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L,a  

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.3.2020                                         VI kadencja 

                             2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  XVII/2020 

z  XVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 28 kwietnia 2020 r., 

zdalny tryb obradowania  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

                                    

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 28 kwietnia 2020 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XVII/139/2020 - 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. 

2. XVII/140/2020 – w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

3. XVII/141/2020 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

4. XVII/142/2020 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 
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5. XVII/143/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2020 rok. 

6. XVII/144/2020 - w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego o wsparcie działań 

zmierzających do zapewnienia mieszkańcom powiatu raciborskiego dostępu do 

poradni specjalistycznych działających na terenie powiatu. 

7. XVII/145/2020 - w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

8. XVII/146/2020 – w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

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. 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. 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2020. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu do Wojewody 

Śląskiego  o wsparcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom powiatu 

raciborskiego dostępu do poradni specjalistycznych działających na terenie powiatu. 
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9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia 

11. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz. 15:04 otworzył obrady XVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Przekazał, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii 

oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, obrady będą prowadzone 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia  

2 marca 2020 r. o zmianie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego mogą zwoływać i odbywać  obrady,  sesje,  posiedzenia,  zgromadzenia  lub  

inne  formy  działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia,  

w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

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

zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję.  

Przewodniczący sprawdził obecność radnych w zdalnych obradach i przekazał, że 21 

radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji.  

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 25 lutego 2020 r. 

zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 2). 
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Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby radni i uczestnicy sesji, którzy nie 

zabierają głosu wyciszyli mikrofon. Zabieg ten pozwoli uniknąć chaosu w wypowiedziach  

i w transmisji wideo. W przypadku problemów z wyciszaniem mikrofonów kontrolę nad 

mikrofonami przejmie moderator. Radny zgłasza chęć zabrania głosu poprzez podniesienie ręki.  

Zasada obowiązująca podczas jawnego głosowania imiennego - wyczytany z imienia  

i nazwiska radny podaje do protokołu, czy jest "za", "przeciw" czy też "wstrzymuje się od głosu". 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

         

Pismem nr OR.IV.0022.3.3.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu wnosi  

o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących  

w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i jednoczesne wycofanie z porządku obrad ww. 

projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.3.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o ujęcie w porządku obrad projektów uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1.  pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

2.  Pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej  

w tzw. „trybie nadzwyczajnym” wymagana jest zgoda wnioskodawcy – w tym przypadku 

Zarządu Powiatu.  

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad sesji 

o przedmiotowe projekty uchwał.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, czy z uwagi za obecność gości na sesji nie jest 

konieczne rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt, w którym goście będą mogli 

zabrać głos.  

Przewodniczący Rady poinformował, że część informacyjna rozpocznie się po 

przegłosowaniu uchwał.  
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

 

Ad 3. 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. 

 

 Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy zapisy przedmiotowej uchwały dotyczą wyłącznie 

Powiatu Raciborskiego. Radna podkreśliła, że do placówek uczęszczają dzieci i młodzież  

z okolicznych powiatów, m.in. głubczyckiego, wodzisławskiego i rybnickiego. 

 Wicestarosta poinformował, że uchwała dotyczy placówek zlokalizowanych na terenie 

Powiatu Raciborskiego, a szczegółowe informacje zawarto w uzasadnieniu do uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/139/2020 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. 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2020. 

 

 Przewodniczący Rady przekazał informację o autopoprawce Zarządu Powiatu do ww. 

projektu uchwały. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu 

pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. Przedmiotowa informacja zostanie 

zawarta w treści uzasadnienia.  

 Radny Szymon Bolik przekazał, że na stronie internetowej PFRON od 2 kwietnia br. 

opublikowana jest informacja dotycząca pomocy finansowej w ramach programu pn. Moduł 

III udzielanej osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej  

w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów 

związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania 

wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może 

zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Realizatorami programu 

w ramach Modułu III są samorządy powiatowe – które zgłoszą chęć przystąpienia do 

programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów 

powiatowych, które przystąpią do programu. Wnioski przyjmowane są od 10 kwietnia do  

4 września br. Radny zapytał, czy Powiat Raciborski podjął działania w tym zakresie.  

  Starosta przekazał, że dokonana w ubiegłym roku zmiana podziału środków PFRON 

okazała się bardzo skuteczna w odniesieniu do dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne  
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i wyposażenie w sprzęt ortopedyczny. Starosta podkreślił, ponadto, że w tym roku też 

zabezpieczono środki na ten cel pomimo niepewnej sytuacji na rynku turystycznym  

i rehabilitacyjnym.  

  Wicestarosta poinformował, że dodatkowe środki adresowane są głównie do opiekunów 

osób niepełnoprawnych, które wcześniej uczęszczały do ŚDS lub WTZ i tam były poddawane 

rehabilitacji.  

 Radny Szymon Bolik zapytał, czy Powiat Raciborski przystąpi do przedmiotowego 

programu. Dodał, że osoby niepełnosprawne mogłyby korzystać z dodatkowego świadczenia 

do 4 września br. 

 Wicestarosta potwierdził, że na terenie Powiatu Raciborskiego ww. program realizuje 

PCPR w Raciborzu.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radni Eugeniusz Kura i Roman Wałach z powodu problemów technicznych nie brali udziału 

w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/140/2020 w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2020. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/141/2020 w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

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

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

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

na 2020. 

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwał.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/142/2020 w sprawie dokonania 

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

 

Ad 7.  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:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/143/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 r. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu do Wojewody 

Śląskiego  o wsparcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom powiatu 

raciborskiego dostępu do poradni specjalistycznych działających na terenie powiatu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Eugeniusz Kura z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu. 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 
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Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

         Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/144/2020 w sprawie apelu do 

Wojewody Śląskiego  o wsparcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom 

powiatu raciborskiego dostępu do poradni specjalistycznych działających na terenie powiatu. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/146/2020 w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia. 

 

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 

Radny Roman Wałach potwierdził oddanie głosu „za” za pośrednictwem narzędzia 

komunikacyjnego udostępnionego w ramach programu do prowadzenia zdalnych obrad sesji. 

Nagranie zawierające wpis radnego zostało zabezpieczone w Wydziale Organizacyjnym.  
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/146/2020 w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

 

Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi projektami uchwał, na prośbę  

Przewodniczącego Rady, głos zabrał Starosta. Starosta w swoim wystąpieniu przedstawił 

sytuację Powiatu w obliczu pandemii COVID-19. Podkreślił, że działania podjęte przez niego 

i Dyrektora Szpitala w zakresie przekształcenia szpitala można byłoby wykonać lepiej, ale  

w momencie kiedy Wojewoda wydał polecanie odpowiedzialność za wykonanie tego zadania 

spoczywała wówczas wyłącznie na Staroście i Dyrektorze Szpitala. Obecnie jest wielu 

ekspertów w tej dziedzinie. Starosta poinformował, że 28 kwietnia 2020 r. odbył się w trybie 

zdalnym Konwent Powiatów Województwa Śląskiego podczas którego podkreślono, 

 że aktualnie na powiaty przerzucana jest odpowiedzialność i wina za obecność koronawirusa. 

Starosta zaznaczył, że sytuacja w Powiecie jest trudna, brakuje znaczących środków 

finansowych. Samorządy nie dysponują rezerwami na finansowanie służby zdrowia.  

Wpływy środków w pierwszych miesiącach 2020 r. miały ogromny wpływ na wysokość 

dochodów powiatów. Skarbnik Powiatu przekazywał informację, że były one o 20 % niższe. 

Dodał, że w Powiecie Cieszyńskim odnotowano zmniejszenie o: 

- 21% wpływów dochodów z podatku od osób prawnych, 

- 28% wpływów dochodów z podatku od osób fizycznych. 

Przedmiotowa sytuacja dotyczy wszystkich samorządów w województwie. Będzie to 

miało istotny wpływ na „cięcia” w administracji.  

Starosta poruszył także sytuację szpitali. Dodał, że kilka lat temu Związek Powiatów 

Polskich protestował przeciwko próbom przerzucenia na jednostki samorządu terytorialnego 

całkowitej odpowiedzialności za dokonanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek 

zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Rząd odrzucił wówczas wniosek ZPP  

o przyznanie podwyżek dla pielęgniarek. Starosta zaznaczył, że to państwo powinno 

finansować służbę zdrowia.  

Starosta poinformował, że przedstawiciele władz samorządowych województwa 

śląskiego chcą wystąpić do Ministra Zdrowia z apelem dotyczącym zwiększenia dostępności 

do poradni specjalistycznych. Starosta podkreślił, że od samego początku wykazywał duże 

zainteresowanie przedmiotowym tematem i spotykał się z przedstawicielami POZ. Sytuacja 

w Powiecie jest na bieżąco analizowana. Szczegółowe informacje dotyczące ustaleń z POZ 

przedstawi Wicestarosta Marek Kurpis. 
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Starosta przekazał, że rząd prawdopodobnie wprowadzi tarczę antykryzysową, która ma 

na celu zwiększenie pomocy dla powiatów. Zastrzegł, że jeżeli przedmiotowa pomoc będzie 

udzielona w oparciu o art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

odnoszącym się do zadłużania się samorządów to nie będzie to dobre rozwiązanie dla Powiatu 

Raciborskiego, gdyż każdą pożyczkę trzeba spłacić. Starosta dodał, że nie chce zaciągać 

pożyczek na wydatki bieżące. Sytuacja jest drastyczna. Starosta nawiązał do wypowiedzi 

radnego Dawida Wacławczyka przedstawionej na kwietniowym posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa dotyczącej konieczności przeprowadzenia „cięć” w administracji. 

Starosta przekazał, że podjął decyzję o przeniesieniu 3-4 pracowników tut. Starostwa do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Zapewni to znacznie szybszą obsługę klientów  

w PUP oraz szybsze wypłaty dla przedsiębiorców. Starosta przekazał, że pracownicy PUP 

wykonują bardzo dobrą pracę i dodał, że chce wesprzeć tę jednostkę dodatkowymi 

pracownikami.  

Starosta poinformował ponadto, że 24 maja 2020 r. odbył się Konwent Samorządów 

Powiatu Raciborskiego. Włodarze wszystkich gmin jednogłośnie zadeklarowali udzielanie 

dalszego wsparcia w zakresie utrzymania transportu  powiatowo – gminnego.  

W dalszej części wystąpienia Starosta przekazał, że wystosował pismo do Premiera 

Mateusza Morawieckiego dotyczące mieszkańców Powiatu pracujących w Czechach i sytuacji 

finansowej ich rodzin.  

Pokreślił, że Powiat boryka się aktualnie z wieloma problemami. Na pierwszej linii 

aktualnie jest szpital i kwestia poradni specjalistycznych, ale także problem finansowania 

oświaty. Związek Powiatów Polskich wystosuje pismo do Ministra Edukacji Narodowej  

w przedmiocie zbyt niskiej subwencji oświatowej. Starosta wyjaśnił, że w szkołach 

podległych Powiatowi w tym roku szkolnym uczy się prawie 800 uczniów więcej niż  

w poprzednim roku szkolnym, a przyznana subwencja jest znacznie niższa. Brakuje  

ok. 4,7 mln zł.  

Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że odbył spotkanie z chirurgiem 

Stanisławem Płonką, który prowadzi Lecznicę św. Łazarza przy ul. Chodkiewicza  

w Raciborzu w celu zwiększenia dostępności do poradni specjalistycznych. Po przekształceniu 

szpitala w jednoimienny zakaźny ich funkcjonowanie na ul. Gamowskiej z oczywistych  

względów jest aktualnie niemożliwe. Dodał, że największym problemem jest brak kadry 

lekarskiej. W przedmiotowej kwestii Rada Powiatu wystosowała apel do Wojewody. 

Wicestarosta przekazał, że jest szansa na zwiększenie dostępności do świadczeń w Centrum 

Zdrowia przy ul. Ocickiej w Raciborzu, gdzie rozpoczęto starania o zwiększenie kontraktu  
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z NFZ i pozyskanie nowych specjalistów z zakresu neurologii, otolaryngologii, ginekologii  

i medycyny pracy. W Lecznicy św. Łazarza przy ul. Chodkiewicza w Raciborzu, prowadzonej 

przez doktora Stanisława Płonkę, w oparciu o zwiększony kontrakt z NFZ przyjmowani będą 

pacjenci z zakresu chirurgii. Do lecznicy muszą jednak zostać skierowani dodatkowi 

specjaliści. Ponadto dodał, że istnieje szansa na rozszerzenie pacjentów poradni 

dermatologicznej w NZOZ Eskulap przy ul. Kolejowej w Raciborzu, pod warunkiem 

zwiększenia kontraktu z NFZ i zwiększenia liczby kadry medycznej. Wicestarosta 

poinformował także, że są czynione starania w kwestii odtworzenia poradni diabetologicznej 

oraz poradni onkologicznej. Zastrzegł jednak, że nie uda się przywrócić dotychczasowego 

wymiaru pracy poradni pracujących 6-8 godzin, ale zabezpieczone zastaną najważniejsze 

potrzeby w kwestii porad. Wojewoda zapowiedział, że skieruje do Raciborza kilku lekarzy. 

Ponownie podkreślił, że największym problemem jest brak kadry lekarskiej. Lekarze nie mogą 

łączyć funkcji pracy w szpitalu zakaźnym z pracą w poradniach specjalistycznych.  

Następnie głos zabrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław 

Ruszkiewicz. Dyrektor PUP poinformował, że do urzędu wpływa bardzo duża ilość wniosków 

o przyznanie pożyczki dla przedsiębiorców. W ostatni weekend złożono ich ok. 300. Łącznie 

w PUP przyjęto 1423 wnioski o udzielenie pożyczki w kwocie 5.000 zł. Pożyczki po upływie 

3 miesięcy, pod warunkiem kontynuowania działalności gospodarczej mogą być umarzane. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że środki na pożyczki są 

nielimitowane i powinien być prowadzony ciągły nabór wniosków o ich przyznanie. Z danych 

GUS wynika, że w Powiecie Raciborskim funkcjonuje ok. 8.000 mikro przedsiębiorców. 

Dyrektor PUP podkreślił, że wstępnie oszacował, że zostanie złożonych 2.000 wniosków  

o przyznanie pożyczek. Złożono już 1423 wnioski, a ich nabór jest prowadzony w sposób 

ciągły. Dyrektor PUP poinformował, że ok. 75 % składanych wniosków zarówno tych  

w formie papierowej, jak i elektronicznej zawiera bardzo dużo błędów. Wnioski nie są 

odrzucane, ale uzupełniane. Od 18 kwietnia 2020 r. zmieniły się przepisy i urząd był 

zmuszony do uzupełnienia wcześniej złożonych wniosków. Dyrektor PUP podkreślił,  

że obecnie urząd dysponuje 5 mln zł, które zabezpieczą przyznanie 1.000 pożyczek dla 

przedsiębiorców.  Dodał ponadto, że wystąpił do ministerstwa z wnioskiem o przyznanie 

dodatkowych środków na pożyczki. Zabezpieczone zostaną wówczas środki na przyznanie 

łącznie 2.000 pożyczek. Dyrektor zapewnił, że w razie potrzeby będzie czynił starania  

o przyznanie kolejnych środków. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu posiada decyzje 

finansowe na kwotę 9 mln zł. Podkreślił, ze stara się przewidzieć, ile tych środków 

finansowych będzie potrzebnych. Nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców,  
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tj.: dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń są wypłacane ze środków unijnych. Forma 

naboru została narzucona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Nabór kończy się 29 kwietnia 2020 r., ale będzie 

prowadzony w sposób ciągły. Po jego zakończeniu natychmiast zostanie uruchomiony 

kolejny. Pomimo tego, że pierwszy nabór jeszcze się nie skończył zostały już wypłacone 

pierwsze środki. W dniu dzisiejszym na porannej zmianie wypłacono dofinasowania dla  

6 samozatrudnionych osób. Dyrektor PUP poinformował, że wypłacono już 260 pożyczek. 

Dyrektor odniósł się także do decyzji Starosty o przesunięciu pracowników do PUP. Dodał,  

że jest w stanie zapewnić im odpowiednie warunki pracy i na pewno przyśpieszy to obsługę 

klientów w urzędzie.  

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

przekazał, że w ostatnim okresie w mediach przetoczyła się fala roszczeń i informacji na temat 

środków finansowych, które szpital otrzymał od darczyńców na walkę z COVID-19. Dyrektor 

dodał, że po ostatnich doniesieniach medialnych może się to zmienić.   

Podkreślił, że to NFZ jest głównym źródłem finasowania szpitala. Raciborski szpital 

otrzymywał miesięcznie przychody z NFZ na poziomie ok. 7,5 mln zł. Marzec był miesiącem 

nietypowym, gdyż częściowo był rozliczany za świadczenia medyczne, a za cześć miesiąca 

wypłacono ryczałt „covidowy”. Szpital odnotował w marcu br. 10 mln zł przychodu. Dyrektor 

Szpitala podkreślił, że koszty związane z prowadzeniem szpitala jednoimiennego i jego 

przystosowaniem były ogromne. Koszt przeprowadzenia prac budowlanych i zakupu środków 

ochrony osobistej w marcu br. wyniósł ok. 1,5 mln zł. Sposób finansowania szpitala nie jest 

aktualnie do końca określony przez NFZ. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez 

NFZ raciborska lecznica otrzymuje ryczałt covidowy i jest on wyliczany na podstawie 

poprzednich okresów rozliczeniowych. Dzienny ryczałt wynosi 169.000 zł, w skali miesiąca 

będzie to kwota 4 mln zł. Na wynik finansowy szpitala będą mieć wpływ także dochody za 

produkty rozliczeniowe, tj. za pacjentów, którzy są leczeni w szpitalu oraz za łózka, które są  

w gotowości. Zgodnie z prognozami szpital otrzyma ryczałt w wysokości ok. 6 mln zł.  

W marcu szpital otrzymał ryczałt w kwocie 4 mln zł za realizowanie normalnych świadczeń 

medycznych. Dyrektor Szpitala podkreślił, że nie wiadomo, czy przedmiotowy ryczał będzie 

wypłacany szpitalowi w sposób ciągły. NFZ zapewnił, że w kwietniu również zostanie on 

wypłacony. Sytuacja szpitala znacząco pogorszyłaby się, gdyby lecznica nie otrzymałaby tego 

dofinansowania. Przychody lecznicy zmniejszyłyby się o ok. 1 mln zł w porównaniu do 

poprzednich okresów rozliczeniowych. 
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W dalszej części wystąpienia Dyrektor Szpitala poruszył również kwestie roszczeń 

pracowników szpitala w sprawie wynagrodzeń. Poinformował, że podjęte zostały decyzje  

o wypłaceniu pracownikom szpitala premii: 

1. 4.000 zł dla kadry lekarskiej, 

2. 2.000 zł dla pielęgniarek, 

3. 1.000 zł dla pozostałych pracowników. 

Przyznanie premii będzie generować miesięcznie koszty w kwocie ok. 1,5 mln. Do 

przedmiotowej kwoty należy jeszcze dodać koszty narzutów. Dyrektor przypomniał, że 

ogromne koszty generuje także utrzymanie szpitala jednoimiennego.  

 Szpital otrzymał środki finansowe od darczyńców w kwocie ok. 5 mln zł i są one 

przeznaczone na zakupy inwestycyjne zgodnie z wolą darczyńców. Spółki Skarbu Państwa 

wskazane przez ministerstwo oraz kilka innych firm przekazało środki w kwocie ok. 1,5 mln zł 

bez konkretnie sprecyzowanego celu ich przeznaczenia. Większość darczyńców oczekuje, że  

za przekazane środki zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla szpitala. Dyrektor podkreślił, że 

cześć zamówień jest już zrealizowana, a cześć jest w trakcie realizacji.  

 Dyrektor Szpitala odniósł się także do informacji przekazanej przez Wojewodę  

o pozyskaniu przez szpital 9,3 mln zł z RPO. Poinformował, że zatwierdzone zostały wstępnie 

fiszki i do końca kwietnia szpital musi złożyć projekt do RPO. Dofinansowanie zostanie 

przekazane w późniejszym okresie. Środki, o które aplikował szpital przeznaczone są na 

realizowane już zakupy inwestycyjne.  

 Następie głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz. Pokreśliła,  

że najwięcej zadań związanych z pandemią COVID-19 ciąży na samorządach powiatowych.  

 Pani Poseł poinformowała, że w dniach 29-30 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie 

Sejmu, podczas którego będzie omawiana „TARCZA 3.0”. Na przedmiotowym posiedzeniu 

przedstawiona będzie także informacja Premiera o działaniach rządu w kwestii sytuacji 

pracowników transgranicznych. Pani Poseł przypomniała, że złożyła już kilka interpelacji  

w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi na jedną z nich Minister Rozwoju Jadwiga 

Emilewicz odpowiedziała, że koszt utraty miejsc pracy pracowników transgranicznych 

poniesie społeczeństwo z budżetu państwa. Pani Poseł zaznaczyła, ze pracownicy 

transgraniczni nie są pracownikami krajów „starej Unii” i nie stać ich na prowadzenie dwóch 

domów. Dodała, iż ma nadzieję, że rząd zastosuje praktyczne rozwiązanie w tym zakresie.  

 W dalszej części wystąpienia Pani Poseł poruszyła kwestię wynagrodzeń kadry 

medycznej raciborskiego szpitala w odniesieniu do żądań pielęgniarek, sanitariuszy  

i ratowników medycznych. Podkreśliła, że oczekiwania ze strony personelu medycznego są 
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uzasadnione m.in. szczególnym charakterem ich pracy i narażaniem się na zakażenie się 

koronawirusem.  

W Polsce jest duży odsetek zachorowalności kadry medycznej na COVID – 19. Pani Poseł 

podkreśliła, że pracownicy szpitali jednoimiennych nie mogą być inaczej traktowani. W piśmie 

pielęgniarek przytoczone zostało porównanie szpitala w Kędzierzynie – Koźlu i w Raciborzu. 

Część pracowników kadry medycznej utraciła możliwość dodatkowego zarabiania w innych 

placówkach lub przy innych czynnościach. Pani Poseł poinformowała, że w przedmiotowej 

sprawie zwracała się do Ministra Zdrowia. Z otrzymanej w dniu wczorajszym odpowiedzi 

wynika, że istnieje konieczność zapewnienia rekompensat kadrze medycznej. Minister 

Zdrowia poinformował, że trwają zaawansowane prace nad specjalnymi regulacjami, które 

uporządkują listę profesji i stanowisk, które nie mogą być łączone z innymi. Zapewni to 

dodatkowe świadczenia pieniężne dla kadry medycznej, która będzie objęta tymi 

ograniczeniami. Z informacji przekazanych przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia wynika,  

że to rozporządzenie będzie podpisane. Nowe regulacje będą miały wpływ na wynagrodzenia 

kadry medycznej w szpitalu.  

 Zdaniem Pani Poseł Powiat, jako organ założycielski szpitala nie może odpowiadać za 

arbitralnie podjętą decyzję w sprawie przekształcenia szpitala. Powołując się na zapisy ustawy 

covidowej Pani Poseł podkreśliła, że Powiat może ubiegać o środki związane z utrzymaniem 

szpitala i na wynagrodzenia kadry medycznej. Zadania nałożone na powiaty w tym trybie są 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Pani Poseł zaznaczyła, że wiele zleconych zadań, jak np. oświata nie 

znajduje pokrycia w subwencji udzielanej na ten cel, ale Powiat ma prawo oczekiwać, że te 

koszty zostaną pokryte. Wojewoda wydając polecenie na podstawie art. 11 ustawy covidowej 

był tylko przekaźnikiem tego co zostało zapisane w ustawie.  

Na samorządzie powiatowym spoczywa obowiązek zorganizowania opieki medycznej 

specjalistycznej. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy Powiatu zostali pozbawieni dostępu do 

poradni specjalistycznych z uwagi na fakt, że szpital w którym znajdowały się przychodnie 

został przekształcony w zakaźny, Powiat na podstawie przepisów ustawy covidowej może 

także ubiegać się o pomoc w kwestii finasowania tej opieki. Dojazd do najbliższej placówki 

medycznej zajmuje bardzo dużo czasu i jest bardzo problematyczny. Zdaniem Pani Poseł Rada 

Powiatu Raciborskiego przejawia duże zainteresowanie przedmiotową sprawą. Dodała, że 

należy podejmować jednoznaczne interwencje w celu przywrócenia tej opieki na terenie 

Powiatu. Powiat tej wielkości, pozostający w tak dużym oddaleniu od innych ośrodków 

medycznych nie może nie mieć zapewnionej opieki poradni specjalistycznych.  
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Pani Poseł zadeklarowała, że jest do dyspozycji radnych. Dodała, że każda jej prośba  

o interwencję lub interpelacja wiąże się z chęcią zdobycia określonych informacji, które 

pozwolą na skuteczne aplikowanie o środki lub monitorowanie sytuacji.  W przypadku Posła 

takie działania są łatwiejsze. Zaapelowała o podjęcie intensywnych działań i współpracę ponad 

podziałami.  

Przewodniczący Rady podziękował radnym za aktywność radnych podejmowaną  

w celu rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców Powiatu za pośrednictwem rozmów 

telefonicznych, a także składanych zapytań i interpelacji. Aktywność radnych jest bardzo duża, 

niekoniecznie jest to widoczne w przestrzeni publicznej. Przedmiotowe interwencje są 

podejmowane każdego dnia przez radnych i Zarząd, który stara się te problemy rozwiązywać.  

Starosta potwierdził, że wpływa bardzo dużo interpelacji, na które na bieżąco są 

udzielane odpowiedzi. Dodał, że Zarząd w tej trudnej sytuacji stara się zachować „zimną 

krew” i wyprzedzać pewne działania mając na uwadze przyszłość Powiatu.  

Ponadto podziękował służbom medycznym, biorącej udział w obradach Pani Poseł na 

Sejm RP Gabrieli Lenartowicz, parlamentarzystom, pracownikom DPS, osobom pracującym  

w poradniach i instytucjach za zaangażowanie i pracę w tym trudnym okresie. 

Radny Szymon Bolik zwrócił się z pytaniem do Pani Poseł na Sejm RP Gabrieli 

Lenartowicz dotyczącym ostatniej poprawki Senatu, która zakładała badanie wszystkich 

pracowników służby zdrowia. Podkreślił, że gdyby założyć, że takie badania będą 

przeprowadzane, to tygodniowo należałoby przebadać 650.000 osób.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz przekazała, że nie robiła takich wyliczeń, 

ale eksperci analizowali tę kwestię i stwierdzili, że nie przewiduje się żadnych problemów 

jeżeli chodzi o możliwości laboratoriów w kwestii przeprowadzania testów. Przypomniała, że 

aktualnie nie wszystkie laboratoria przeprowadzają testy na koronawirusa. Instytut Wojskowy 

w Warszawie nie został zaangażowany do przeprowadzania testów. Nieprawdziwe jest 

stwierdzenie, że przeprowadzanie cotygodniowych testów służby medycznej na obecność 

koronawirusa przekroczyłoby możliwości laboratoriów. Badania miałyby objąć pracowników 

kadry medycznej, która przebywa lub może przebywać bezpośrednio z osobami zakażonymi. 

Pani Poseł dodała, że takie procedury są stosowane także w innych krajach, np. w Czechach. 

W Czechach można wykonać na życzenie, odpłatnie test na obecność koronawirusa. Koszt 

takiego badania oscyluje w granicach ok. 160 zł.  

Radny Szymon Bolik podkreślił, że w Polsce co tydzień laboratoria musiałyby 

przeprowadzić 650.000 testów. W Niemczech wykonuje się 320.000 testów tygodniowo,  
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a w Polsce 140.000 testów. Dodał, że w jego ocenie przeprowadzenie tak dużej ilości testów  

w Polsce w przeciągu tygodnia jest niemożliwe.   

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zaznaczyła, że chciałaby się dowiedzieć 

dlaczego  radny Szymon Bolik posiłkuje się liczbą 650.000 testów. Czy odnosi się ona do 

ogólnej liczby personelu medycznego w Polsce czy też  tylko do pracowników medycznych, 

którzy mają lub mogą mieć kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.  

Radny Szymon Bolik zapytał, czy przedmiotowa poprawka Senatu nie zakłada, że 

testom poddawani będą wszyscy pracownicy służby zdrowia. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz odpowiedziała, że testom będzie 

poddawana kadra medyczna, która ma lub może mieć kontakt z osobami zakażonymi.  

Radny Szymon Bolik podkreślił, że kontakt z osobami zakażonymi teoretycznie mogą 

mieć wszyscy. 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że są takie służby medyczne, 

które nie mają kontaktu z osobami zakażonymi lub ten kontakt jest mało prawdopodobny. 

Dodała, że ma wątpliwości w kwestii przytoczonych  przez radnego Szymona Bolika liczb.  

Radny Szymon Bolik zaznaczył, że w swojej wypowiedzi przekazał, jakie są 

możliwości laboratoriów.  

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

przytoczył porównania Polski do Niemiec, z których wynikało, że Niemcy mają o połowę 

mniej kadry medycznej niż w Polsce.  

Radny Szymon Bolik zaznaczył, że w swojej wypowiedzi nie odnosił się do kadry 

medycznej, ale do ogólnej liczby przeprowadzanych testów.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz podkreśliła, że w jej ocenie podane liczby 

nie są precyzyjne. Dodała, że poprawka Senatu miała skutecznie wyeliminować problem 

ogromnej zachorowalności kadry medycznej na COVID – 19.  Aktualne źródła zakażeń są 

wśród pracowników służby zdrowia i w placówkach medycznych.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że kwestii przedmiotowych statystyk nie uda się 

rozstrzygnąć w trakcie obrad sesji.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz dodała, że poprawka wprowadzana 

wzorem innych krajów wydaje się być zasadna. Dodała ponadto, że chciałaby uniknąć 

politycznych aspektów w tej kwestii.  

Przewodniczący Rady odniósł się do zgłoszeń radnych poruszanych w formie pisemnej 

podczas obrad sesji dotyczących formuły sesji zdalnej. Dodał, że zorganizowanie sesji  

w normalnym trybie jest łatwiejsze i będą czynione starania aby następną sesję zorganizować 
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w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przy organizacji 

przedmiotowej sesji zdalnej wzięto pod uwagę zalecenia GIS i zastosowano 

najbezpieczniejszą formę obrad. Dodał, że decyzja dotycząca majowej sesji nie została jeszcze 

podjęta. Przy jej podejmowaniu będzie miał na uwadze bezpieczeństwo radnych i środowisk, 

w których radni funkcjonują na co dzień. Przewodniczący Rady zachęcał radnych do zdalnej 

formy kontaktu. Dodał, że przepływ informacji jest dobry. Podkreślił, że formuła sesji 

nadzwyczajnej nie ma dodatkowych punktów w porządku obrad. Radni mogą zadać kilka 

pytań istotnych z punktu widzenia mieszkańców.  

Radny Tomasz Kusy przypomniał, że jest to pierwsza sesja od dwóch miesięcy i jest 

bardzo wiele pytań, na które radni oczekują odpowiedzi. Zapytał, co miał na myśli 

Wicestarosta przekazując w swoim wystąpieniu, że poradni przyszpitalnych z oczywistych 

względów nie może być w szpitalu. Dodał, że mieszkańcy Powiatu dopytują dlaczego  

w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu działają wszystkie poradnie. Zamknięto je tylko 

tymczasowo. Radny dopytywał, na jakiej podstawie dokonano tego w Kędzierzynie-Koźlu 

i czy można przywrócić funkcjonowanie poradni w raciborskim szpitalu.  

Starosta odpowiedział, że kilka dni temu rozmawiał z Wojewodą w tej kwestii. 

Wojewoda przekazał, że rozważy możliwość wydana zgody na udostępnienie obiektu szpitala 

na potrzeby funkcjonowania poradni.  

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

zaznaczył, że nie będzie komentował wielu porównań do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zdaniem Dyrektora Szpitala poradnie przyszpitalne w Kędzierzynie-Koźlu są prawdopodobnie 

w innej lokalizacji. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu ma więcej niż jedną lokalizację. W budynku 

szpitala zakaźnego nie może być prowadzona normalna działalność lecznicza. Ponadto 

zablokowane zostały wszystkie możliwości rozliczania z uwagi na fakt, że szpital został 

przekształcony w szpital jednoimienny zakaźny. Poza budynkiem szpitala udało się uruchomić 

dzienny oddział chemioterapii oraz nocną i świąteczną pomoc. Poradnie nie mogą 

funkcjonować w budynku szpitala zakaźnego. Ponadto kadra, która aktualnie pracuje  

w szpitalu nie może obsługiwać poradni specjalistycznych. Kwestia poradni wywołała  

w Raciborzu wiele zamieszania. Dostęp do poradni jest aktualnie utrudniony w całej Polsce. 

W poradniach udziela się głownie porady telefoniczne. W sporadycznych przypadkach 

odbywają się normalne wizyty. Racibórz nie jest odosobnionym przypadkiem w tej kwestii. 

Dyrektor Szpitala dodał, że jest zdziwiony, że temat poradni został poruszony dopiero po 

upływie ponad miesiącu od przekształcenia szpitala. Podkreślił, że wszyscy powinni być 

świadomi tego, że po przekształceniu szpitala dostęp do przychodni będzie bardzo 
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ograniczony. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że w swoich uwagach kierowanych do Wojewody 

zgłaszał, że po przekształceniu szpitala mieszkańcy Powiatu zostaną pozbawieni dostępu do 

świadczeń szpitalnych, a także  poradni specjalistycznych. Przy mocnym zaangażowaniu ze 

strony Starostwa na terenie Powiatu działa szereg poradni specjalistycznych, które powinny 

zapewnić mieszkańcom dostęp do świadczeń, pod warunkiem, że zaczną działać. NZOZ mają 

również kontrakty z NFZ. Dyrektor Szpitala dodał, że jego zdaniem NFZ przy wsparciu 

Wojewody będzie finansował poradnie nawet po przekroczeniu kwoty kontraktu.  

Przewodniczący Rady przekazał, że w jego ocenie odpowiedź jest wystarczająca. 

Dodał, że obowiązuje zakaz łączenia tych dwóch lokalizacji w jednym obiekcie.  

W przedmiotowej kwestii nie ma złej woli ze strony Dyrektora Szpitala czy Starosty.   

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że odpowiedź Dyrektora Szpitala nie do końca go 

satysfakcjonuje.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, czy w raciborskim szpitalu są zapewnione testy dla 

kadry medycznej, gdzie są one wykonywane, czy są im poddawani wszyscy przedstawiciele 

kadry medycznej, czy są wykonywane co jakiś czas, czy według wskazania oraz czy brakuje 

na ten cel środków finansowych.  

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

odpowiedział, że pracownicy medyczni są poddawani testom genetycznym tylko  

w przypadku, kiedy są podejrzani o zarażenie się koronawirusem i są kierowani na 

kwarantannę. Obecnie nie ma żadnych możliwości wykonania testów pracownikom szpitala, 

nawet w przypadku kiedy szpital chciałby za wykonanie tych testów zapłacić. Dyrektor 

Szpitala dodał, że są dostępne testy przesiewowe. Raciborski szpital testował jedną partię 

takich testów, ale z uwagi na fakt, że były one obarczone bardzo dużym błędem nie 

zdecydowano się na ich stosowanie.  

Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że chciałaby uzyskać zapewnienie od Dyrektora 

Szpitala, że cały personel pielęgniarski pracujący w raciborskim szpitalu jest jednakowo 

zabezpieczony w atestowaną odzież ochronną. Dopytywała, czy jest ona jednakowa na 

wszystkich oddziałach szpitala.  

Odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty dotyczącej poradni radna przypomniała,  

że ta treść jest powiązana z zapytaniem, które wystosowała w formie pisemnej i dodała,  

iż rozumie, że odpowiedź również zostanie przekazana w formie pisemnej.  

Przewodniczący Rady przekazał, że wszystkie odpowiedzi na składane w formie 

pisemnej zapytania i interpelacje są udzielane na piśmie.  
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Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik 

poinformował, że personel szpitala korzysta ze środków ochrony osobistej dostarczanych  

w większości z rezerw materiałowych rządowych i jest to główne źródło dostaw do szpitala. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że reklamowano już partię kombinezonów, gdyż okazało się, że 

były to kombinezony malarskie, innym razem były bezużyteczne dla szpitala. Asortyment nie 

jest jednakowy, gdyż pochodzi z różnych dostaw i różnych źródeł pochodzenia. Nie jest 

możliwe, aby był jednakowy na wszystkich oddziałach. Podkreślił, że wydawane środki 

ochrony osobistej stanowią zabezpieczenie dla pracowników szpitala.  

Radna Elżbieta Biskup zapytała Dyrektora Szpitala, czy potwierdza, że cały personel 

szpitala, który korzysta ze środków ochrony osobistej jest bezpieczny. 

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

stwierdził, że nie może tego zagwarantować, gdyż osobiście nie wystawia atestów na 

przedmiotowe środki ochrony osobistej. Dodał, że w szpitalu używa się tylko atestowane 

środki. Wyraził nadzieję, że personel szpitala jest odpowiednio zabezpieczony.  

Radny Artur Wierzbicki zapytał o liczbę personelu zatrudnionego w raciborskim 

szpitalu. 

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

odpowiedział, że w szpitalu jest ponad 300 etatów pielęgniarek (aktualnie ok. 80 pielęgniarek 

przebywa na różnych świadczeniach chorobowych), około 50 etatów położnych i ponad 200 

etatów lekarskich. Lekarze są zatrudnieni w ramach umowę o pracę lub w ramach umów 

kontraktowych. Aktualnie pracę w szpitalu świadczy ponad 200 pielęgniarek.  

Radny Tomasz Cofała podkreślił, że część pytań, które zadają radni pojawiła się już  

w przestrzeni publicznej. Podkreślił, że Starosta wystąpił w kwestii testów dla personelu 

medycznego z prośbą do NFZ o przekazanie środków na wykonywanie tych testów. Zwrócił 

się także do Starosty z prośbą o wyjaśnienie, co miał na myśli Wojewoda stwierdzając, że 

rozważy możliwość wydania zgody na uruchomienie poradni w budynku szpitala. Dopytywał, 

czy może się okazać, że już niedługo sytuacja związana z przychodniami się poprawi. 

Podkreślił, że jego zdaniem nie jest to racjonalne biorąc pod uwagę sytuację, w której znajduje 

się Powiat.  

Starosta podkreślił, że od początku zwracał uwagę na konieczność przeprowadzania 

testów wśród pracowników służby zdrowia i DPS. Dodał, że szybkość oznaczania wymazów 

ma wpływ na ciągłość pracy kadry medycznej. Starosta przypomniał, że czekał trzy doby na 

wyniki testu. Poinformował ponadto, że wystąpił do PSSE i WSSE z wnioskiem dotyczącym 

możliwości przeprowadzania testów na obecność koronawirusa dla pracowników medycznych 
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i pracowników DPS zastrzegając, że Powiat nie dysponuje środkami finansowymi na ten cel. 

Otrzymana odpowiedź jest negatywna.  

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

przekazał, że wykonywanie testów genetycznych osobie, która nie ma objawów jest 

bezzasadne, gdyż wyniki testu wyjdą wówczas ujemne. W przypadku wystąpienia 

podejrzenia, że ktoś z personelu medycznego mógł mieć kontakt z osobą zarażoną, taka osoba 

jest kierowana na kwarantannę i co najmniej po upływie trzech dni jest poddawana testowi. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że szpital musiałby dysponować innymi testami, które pozwolą 

przesiewowo badać personel medyczny. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zapytała Dyrektora Szpitala, czy z uwagi na fakt, 

że w Powiecie Raciborskim przez dłuższy okres czasu będzie funkcjonował szpital 

jednoimienny i będzie ograniczony dostęp do poradni Dyrektor Szpitala zakłada 

przeprowadzenie rozmów z Wojewodą dotyczących przeniesienia zadeklarowanych lekarzy 

pracujących aktualnie w szpitalu do poradni, celem zabezpieczenia mieszkańców Powiatu  

w możliwość leczenia innych chorób, szczególnie onkologicznych. 

Następnie Członkini Zarządu zadała pytanie Pani Poseł na Sejm RP Gabrieli 

Lenartowicz, czy jest możliwość pozyskania informacji od ustawodawcy, czy docelowo 

przewiduje się wykonywanie testów u osób, które były zarażone koronawirusem i przebieg ich 

choroby był bezobjawowy, w celu pozyskania ich osocza do leczenia osób zarażonych.  

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

odpowiedział, że organizacja szpitala zakaźnego jest zupełnie inna od organizacji normalnego 

szpitala. Kadry lekarskiej do obsługi pacjenta covidowego potrzeba znacznie więcej. Część 

współpracujących z raciborskim szpitalem lekarzy odeszła po jego przekształceniu z powodów 

osobistych lub zawodowych (główny pracodawca tego oczekiwał). Liczna lekarzy pracujących 

aktualnie w szpitalu nie jest wystarczająca, aby zabezpieczyć pacjentów, którzy są w szpitalu. 

Obecnie w szpitalu przebywa ok. 160 zarażonych pacjentów. Dodał, że wystąpił do 

Wojewody o udzielenie wsparcia kadrowego. Dotychczas do szpitala zostało skierowanych 

trzech lekarzy. Nie wszyscy z nich pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor 

podkreślił, że z powodu braku kadry lekarskiej nie może uruchomić większej liczby łózek  

w szpitalu. Odnosząc się do kwestii poradni onkologicznej Dyrektor Szpitala przekazał, że 

zarówno poradnię jak i dzienny oddział chemioterapii w dużej mierze zabezpieczali lekarze 

pracujący w klinice w Gliwicach, którzy po przekształceniu szpitala w jednoimienny nie mogą 

już w nim pracować.  
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Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz poinformowała, że testy przesiewowe są 

stosowane do wstępnego triażu społecznego. Testy przeprowadzane u osób, które przeszły 

chorobę COVID-19 bezobjawowo, w celu pozyskania ich osocza i antygenu do leczenia 

musiałby być przeprowadzone na znacznie większą skalę niż dotychczas. Przypomniała 

ponadto, że aktualnie zgodnie z kryteriami Ministerstwa Zdrowia badaniu są poddawane 

osoby, które mają objawy i jednocześnie udowodniony możliwy kontakt z osobą zarażoną. 

Dodała, że stale kierowane są do Ministerstwa Zdrowia zapytania dotyczące zwiększenia 

liczby przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa oraz kryteriów dostępności do 

tych testów. Możliwości laboratoriów do wykonywania 25.000 testów dziennie nie są obecnie 

wykorzystywane. Liczba wykonywanych testów w Polsce jest znacznie niższa niż w innych 

społecznościach. Pani Poseł podziękowała Członkini Zarządu za przekazaną sugestię i dodała, 

że wystosuje zapytanie w tej kwestii do Ministra Zdrowia.  

Przewodniczący Rady zaapelował, aby radni na bieżąco zgłaszali interwencje.   

Ponadto podziękował radnym za okazaną cierpliwość i zrozumienie dla zastosowanej 

po raz pierwszy zdalnej formuły sesji.  

 

Ad 15.  Zamknięcie obrad.  

 

         Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego Adam Wajda zakończył XVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował 

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

17:15. 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula         

        Przewodniczący Rady 

 

             Adam Wajda 


