiwania 

względem Starosty do podjęcia pewnych działań w ramach sprawowanego przez Starostę 
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nadzoru. Komisje zajmują się sprawami określonymi w Statucie Powiatu Raciborskiego. 

Każdy obywatel ma prawo zwrócić się do radnego z problemem, a obowiązkiem radnego jest 

przedstawienie tej sprawy. Przewodniczący Komisji podkreślił, że na posiedzeniu Komisji 

nikt nie rozstrzygał i nie opiniował sprawy przedstawionej przez doktora Gamrota. 

Przedmiotowa sprawa została tylko naświetlona. Dodał, że z wypowiedzi Starosty można 

wywnioskować, że radni nie pełnią żadnej roli w Radzie Powiatu i nie powinni się zajmować 

żadnymi sprawami. Radny podkreślił, że doktor Gamrot zwrócił się do niego z prośbą 

o poinformowanie członków Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa  

o przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Komisji potwierdził, że uczynił to na posiedzeniu 

Komisji w dniu 21 stycznia br.  

Starosta Grzegorz Swoboda zaznaczył, że jego wypowiedź została źle odczytana. 

Podkreślił, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa jest bardzo ważną 

Komisją i nie podważa jej kompetencji. Wypowiedź dotycząca braku kompetencji radnych 

odnosiła się wyłącznie do kwestii związanych z sądem pracy.   

Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu 

nadzorczym nr NPII.4131.1.31.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. stwierdził nieważność Uchwały 

Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. 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.  

Przekazał również, iż kolejna sesja Rady odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem przewodnim kolejnej sesji będzie: 

„Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdania z realizacji zadań, 

służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2019”. Przewodniczący Rady przypomniał,  

że radni będą mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom powiatowych służb, 

inspekcji i straży na posiedzeniu jednej z Komisji stałych oraz na najbliższej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 
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Ad 17.  Zamknięcie obrad.  

 

         Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego Adam Wajda zakończył XV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował 

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

16:38. 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula       Przewodniczący Rady 

               Adam Wajda  

 

 


