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L,a 

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.5.2020                            VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XIX/2020 

z  XIX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  30 czerwca 2020  r. 

                               Starostwo Powiatowe w Raciborzu                      

                                       Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter) 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 30 czerwca 2020 r. (zał. nr 1).  

Zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XIX/156/2020 - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum 

zaufania. 

2. XIX/157/2020 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

3. XIX/158/2020 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok. 

4. XIX/159/2020 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

5. XIX/160/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

6. XIX/161/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

7. XIX/162/2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

8. XIX/163/2020 – w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 
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9. XIX/164/2020 – w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu  

w Raciborzu. 

10. XIX/165/2020 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

11. XIX/166/2020 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego. 

12. XIX/167/2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego dotyczącej przekształcenia szpitala w Raciborzu w szpital 

jednoimienny. 

13. XIX/168/2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego. 

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 XVIII 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. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019. 

7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 

2019 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 
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12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu  

i wyposażenia jej w mienie. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki 

zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Starosty Raciborskiego dotyczącej przekształcenia szpitala w Raciborzu  

w szpital jednoimienny. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Starosty Raciborskiego. 

21. Interpelacje i zapytania radnych. 

22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

23. Wolne wnioski i informacje. 

24. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Zgodnie z § 8 ust. 7 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja  

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Zdrowia: 
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1. zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowego użytku, 

2. zorganizowano stanowiska z zachowaniem odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m. 

Ponadto w celu dodatkowej ochrony i ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia 

SARS-COV-2 podczas obrad zalecono, aby: 

1. zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy, 

2. zachowywać bezpieczną odległość 2 m podczas przemieszczania się, 

3. dezynfekować ręce lub nakładać rękawiczki zgodnie z udostępnioną instrukcją, 

każdorazowo przed wejściem do sali narad, 

4. unikać zwyczajowego sposobu witania się,  

5. korzystać z własnych przyborów oraz narzędzi, 

6. unikać gromadzenia się oraz stosować bezpieczną odległość 2 m podczas przerwy, 

7. każdorazowo ściągnąć rękawiczki zgodnie z udostępnioną instrukcją, po wyjściu  

z sali narad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:03 otworzył obrady XIX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 22  

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

i podejmować  prawomocne uchwały.  

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca  

2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

Przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego śledzących transmisję. 

Na salę narad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny – liczba radnych 

23. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

Pismem nr OR.IV.0022.3.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 
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- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032 - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta większością głosów – 22 głosy za, 1 głos wstrzymujący,  

- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok - 

propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za, 

- w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.5.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o ujęciu w porządku obrad: 

-  projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020 – propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wniosła 

o ujęcie w porządku obrad: 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki 

zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego – propozycja Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji została przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za, 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Starosty Raciborskiego dotyczącej przekształcenia szpitala w Raciborzu  

w szpital jednoimienny - propozycja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została przyjęta 

jednogłośnie – 23 głosy za, 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Starosty Raciborskiego - propozycja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została 

przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za. 

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.5.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wycofanie z porządku obrad: 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 
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Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycie 

straty netto - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 

23 głosy za, 

 Wicestarosta przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 listopada 

2019 r. stwierdził, że art. 59 ustawy o działalność leczniczej z 2011 r. jest częściowo 

niezgodny  z konstytucją. Zgodnie z tym przepisem SPZOZ pokrywa we własnym 

zakresie stratę netto zakładów, a jeśli tego nie uczyni, podmiot tworzący jest zobowiązany 

pokryć tę stratę  albo - jeśli nie może być pokryta - podjąć uchwałę o likwidacji zakładu. 

Trybunał wyznaczył ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych 

przepisów. Ponadto tzw. przepisy covidowe przesunęły termin zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego SPZOZ do końca września br. W przedmiotowym projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia 

straty netto określono, że strata netto Zakładu w kwocie 1 009 088,78 zł zostanie pokryta 

przez Powiat Raciborski. Podmiot tworzący jest zobowiązany do pokrycia straty netto  

w terminie 9 miesięcy od upływu terminu  do zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zarząd Powiatu  zaproponował 

przekazanie ww. projektu uchwały na sesję we wrześniu br. W ten sposób termin pokrycia 

straty netto nastąpi po terminie zobowiązującym ustawodawcę do zmiany 

niekonstytucyjnych przepisów. Wicestarosta podkreślił jednocześnie, że nie jest 

wiadomo w jaki sposób przepisy zostaną zmienione.   

 Radny Tomasz Kusy zapytał, czy wycofanie ww. projektu uchwały  

z przedmiotowej sesji będzie miało konsekwencje dla szpitala oraz budżetów szpitala  

i Powiatu.  

 Wicestarosta Marek Kurpis odpowiedział, że pokrycie straty szpitala nastąpi  

w marcu 2021 r. lub w czerwcu 2021 r. (w przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały 

we wrześniu).  Wobec powyższego wycofanie z porządku sesji ww. projektu uchwały nie 

będzie miało wpływu na płynność finansową szpitala.   

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- 

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za, 
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- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu  

i wyposażenia jej w mienie - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta 

jednogłośnie – 23 głosy za, 

 Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że z uwagi na fakt, że na posiedzeniach 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa zadawano wiele pytań odnośnie CUW Zarząd Powiatu proponuje, aby 

wycofać ww. projekt uchwały z przedmiotowej sesji i ponownie procedować  

go w sierpniu. 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głos nieoddany            1 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

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

 

Protokół z XVIII sesji z dnia 26 maja 2020 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Protokół został przyjęty.  

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu za jego pośrednictwem.  

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

3 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw.   

W trakcie głosowania wystąpiły problemy techniczne z urządzeniami do 

głosowania, które uniemożliwiły oddanie głosów radnym: 

1. Szymonowi Bolikowi, 

2. Tomaszowi Cofale, 

3. Tomaszowi Kusemu. 

Ww. radni zadeklarowali,  że w głosowaniu oddali głosy „za”.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 

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

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 27 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. radni otrzymali 

drogą elektroniczną w dniu  18 czerwca 2020 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 19 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji 

 (zał. nr 5). 

 Radny Szymon Bolik poruszył kwestię realizacji programu KOLEJ +.  Dodał, że 

linia kolejowa w Pietrowicach Wielkich wymaga gruntownej renowacji. Aktualnie 

pociągi poruszają się po niej z prędkością 20 km/h. Radny zapytał, czy w ocenie Starosty 

realizacja tego programu jest realna w niedalekiej przyszłości oraz czy są środki na ten 

cel. 

Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że każda inicjatywa dotycząca rozwoju 

jest dobra. Wobec powyższego Powiat zadeklarował chęć przystąpienia do  
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ww. programu. Dodał, że środki przeznaczone na realizację tego programu będą 

pochodzić z rządu. Zagrożenie może dotyczyć jedynie wkładu własnego. Wojewoda 

Opolski zadeklarował pokrycie kosztów wkładu własnego. W województwie śląskim nie 

ma jeszcze takiej deklaracji. Obecnie trwają procedury negocjacyjne. Zadanie jest 

wieloletnie i będzie realizowane przez 10 samorządów.  

 

Ad 6. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, a także uchwał rady powiatu.  

Raport został udostępniony radnym i mieszkańcom Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2020 r.  

Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 (zał. nr 6) był omawiany na 

posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze 

obrady. 

Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił Raport o stanie Powiatu Raciborskiego 

za rok 2019 w formie prezentacji multimedialnej (wydruk ww. prezentacji – zał. nr 7).  

 

Ad 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019.  

  

 Przewodniczący Rady Adam Wajda otworzył debatę nad raportem o stanie 

Powiatu Raciborskiego za rok 2019.  

 Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej  Tomasz Cofała 

odczytał stanowisko Klubu dotyczące przedmiotowego raportu o treści: „W imieniu 

radnych Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej przedstawię w kilku słowach stanowisko 

dotyczące raportu o stanie Powiatu za 2019 rok. Już na wstępie chcemy podziękować 

pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie raportu za rok 2019. Chcemy także 

podziękować wszystkim urzędnikom Starostwa Powiatowego, Zarządowi, bo bez ich 

codziennej pracy tak imponujący wynik rocznej pracy nie byłby do osiągnięcia. 

Przedstawiony przez pana Starostę dokument jest obszerny i obrazowo prezentuje 

obszary związane z funkcjonowaniem całego Powiatu.  
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Co więc w naszej ocenie zawiera wspomniany raport i jego prezentacja? Przede 

wszystkim dostrzegamy dotychczasową politykę Zarządu potwierdzającą realizacje 

zadań drogowych z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania i potrzeb gmin 

powiatu. Przedstawiony raport informuje o inwestycjach drogowych w Raciborzu, 

Gminie Kuźnia Raciborska, Gminie Krzyżanowice, Gminie Krzanowice, Gminie 

Pietrowice Wielkie, Gminie Rudnik, Gminie Kornowac. Widzimy więc chęć 

sprawiedliwego podziału inwestycji drogowych, co w przyszłości gwarantuje poprawę 

stanu dróg na terenie całego powiatu.  

W kontekście raportu należy wspomnieć o subwencji oświatowej i stanie 

powiatowej oświaty. Rok 2019 był rokiem, w którym z jednej strony uczniowie i ich 

rodzice, a z drugiej strony nauczyciele i organ prowadzący doświadczali strajku 

związanego z postulatami płacowymi nauczycieli i innych grup zawodowych związanych 

z oświatą. Dziś świadczenia finansowe wypłaca Starostwo korzystając z rządowej 

subwencji oświatowej oraz własnych wpływów, a umowny podział zakłada, że: pensja 

zasadnicza w całości finansowana jest z subwencji oświatowej. Dodatki zapisane  

w Karcie Nauczyciela wypłacane są z pieniędzy samorządów. Miniony rok 2019 

udowodnił także jak dobrze szkoły oraz tut. Referat Edukacji były przygotowane do 

naboru związanego z podwójnym rocznikiem. W 2019 roku w szkołach Powiatu uczyło 

się łącznie 4292 uczniów. Dla porównania prognoza dla Miasta Racibórz w roku 

szkolnym 2019/2020 wynosiła 3386 uczniów. 

Dużo emocji w roku 2019 wzbudzało finansowanie Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. Co można w tej sprawie powiedzieć chyba tylko to, że 

zgodnie ze znowelizowaną przez rząd trzy lata temu ustawą o działalności leczniczej 

szpital musi pokryć ujemny wynik finansowy, jaki wygenerował za dany rok, albo zostać 

zlikwidowany. Rok 2019 był więc kolejnym okresem, w którym ścierały się w Radzie 

dwa stanowiska. Stanowisko dyrekcji mówiące o zbyt niskiej wycenie świadczeń  

i stanowisko części radnych o złym zarządzaniu szpitalem. Skoro jednak jesteśmy 

informowani za pośrednictwem mediów o kolejnych szpitalach z ujemnym wynikiem 

finansowym to chyba nie możemy mówić o złym zarządzaniu tylko o problemie 

systemowym, który powoduje zadłużanie się także naszego szpitala.  

Rok 2019 minął także pod znakiem wysiłków Zarządu na rzecz zachowania 

właściwej organizacji publicznego transportu zbiorowego. Należy ponownie podkreślić, 

że to zadanie może być realizowane tylko przy wsparciu wszystkich gmin (oprócz 

Raciborza). Cieszy więc informacja podana w raporcie, że Powiat Raciborski zwiększył 
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udział do 25 % kosztów comiesięcznej rekompensaty dla spółki tym samym znacznie 

odciążając wydatki samorządów gminnych na organizację transportu publicznego.  

Może teraz przejdę do meritum, a mianowicie tego, że raport o stanie powiatu to 

nie tylko laurka, ale również konkretna informacja wskazująca na zagrożenia.  

A zagrożenia jakie dostrzegają radni Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej są następujące: 

1. po pierwsze w związku z epidemią koronawirusa zmieniło się finansowanie  

i rozliczanie naszego szpitala. Szpital podpisał wcześniej kontrakty, w ramach których 

dostawał pieniądze za określoną liczbę wykonanych zabiegów. Na czas epidemii 

zaplanowane zabiegi nakazano wstrzymać co skutkuje dziś tym, że szpital nie zarabia. 

Powiat Raciborski udzielił w 2019 roku wsparcia raciborskiemu szpitalowi w kwocie: 

5.800.000,00 zł, a ten rok miał być okresem dużo lepszym z uwagi na inwestycje  

i realizowane kontrakty. Dodatkowo aktualnie z uwagi na charakter szpitala 

jednoimiennego odłożone w czasie zostały zadania termomodernizacja szpitala, zakup 

stołu operacyjnego, czy przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, 

2. w sprawie powiatowej oświaty dostrzegamy zagrożenie w postaci braku gwarancji 

wystarczających środków finansowych na realizację zadań oświatowych,  m.in. poprzez 

niedoszacowanie kwot przekazywanych Starostwu Powiatowemu na wrześniowe 

podwyżki płac dla nauczycieli w ramach otrzymywanej subwencji oświatowej. 

Reasumując powyższe, Powiat w 2019 roku dopłacił do oświaty ze środków własnych 

kwotę 3.470.905,26 zł. 

 Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Piotr Olender 

przekazał, że pełni funkcję radnego już od 5 kadencji w tej Radzie. Dodał, że jego 

spojrzenie na przedmiotowy raport jest trochę inne, tj. nie koncentruje się na cyfrach, ale 

na całokształcie. Radny podkreślił, że po lekturze opracowania postrzega Powiat, jako 

budynek, który kolejni Starostowie, Zarządy i Rady Powiatu remontowali  

i modyfikowali, aby dobrze funkcjonował.  

 Po lekturze raportu, radny Piotr Olender ocenił, że oświata w Powiecie jest 

„dobrze poukładana”. Ponadto przypomniał, że oświatę w Powiecie organizował Starosta 

Henryk Siedlaczek wraz z ówczesnym Kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

tut. Starostwa Józefem Czekajłem. Przez kolejne lata wprowadzano liczne zmiany 

dostosowując oświatę do aktualnych czasów i potrzeb. Radny Piotr Olender docenił także 

działania w kwestii oświaty Wicestarosty Marka Kurpisa.  
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 Następnie radny Piotr Olender poruszył kwestię transportu publicznego. 

Przypomniał spotkanie, które z radnymi przeprowadził Starosta Adam Hajduk w sprawie 

przejęcia PKS. Powiat po przejęciu PKS zyskał bardzo dobrze narzędzie, które co prawda 

generowało wiele problemów, ale bardzo dobrze spisuje się po wejściu w życie ustawy  

o zbiorowym transporcie publicznym.    

 Radny Piotr Olender zachęcał radnych do spojrzenia na przedmiotowy raport pod 

kątem historycznym. Zaznaczył, że w opracowaniu wyraźnie widać ciągłość działań 

Starostów, Zarządów i Rad Powiatu. Dodał, że w raporcie również opozycja może 

znaleźć ślady swojej działalności i jest to bardzo pozytywne zjawisko.  

 Radny Piotr Olender zaznaczył, że w obecnej kadencji znacząco wybija się temat 

inwestycji i pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.  

 Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP potwierdził,  

że członkowie Klubu oceniają przedmiotowy raport bardzo pozytywnie.  

 Radna Elżbieta Biskup poruszyła kwestię kontynuacji współpracy Powiatu  

z zagranicznymi powiatami partnerskimi. Zwróciła się do Starosty o potwierdzenie, czy 

dobrze zrozumiała z wcześniejszej wypowiedzi Starosty, że w 2019 r. młodzież po raz 

pierwszy wyjeżdżała na Ukrainę.  

 Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział przecząco. 

 Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że to ktoś inny przecierał szlaki w zakresie 

współpracy zagranicznej. W latach 2012-2014 młodzież z MDK w Raciborzu bardzo 

prężnie brała udział w różnych festiwalach, m.in. w Komsomolsku i w Jałcie. Radna 

podkreśliła, że współpraca z Hrabstwem Wrexham nie jest już taka intensywna. 

Wcześniej przez 8 lat dzieci i młodsza młodzież dwa razy w roku spotykały się  

z rówieśnikami i przedstawicielami Hrabstwa Wrexham. Radna podkreśliła, że osobiście 

była zaangażowana we współpracę zagraniczną i wie ile to wymagało siły, 

zaangażowania i środków osoby, które inicjowały tą współpracę, m.in. Starostę Adama 

Hajduka.  

 Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że warto zastanowić się dlaczego współpraca 

z Hrabstwem Wrexham nie jest już taka intensywna. Dodała, że może to wynikać z faktu, 

że Powiat Raciborski jest mało atrakcyjny dla tej wymiany lub przedstawiciele Powiatu 

są tak mało dociekliwi i konsekwentni, żeby tą współpracę nadal utrzymywać.  

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że docenia fakt, że radna Elżbieta Biskup 

brała czynny udział w wymianie młodzieży. Starosta potwierdził, że wypowiedź radnej 
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Elżbiety Biskup jest zgodna z prawdą. Młodzież z Powiatu Raciborskiego ponadto brała 

udział w festiwalach ROBOFEST, zawodach pływackich, siatkarskich i piłki ręcznej. 

 Starosta zaznaczył, że w swojej wypowiedzi chciał zwrócić uwagę na fakt, że na 

Ukrainie jest ośrodek wypoczynkowy Horizont. W 2019 r. młodzież z Powiatu po raz 

pierwszy wypoczywała w okresie wakacji w ww. ośrodku. 

 Ponadto Starosta przekazał, że dwukrotnie zostało przesłane zaproszenie do 

przedstawicieli Hrabstwa Wrexham. Starosta wyraził nadzieję, że przedstawiciele 

Hrabstwa skorzystają z zaproszenia.  

 Starosta zaznaczył, że wydarzenia związane ze współpracą zagraniczną odbywają 

się zgodnie z zaplanowanym kalendarium imprez, a jego wypowiedź dotyczyła 

zwiększonej oferty w ramach współpracy zagranicznej.  

 Następnie głos zabrał radny Adrian Plura, który poruszył kwestię oświaty. Radny 

podkreślił, że docenia prowadzone przez Zarząd Powiatu z sukcesami projekty,  

w których środki z budżetu Powiatu stanowiły wkład własny do różnorodnych projektów.  

Radny, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Piotra Olendra dotyczącej 

oświaty, przekazał że działania Zarządu wpisują się w wieloletni trend polityki pro 

oświatowej.  

Następnie radny Adrian Plura poruszył kwestię problemów finansowych Powiatu 

w odniesieniu do oświaty. Przekazał, że radni na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji analizowali wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach 

oświatowych w bieżącym roku. W przedstawionym dokumencie wykazano głównie 

projekty i plany. W ocenie radnego rok 2020 nie będzie taki optymistyczny dla oświaty, 

jak rok 2019. Niezbędne jest zdiagnozowanie przyczyny braku środków na oświatę.  

Radny przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji radni wycofali się z przyjęcia pewnych działań racjonalizatorskich. 

Podkreślił, że chciałby zwrócić się do przedstawicieli Zarządu Powiatu, aby nie 

traktowali tego jako wotum nieufności. Radny zaznaczył, że  dostrzega potrzebę działań 

Zarządu w zakresie racjonalizacji wydatków.  

Radny doprecyzował, że  Powiat jest organem prowadzącym dla szkół i placówek 

oświatowych i ma obowiązek wydatkować środki na oświatę, ale m.in. w formie wkładu 

własnego do projektów, inwestycji. Powiat w 2020 r. dokłada środki do wydatków 

bieżących na oświatę. Obecnie nie jest możliwe precyzyjne określenie brakującej kwoty, 

gdyż wpływ na to będzie miał również wynik tegorocznego naboru do szkół. Radny 

przekazał, iż ma nadzieję że chętnych uczniów będzie jak najwięcej, ale należy pamiętać 
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że będzie się to wiązało ze zwiększonymi wydatkami. Wysokość subwencji na rok 2020 

została już określona. Ilość uczniów przyjętych w tegorocznym naborze będzie miała 

wpływ na wysokość przyszłorocznej subwencji. Radny podkreślił, że jeżeli jakaś gmina 

lub powiat dopłaca do oświaty, to wie dlaczego i najczęściej dotyczy to małych szkół, 

klas i niedochodowych kierunków. W Powiecie Raciborskim taka sytuacja nie występuje. 

Oświata na terenie Powiatu jest dobrze zorganizowana. Utworzone Powiatowe Centrum 

Sportu będzie funkcjonowało poza systemem oświaty realizując dotychczasowe zadania 

MOS, ale nie zmienia to faktu, że Powiat będzie miał nadal problemy z finansowaniem 

oświaty pomimo tego, że sieć szkół jest dobra, są uczniowie w klasach, a regulamin 

wynagradzania nauczycieli nie jest wygórowany.  

 Następnie radny podziękował Zarządowi Powiatu za zaangażowanie w realizację 

zadań w 2019 r. Ponownie zaznaczył, że jako Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury 

Sportu i Promocji dostrzega potrzebę zmian racjonalizatorskich. Ponadto dziękuje 

Zarządowi za wycofanie z obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał dotyczących 

utworzenia CUW. Radny dodał, iż myśli że ten materiał będzie przedstawiony w lepszej 

wersji na kolejnej sesji. 

Radny Sebastian Mikołajczyk zwrócił uwagę na zapis w raporcie o stanie Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok dotyczący środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. 

Na stronie 46, w akapicie czwartym raportu o stanie Powiatu za rok 2019 jest informacja, 

że na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 13.806.911,47 zł, a w przedstawionej na 

dzisiejszej sesji prezentacji, na slajdzie 24, jest informacja, że Powiat za zadania 

inwestycyjne przeznaczył w 2019 r. - 15.656.128,84 zł. Radny zapytał, która kwota jest 

prawidłowa. 

Starosta Grzegorz Swoboda wyjaśnił, że błąd jest w raporcie. Prawidłowa kwota 

to 15.696.128,84 zł.  

Radny Sebastian Mikołajczyk zwrócił się z apelem o skorygowanie 

przedmiotowego zapisu. Ponadto zwrócił się z prośbą, aby w podsumowaniu raportu 

ujmować zostały kwoty pozyskanych środków zewnętrznych, które przedstawione 

zostały na dzisiejszej sesji w formie prezentacji multimedialnej. 

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że nie ma sprecyzowanego wzoru, w jaki 

sposób ma być przedstawiony raport o stanie Powiatu. Ponadto podziękował radnemu za 

uwagi. Dodał, że są one bardzo cenne. 
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Radny Franciszek Marcol przekazał, że jest pod wrażeniem sposobu 

przedstawienia raportu przez Starostę. Martwi go jednak fakt, że tego optymizmu jest 

zbyt dużo. Powiat otrzymał sporo środków zewnętrznych, ponieważ była taka możliwość. 

Radny zaznaczył, że dziękuje pracownikom Starostwa za ich pozyskanie. Podkreślił 

ponadto, że część z tych środków była już przyznana 2 lata temu, m.in. środki na 

pracownie i zakup autobusów, a dopiero w 2019 r. były realnie wydatkowane. Radny 

zaznaczył, że rok 2020 będzie znacznie gorszy od poprzedniego. Przypomniał, że również 

radny Adrian Plura wyraził taką obawę. Wpływ na sytuację Powiatu będą mieć środki 

pozyskane od rządu.  

 Radny zaznaczył, że wiele środków Powiat pozyskał wyłącznie dzięki polityce 

rządu, ale w ocenie radnego ten fakt nie wybrzmiał do końca na sesji. Z wypowiedzi 

Starosty można wywnioskować, że Powiat pozyskał środki zewnętrzne, gdyż potrafi  

o nie aplikować, a wszystkie negatywne sprawy są skutkiem błędu systemowego, m.in. 

kwestia szpitala. Radny zaznaczył, że podziwia członków Klubu Radnych RdZD za 

wsparcie udzielone Dyrektorowi Szpitala. W ocenie członków Klubu Radnych  PiS winę 

za sytuację szpitala ponosi zarządzający szpitalem. Radny podkreślił, że pandemia 

oddaliła dotychczasowe problemy szpitala na kolejne miesiące.  Lecznica wygenerowała 

w styczniu 1.000.000 zł straty. Zmiana zasad finansowania szpitala skutkowała 

wypracowaniem przez szpital nadwyżki w marcu i kwietniu. Obecnie wiadomo,  

że finansowanie szpitala w miesiącu maju i czerwcu po raz kolejny zostało zmienione.  

Radny wyraził obawę, czy Powiat będzie w stanie pokryć stratę szpitala.  

Radny Franciszek Marcol odnosząc się do kwestii oświaty przekazał, że od 

dwudziestu lat ciągle słyszy, że jest problem z finansowaniem oświaty. Zaznaczył, że 

należy dostosować pewnie kwestie do nowych warunków. Radny podkreślił, że oświata  

zawsze była niedoszacowana, gdyż są różne spojrzenia m.in. na kwestię kosztów 

utrzymania budynków szkół i placówek oświatowych. Radny podkreślił, że należy 

zmienić myślenie, że brak środków finansowych jest wynikiem błędu systemowego. 

Radny podkreślił, że cieszy się z faktu, że Powiat pozyskał środki zewnętrzne. 

Zaznaczył, że była taka możliwość, gdyż ktoś pomógł je załatwić. Nie wiadomo, czy taka 

okazja się jeszcze powtórzy, gdyż osoba która dotychczas wspierała Powiat w tym 

zakresie pracuje już w innym obszarze działania. Kończąc swoją wypowiedź radny 

pogratulował Staroście wystąpienia.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, kto przygotował raport o stanie Powiatu. 

Ponadto dodał, że podziwia optymizm Starosty. Radny przypomniał, że przed Wigilią 
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Starosta przekazywał informację, że Powiat pozyskał ponad  60.000.000 zł. środków 

zewnętrznych. Z informacji przekazanych na dzisiejszej sesji wynika, że finalnie  

w 2019 r. Powiat pozyskał ponad 80.000.000 zł. Radny przyznał, że tempo wzrostu jest 

bardzo duże i bardzo się z tego cieszy, ale nie wiadomo czy w przyszłości uda się to 

utrzymać zwłaszcza, że z tut. Starostwa odszedł jeden pracownik, który miał duży wpływ 

na pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Starosta odpowiedział, że raport przygotowali pracownicy Wydziału 

Organizacyjnego, tj. pracownicy BOS –u i pracownicy odpowiedzialni za obsługę Rady 

Powiatu.  

Starosta Grzegorz Swoboda odnosząc się do wypowiedzi radnego Franciszka 

Marcola dodał, że zgadza się ze stwierdzeniem, że środki zewnętrzne są dostępne i rząd 

wspiera rozwój samorządów, ale inne powiaty też mogą aplikować o środki zewnętrzne, 

ale nie robią tego w takim stopniu jak Powiat Raciborski. Starosta podkreślił, że docenia 

dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi, przedstawicielami rządu i jednostkami.  

W ocenie Starosty polityka jest w rządzie, a zadaniem Powiatu jest praca na rzecz 

mieszkańców. Na tym szczeblu samorząd powinien dbać o rozwój Powiatu. 

Odnosząc się do poruszonej przez radnego Franciszka Marcola kwestii PKS 

Starosta dodał, że kiedy objął funkcję Starosty nie było opracowanego SIWZ-u, procedur 

itd. W trybie pilnym Zarząd realizował powyższe zadanie i finalnie doszło do zakupu 

autobusów. 

Mieszkańcy Powiatu Raciborskiego nie wzięli udziału w debacie nad raportem  

o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019.   

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   14 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/156/2020 w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania.   

O godz. 16:52 Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę. 

Przewodniczący Rady wznowił obrady o godz. 17:01. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok.  

  

 Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił radnym informację na temat 

realizacji budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 r.  

  Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż członkowie Komisji na posiedzeniu   

w dniu 29 czerwca 2020 r. po omówieniu:  

1. Uchwały Nr 70/354/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego 

za 2019 rok, 

2. Uchwały Nr 70/355/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2019 rok, 

3. Uchwały Nr 70/356/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok, 

4. Uchwały Nr 78/394/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 2 czerwca 2020 r.  

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2019 rok  

oraz po zapoznaniu się z: 

 1. Uchwałą Nr 4200/III/101/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2019 rok.,  

2. Uchwałą Nr 4200/III/141/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

pozytywnie zaopiniowali:  
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1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok,  

2. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

za 2019 rok. 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.   

  

Głosowanie:  

Za:                      14  

Przeciw:               0  

Wstrzymało się    9 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/157/2020 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2019 rok.  

  

 Przewodniczący Rady odczytał treść: 

1. Uchwały Nr 4200/III/101/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok  

(zał. nr 8), 

2. Uchwały Nr 4200/III/141/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (zał. nr 9). 

 Następnie Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Tomasza Kusego,  czy chciałby zabrać głos w sprawie absolutorium. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy przekazał, że jeżeli jest taka 

potrzeba to może odczytać protokół pokontrolny z kontroli pn. „Wykonanie budżetu 

Powiatu raciborskiego za 2019 rok.”. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby   

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.  
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił   

o przegłosowanie w/w uchwały.   

 

Głosowanie:  

Za:                      14  

Przeciw:               0  

Wstrzymało się    9 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/158/2020 w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

 

Ad 11. 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  

29 czerwca 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 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 XIX/159/2020 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

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

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/160/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

 

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 XIX/161/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

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 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/162/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu 

w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/163/2020  w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu 

w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    3 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/164/2020  w sprawie 

nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 
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Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy 

przesunięcia niezrealizowanych tematów w marcu i kwietniu na sesje, które odbędą się 

w późniejszym terminie. 

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 XIX/165/2020 w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 

rok 2020. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

petycji dotyczącej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu 

opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

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 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/166/2020 w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i stanu opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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Ad 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Starosty Raciborskiego dotyczącej przekształcenia szpitala  

w Raciborzu w szpital jednoimienny. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała przedstawił 

stanowisko członków przedmiotowej Komisji w kwestii szpitala.  

Sytuacja raciborskiej lecznicy przekształconej w szpital jednoimienny wywołała 

wiele emocji i na pewno nie spotkała się z zadowoleniem mieszkańców Powiatu  

i radnych. Komisja w ramach rozpatrywania złożonej petycji i skargi prowadziła 

postępowania wyjaśniające. W toku postępowań Komisja zwracała się o opinie prawne 

i stanowiska do Ministerstwa Zdrowia, Wojewody, Dyrektora Szpitala, DPS i Sanepidu.  

W ocenie Komisji złożona skarga jest bezzasadna, a petycja tylko częściowo zasadna. 

Radny podkreślił, że upłynęło już dużo czasu od momentu złożenia petycji i skargi,  

a sytuacja szpitala i poradni stale się zmienia. Ponadto Wojewoda wydał oświadczenie,  

z treści którego wynika, że to Wojewoda podjął decyzję o przekształceniu szpitala.   

Z tym wiąże się także czasowe zawieszenie funkcjonowania poradni. Obecnie poradnie 

już funkcjonują Przewodniczący Komisji podkreślił, że wierzy w to, że członkowie 

Komisji działają rzetelnie i obiektywnie. Komisja nie zgadza się z ciągłymi atakami 

przedstawiając przedmiotowe stanowisko i przygotowane projekty uchwał. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   16 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    7 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/167/2020 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego dotyczącej przekształcenia 

szpitala w Raciborzu w szpital jednoimienny. 

 

Ad 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania Starosty Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   



 24 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    5 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/168/2020 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego. 

 

Ad 21. Interpelacje i zapytania. 

 

Radny Roman Wałach podziękował Staroście za otrzymaną odpowiedź na 

interpelację dotyczącą uruchomienia poradni. W piśmie przewodnim Starosta zawarł 

informację, że przekazane w załączeniu pismo Dyrektora Szpitala stanowi odpowiedź na 

pytania zadane w interpelacji. W ocenie radnego na żadne z zadanych w interpelacji pytań 

nie otrzymał odpowiedzi. Radny zwrócił się do Starosty z prośbą, aby nie postępować  

w ten sposób. Podkreślił ponadto, że jego zdaniem tylko oficjalne działania podejmowane 

m.in. za pośrednictwem interpelacji są skuteczne.  

Radny zaznaczył, że nie odnosił się więcej do tematu uruchomienia poradni, gdyż 

w międzyczasie zaczęły one funkcjonować. Pacjenci przychodzący do poradni mogą 

zaobserwować, że pani pracująca w rejestracji umawia pacjentów na wizyty, a także 

wykonuje i odbiera telefony. Radny zaznaczył, że poprzez swoją interpelację chciał 

uniknąć sytuacji tak zwanej podwójnej informacji, tj. z jednej strony pacjenci byli 

informowani, iż to oni muszą wykonać telefon a z drugiej strony, że to pracownicy 

poradni będą dzwonić do pacjentów Ponadto 1 czerwca 2020 r. w Radio Vanessa podano 

informację, że to pacjenci mają wykonywać telefony do poradni. Wobec powyższego 

przedmiotowe informacje były bardzo nieprecyzyjne. Radny zaznaczył że jeżeli uzna, że 

temat nadal wymaga interwencji ponownie złoży interpelację.  

Biorąc pod uwagę ilość poradni, która została przywrócona i dwumiesięczną 

przerwę w pracach poradni telefony należałoby wykonać do ok. 120.000 pacjentów. 

Konieczne jest systemowe podejście do przedmiotowej sprawy. 

 Radny Piotr Olender przypomniał, że to Wojewoda Śląski, stawiając Starostę pod 

ścianą, wydał polecenie przekształcenie raciborskiego szpitala w szpital jednoimienny. 

Starosta podjął współpracę wykazując dużo dobrej woli i zaufania wobec Wojewody, co 
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jest bardzo istotne, gdyż Wojewoda jest przedstawicielem rządu w województwie. 

Wojewoda wyjaśniając kwestie wyboru raciborskiego szpitala przekazał, że 

przedmiotowa sprawa była dokładnie przeanalizowana. Radny wyraził nadzieję, że są 

wskaźniki, po przekroczeniu których uruchomiona zostanie procedura przekształcenia 

szpitala z jednoimiennego na wieloprofilowy. Zdaniem radnego należałoby na najbliższą 

sesję zaprosić Wojewodę, aby mógł przedstawić plany wobec szpitala oraz odpowiedzieć 

na pytania, na jaką pomoc organizacyjną i finansową może liczyć Powiat w tej kwestii. 

Radny zaznaczył, że najgorszy jest stan niepewności. Mieszkańcy Powiatu mają już 

„dosyć tego stanu rzeczy, aczkolwiek jest on uzasadniony”.  

Radny poruszył również kwestię pracowników szpitala. Zaznaczył, że może się 

okazać że szpital będzie przekształcony w wieloprofilowy, ale będą ogromne problemy  

z pracownikami. Radny podkreślił, że pracownicy szpitala muszą wiedzieć, jaka będzie 

przyszłość szpitala.  

Radny Piotr Olender podkreślił, że nie ma Powiatu, który poniósłby większe 

wyrzeczenia w województwie śląskim niż Powiat Raciborski. Wobec powyższego 

Wojewoda powinien zaprezentować, jak widzi przyszłość Powiatu i odpowiedzieć na 

pytanie, kiedy można się spodziewać przekształcenia lecznicy w szpital wieloprofilowy. 

Ponadto rozwiałby wszelkie wątpliwości, co umożliwiłoby odbudowanie w pełni 

zaufania. Radny przekazał, że w przedmiotowej sprawie złoży wniosek formalny. Treść 

wniosku zostanie doprecyzowana. 

Radna Elżbieta Biskup poruszyła kwestię premii i „wyrównań” przysługujących 

pracownikom medycznym z uwagi na konieczność pracy w jednym miejscu. Zapytała, 

czy za czerwiec będą wypłacane premie dla pielęgniarek pracujących przy pacjencie 

covidowym. Radna podkreśliła, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa nie wskazano konkretnej daty od kiedy premie będą wypłacane. 

Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że nie był obecny na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. Do odpowiedzi wyznaczył 

Wicestarostę Marka Kurpisa.  

Wicestarosta Marek Kurpis poprosił radną Elżbietą Biskup o powtórzenie pytania. 

Radna Elżbieta Biskup powtórzyła pytanie. 

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny opuścił salę narad -

liczba radnych 22. 

Wicestarosta Marek Kurpis odpowiedział, że Dyrektor do Spraw Medycznych Elżbieta 

Wielgos-Karpińska odpowiedziała na przedmiotowe pytanie na posiedzeniu Komisji 
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Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. W ocenie Wicestarosty powyższy temat 

może być kontynuowany na następnym posiedzeniu Komisji. Dodał, że ww. pytanie 

należałoby zadać Pani Dyrektor.  

 Radna Elżbieta Biskup przekazała, że Pani Dyrektor nie jest obecna na sesji.  

 Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że miał na myśli posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.  

 Radna Elżbieta Biskup zwróciła uwagę, że Wicestarosta ją poucza, a ona tylko 

zadała pytanie i prosi o udzielenie odpowiedzi na nie. 

Wicestarosta Marek Kurpis podkreślił, że jeżeli pytanie dotyczy wynagrodzeń  

i zarządzania szpitalem to wypada zadać je dyrekcji i jeżeli jest taka potrzeba to 

skontaktuje się z Dyrektor Elżbietą Wieglos – Karpińską i przekaże radnej informację za 

pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub maila. 

Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię ustalania terminu wizyty w poradniach. 

Pacjent umówiony na wizytę musi oczekiwać w kolejce najpierw żeby się zarejestrować 

a potem ponownie ustawia się w kolejce w oczekiwaniu na wizytę u lekarza. Takie zasady 

obowiązywały pacjentów przed pandemią. Radny dopytywał, czy zmieniły się one 

obecnie. Ponadto zaznaczył, że jest XXI wiek i są telefony, sms-y oraz internet  

i obligowanie pacjentów do przyjścia do przychodni tylko po to żeby przygotować 

kartotekę jest niewłaściwe, gdyż takie sprawy można załatwić wieczorem w dniu 

poprzedzającym wizytę. Ponadto można wprowadzić rejestracje elektroniczną, można 

wysyłać do pacjentów sms-y z informacją o konieczności potwierdzenia wizyt, można 

dzwonić rano do pacjentów którzy nie potwierdzili wizyty, itp. Radny zaznaczył, że o ile 

sytuacja się nie zmieniła, to teraz jest najlepszy czas żeby to zrobić. Mieszkańcy Powiatu 

oczekują innych standardów zwłaszcza teraz, gdy nie mogą stać w długich kolejkach. 

Radny zaznaczył, że jest to bardzo istotny temat pomijając problemy organizacyjne 

związane z funkcjonowaniem poradni. Ponadto dodał, że na posiedzeniu Rady Społecznej 

szpitala około 2 lata temu była dyskusja dotycząca wyboru kierownika poradni i od tego 

czasu nie usłyszał, że coś zmieniło się na lepsze w funkcjonowaniu poradni.   

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska poruszyła kwestię nielegalnego 

wydobycia kruszywa na Płoni. Przekazała, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo z dnia  

24 czerwca 2020 r. podpisane przez Zastępcę Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 

w Rybniku mgr inż. Norberta Gzuka. Jest to postanowienie w kwestii dopuszczenia 

dowodów na okoliczność wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji przez zakład 

remontowo-budowlany w postaci dokumentów, które dyrektor Okręgowego Urzędu 
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Górniczego w Rybniku ma zamiar wziąć pod uwagę. Przedmiotowa dokumentacja liczy 

11 dokumentów i są to między innymi: grupowe zawiadomienie mieszkańców dzielnicy 

Płonia, indywidualne zawiadomienia, zawiadomienie Starosty Raciborskiego, zdjęcia  

z aplikacji Google, KRS spółki, protokół z oględzin, wyniki pomiarów geodezyjnych, 

pismo wyjaśniające Starosty z zasobu geodezyjnego, dokumentacja geologiczna, wydruki 

artykułów prasowych i odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Z treści uzasadnienia wynika, iż w dniu 10 czerwca 2020 roku Dyrektor Okręgowego 

Urzędu Górniczego w Rybniku zawiadomił Starostę o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie naliczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za 

wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji przez zakład remontowo-budowlany na 

części udokumentowanego złoża Racibórz P położonego w Raciborzu Płoni przy ulicy 

Mieszka I Raciborskiego (na terenie byłych osadników po cukrowni Racibórz). W toku 

postępowania rozpoznawczego pozyskano szereg informacji i dokumentów, które mają 

istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. W związku z powyższym zasadne jest 

dopuszczenie wszystkich zebranych dowodów. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaznaczyła, że będzie informować radnych 

o dalszym przebiegu przedmiotowej sprawy. 

 Ponadto podziękowała, za udzielenie większością głosów absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2019 rok i podkreśliła, że bardzo sobie ceni współpracę ze 

wszystkimi radnymi oraz dyskusję w każdym nawet najtrudniejszym temacie.   

 

Ad 22. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał,  

że radny Piotr Olender zgłosił wniosek formalny o treści: „Rada Powiatu Raciborskiego 

wnioskuje do Starosty i Zarządu Powiatu o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Wojewody Śląskiego, celem poznania planów rządu dotyczących funkcjonowania szpitali 

jednoimiennych w przypadku nowej fali zachorowań w kontekście problemów i zagrożeń 

związanych z dalszym w Szpitala Rejonowego w Raciborzu jako szpitala jednoimiennego 

oraz przyszłymi problemami związanymi z przywróceniem funkcjonowania szpitala do 

stanu sprzed epidemii.”. 

Radny Łukasz Mura przekazał że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Starosta przekazał informację, że Wojewoda będzie wizytował Powiat 

Raciborski w dniu 16 lipca 2020 r.  
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Przewodniczący Rady przekazał, że jest to tylko wniosek dotyczący zaproszenia 

a decyzja dotycząca przyjęcia zaproszenie będzie należała do Wojewody.  

Radny Franciszek Marcol przekazał, że odniósł wrażenie po Komisji, że 

Wojewoda został już zaproszony. 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, że przedmiotowa informacja 

ukazała się w dzisiejszej prasie. 

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że nie ma wpływu na informacje 

publikowane w prasie. Dodał, że jest umówiony z Wojewodą Śląskim na wizję dróg 

lokalnych w kontekście Funduszu Dróg Samorządowych w dniu 16 lipca 2020 r. 

Wstępnie celem wizytacji będzie wizja dróg w Gminach  Kuźnia Raciborska i Pietrowice 

Wielkie. Starosta zaproponował, aby poprzeć wniosek dotyczący zaproszenia Wojewody 

w innym terminie, gdyż  tematy związane ze szpitalem i drogami byłyby zbyt obszerne 

na jedną wizytę. 

 Radny Łukasz Mura przekazał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu Gospodarki  

i Rolnictwa Starosta przekazał, że ustalenie terminu u Wojewody Śląskiego jest bardzo 

trudne ze względu na szeroki zakres spotkań Wojewody. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek przekazał, że ta kwestia powinna być 

pozostawiona do rozpatrzenia Wojewodzie. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to propozycja zaproszenia, a kwestie 

dotyczące ustalenia terminu spotkania ustali Wojewoda.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że z przedstawionego wniosku wynika, że to 

Starosta wraz z Zarządem zaprasza Wojewodę na najbliższą sesję. 

Członek zarządu Andrzej Chroboczek podkreślił, że radni powinni poprzeć ten 

wniosek. 

Radny Piotr Olender zaznaczył, że nic się nie stanie, jeżeli Rada dołączy się do 

tego zaproszenia. Dodał że miał na myśli najbliższą sesję, bądź jedną z kolejnych, o ile 

będzie to niemożliwe.   

Przewodniczący Rady przekazał, że Wojewoda musi zweryfikować terminy 

spotkań w swoim kalendarzu. Rada Powiatu wyraża wolę spotkania z Wojewodą. 

Kwestie organizacyjne zostaną ustalone później. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy wniosek. 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 
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Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła ww. wniosek.  

W tym miejscu Członek Zarządu Andrzej Chroboczek opuścił salę narad - liczba 

radnych 21.   

 

Ad 23. Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Franciszek Marcol złożył wniosek, aby terminy posiedzeń Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji były oficjalnie przekazywane do wszystkich radnych. Radny 

podkreślił, że jest to kolejna sesja na której rozpatrywane są projekty uchwał 

przygotowane przez przedmiotową Komisję, ale nigdy nie przekazywano informacji jaka 

będzie tematy posiedzenia i kiedy będzie się ono odbywało. Ponadto dodał, że był 

zainteresowany sprawami procedowanymi przez Komisję i wybierał się na jedno  

z jej posiedzeń, ale Przewodniczący ww. Komisji poinformował go, iż w danym dniu 

posiedzenie się nie odbędzie. Potem odbyły się trzy kolejne posiedzenia Komisji, ale  

o tym fakcie radny już nie wiedział. Radny podkreślił, że Rada dużo skarg uznaje za 

niezasadne Rada lub też przekazane do rozpatrzenia innym organom. W mediach 

pojawiają się informacje że Skarżący zarzucają radnym, że nie rozpoznają ich spraw. 

Radny podkreślił, ze  w dzisiejszych głosowaniach wstrzymał się od oddania głosu, gdyż 

żadnej tej sprawy nie poznał dogłębnie i ma na myśli nie tylko skargę ale także sposób 

jej  rozpatrzenia. Radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą, aby termin 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji był stały wzorem posiedzeń komisji 

stałych Rady Powiatu oraz aby ze stosownym wyprzedzeniem przekazywać informację  

o terminach posiedzeń pozostałym radnym. 

Radny Szymon Bolik przekazał, że cieszy się że radny Franciszek Marcel złożył 

taką propozycję, gdyż sprawy które były procedowane w ostatnim czasie przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji były niezwykle złożone i liczy na to, że obecność radnego 

oraz jego doświadczenie wniosą cenny wkład w pracę Komisji. Podkreślił, że prosi  

o przychylenie się do propozycji radnego Franciszka Marcola. 

 Następnie radny odniósł się do głosowań w sprawie petycji i skargi dotyczącej 

szpitala. Zaznaczył, że sprawy wirusa i szpitala traktuje jak dżentelmen i nie będzie robił 

sprawy politycznej z tego co się dzieje w kwestii szpitala. Oddał swój głos kierując się 

głosem rozsądku i serca. 
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Radny Roman Wałach zwrócił uwagę na sposób wyrażania się w niektórych 

sytuacjach. Zaznaczył, że w toku dyskusji używane są czasem wyrażenia potoczne. 

Natomiast jeżeli chodzi o słowo pisane należy bardzo uważać na dobór słów. Radny 

dodał, że zabrał głos w tej sprawie między innymi w kontekście wypowiedzi radnego 

Dawida Wacławczyka na ostatniej sesji Rady Powiatu oraz dzisiejszej wypowiedzi 

radnego Franciszka Marcola dotyczącej udziału rządu w pewnych sprawach.  

W jednym z newsletter-ów Powiatu Raciborskiego przekazano informację, że: 

„Od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować  

o sfinansowanie zakupu laptopów.”. Poniżej była informacja że: „Powiat Raciborski 

otrzymał na ten cel 100.000 zł. W ramach tej kwoty zakupionych zostało już 40 laptopów. 

Zostaną one rozdysponowane do szkół Powiatu.”.  

Radny zaznaczył, że jest to dobra informacja ale brakuje danych dotyczących skąd 

te środki finansowe zostały pozyskane.  

Radny poinformował, że środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, który powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

Następnie radny przekazał, że zbulwersowała go informacja przekazana przez tut. 

Starostwo. Radny przytoczył kilka sformułowań z newsletteru Powiatu z dnia 27 kwietnia 

2020 r. tj. „Podwójny rocznik, strzelające szampany i smutna rzeczywistość. Myślę, że  

w powiatach to dzisiaj strzelają szampany - tymi słowami w 2016 roku Anna Zalewska 

była Minister Edukacji Narodowej, obecnie europosłanka zapowiadała likwidację 

gimnazjów i podwójny rocznik w szkołach prowadzonych przez powiat. (…)   

W Powiecie Raciborskim uniknęliśmy tej żenującej dyskusji i sytuacji.”. 

Radny zaznaczył, że wszystko jest napisane w odniesieniu do rządu RP i do 

pewnych sytuacji które miały miejsce. W ocenie radnego tolerancja jest znacznie wyższa 

w odniesieniu do wypowiedzi niż do słowa pisanego. Następnie zwrócił się do Starosty 

aby dopilnował tego, żeby przekazywane informacje nie miały formy publicystyki, gdyż 

tym powinni zajmować się redaktorzy portali internetowych. Tutejsze Starostwo powinno 

przekazywać rzetelne informacje.  

 W dalszej części swojego wystąpienia radny Roman Wałach przekazał 

informacje dotyczące bieżących działań związanych z Inicjatywą Rowerową Bramy 

Morawskiej. Radny podkreślił, że bazą do działań Inicjatywy jest stworzona przez nią 

koncepcja. Jedną z pierwszych spraw była kwestia przeprawy przez Odrę i Psinę, która 

została przerwana, gdy zdemontowano śluzę przy Rafako. Przedmiotowy temat,  

w odniesieniu do wyżej wymienionej koncepcji, jest obecnie rozpatrywany przez szereg 
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instytucji. Sporządzona została analiza prawna w powyższej sprawie. Ponadto  

w działania Inicjatywy zaangażowany został także Subregion Zachodni. 

Radny poinformował, że powstał plan, aby od 1 lipca 2020 r. (radny zaznaczył, 

że ten termin jest już nierealny) połączyć starą ścieżkę rowerową, która została przerwana 

aż do ulicy Topolowej, gdzie znajduje się przeprawa przez Psinę, tj. około półtora 

kilometra dodatkowej drogi. Przedmiotowy wniosek Inicjatywa złożyła  

w RZGW. Ponadto z uwagi na fakt, że  Inicjatywa jest tylko ciałem społecznym 

wystąpiono o poparcie do gminy Racibórz oraz  powiatów Wodzisławskiego oraz 

Raciborskiego. Inicjatywa otrzymała już poparcie z Gminy Racibórz i z Powiatu 

Wodzisławskiego. Zostały one przekazane w formie pisma do RZGW. Taka informacja 

nie została jeszcze przekazana z Powiatu Raciborskiego 

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił że był pierwszą osobą, która 

zaproponowała współpracę radnemu Romanowi Wałachowi. Starosta podkreślił,  

że Powiat popiera i wspiera działania Inicjatywy Rowerowej Bramy Morawskiej. 

Radny Roman Wałach doprecyzował, że ma na myśli poparcie instytucjonalne, 

gdyż tylko wtedy działania Inicjatywy są inaczej traktowane. Przekazane pismo nie 

załatwia przedmiotowej kwestii 

Radny zaznaczył że pandemia koronawirusa przerwała planowane działania  

i będą one kontynuowane w przyszłości. Ponadto dodał, że swoją wypowiedzią chciał 

zdopingować Starostę do „kreowania pewnych sytuacji” z ww. przeprawą.  

Następnie radny poinformował, że działania Inicjatywy zostały podzielone na trzy 

etapy: 

1.10 lipca 2020 r. - zabezpieczenie przeprawy przez Odrę i Psinę - nie ma potrzeby 

angażowania żadnych środków finansowych  jest to tylko kwestia udostępnienia przez 

RZGW istniejącej infrastruktury, 

2. ścieżki rowerowe po koronach wałów – zdaniem radnego rola Starosty w tej sprawie 

będzie kluczowa, gdyż może wykreować pewne działania w Gminie Krzyżanowice 

 i Gminie Racibórz, 

3. budowa przeprawy przez Psinę,  która wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i rozwiązania istotnych kwestii prawnych, które 

będą czasochłonne. Najważniejszą sprawą w tym punkcie jest uzyskanie finansowania.   

W tej sprawie Inicjatywa wystąpiła powtórnie do Banku Światowego jako instytucji 

współfinansującej budowę Zbiornika, traktując, że powstał błąd na etapie projektu 

budowy Zbiornika i teraz można go jeszcze naprawić. Powyższą sprawą zostały 
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zainteresowane  także kręgi rządowe. Przedmiotowa inwestycja jest wizerunkiem 

państwowym. Koszt finansowania ww. zadania to kilkaset tysięcy zł. Dla budżetów 

samorządów jest to bardzo duża kwota, ale w przypadku gdyby tych sponsorów było 

znacznie więcej to może szybciej uda się sfinalizować tę sprawę.   

Następnie radny Artur Wierzbicki przekazał informacje dotyczące Dróg 

Jakubowych, które przebiegają przez Powiat Raciborski. Radny przypomniał, że  

w ubiegłym roku zapraszał radnych na otwarcie Raciborskiej Drogi Jakubowej, która 

przebiega z Bierawy przez Racibórz do Pietrowic Wielkich, a następnie do Opavy. Na 

przełomie maja i czerwca 2020 r. znakowany był raciborski odcinek drogi śląsko-

morawskiej. Racibórz jest na trasie turystyczno- pątniczej Drogi Jakubowej (trasa 

Warszawa – Jasna Góra – Racibórz – Czechy). Radny poinformował, że można tę drogę 

wykorzystać do promowania Powiatu Raciborskiego.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, gdzie jest opis odcinka drogi na Ziemi 

Raciborskiej. 

Radny Artur Wierzbicki przekazał, że podeśle link radnemu Dawidowi 

Wacławczykowi.  

Następnie radny Artur Wierzbicki zaprezentował radnym znak, którym 

znakowane są Drogi Świętego Jakuba. 

W dalszej części swojego wystąpienia radny Artur Wierzbicki poruszył kwestię 

uroczystości związanej z zakończeniem budowy Zbiornika Racibórz Dolny. Radny 

przypomniał, że na budynku tut. Starostwa znajdowała się tabliczka przedstawiająca 

poziom wody odnotowany w trakcie powodzi w 1997 r.  Następnie radny przedstawił 

dokumentację zdjęciową. Ponadto zadał pytanie Staroście, czy taka tablica mogłaby 

ponownie zostać umieszczona na budynku Starostwa.   

Radny Adrian Plura przekazał, że zabiera głos w sprawie oskarżeń publicznych 

kierowanych w stosunku do Starosty i radnych, które ukazały się ostatnio w mediach 

dotyczących niewłaściwego sposobu pełnienia nadzoru nad szpitalem oraz 

niewłaściwego wykonania polecenia Wojewody. 

 Radny odniósł się także do wypowiedzi radnego Franciszka Marcola  

dotyczącej wskazania powodu wstrzymania się od oddania głosu w sprawach 

dotyczących rozpatrywania petycji i skarg. Radny Adrian Plura dodał, że ubolewa nad 

tym, gdyż można było przeprowadzić dyskusję w przedmiotowej sprawie na sesji.  

Następnie zaprezentował radnym komplet dokumentów, który analizowali 

członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny zaznaczył, że członkowie 
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Komisji nie są ani prawnikami ani menadżerami służby zdrowia i w zderzeniu  

z menadżerem służby zdrowia radni nie mają szans ustosunkować się przed 

społeczeństwem w taki sposób żeby przekonać mieszkańców, że radnym także leży na 

sercu dobro szpitala. Uzasadnienia do uchwał zostały napisane na podstawie opinii 

prawnych i informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia i od Wojewody. Komisja 

przeanalizowała kilkanaście lub kilkadziesiąt dokumentów, odbyła kilka długich 

posiedzeń Komisji. Procedowane sprawy nie były jednoznaczne. Członkowie Komisji 

dostrzegali troskę o Powiat i szpital, ale dostrzegali także wiele innych kwestii. Radny 

dodał, że cieszy się że decyzje zostały podjęte przez członków Komisji jednomyślnie 

ponad podziałami. Ponadto zaznaczył, że jeżeli głosowanie na sesji było wynikiem braku 

informacji to rzeczywiście zakres informacji przekazywany radnym powinien być 

szerszy. Zaznaczył, że nie chce wchodzić w zadania Przewodniczącego Komisji, ale radni 

powinno mieć świadomość, że posiedzenia Komisji zwoływane są np. za tydzień pod 

warunkiem, że radca prawny zdąży napisać opinię prawną i ustosunkować się do pytań. 

Komisja nie ma prawa oczekiwać, że urząd będzie zajmował się wyłącznie sprawami 

Komisji. 

Radny podkreślił, że wszyscy mają poczucie, że przyszłość szpitala nie zmieni się 

od tego jak radni rozpatrzą skargę dotyczącą przeszłości szpitala. Wojewoda powinien 

się określić, czy to rozwiązanie paraliżujące działalność całego szpitala jest prawidłowe. 

Może warto rozpatrzeć wniosek radnego Romana Wałacha dotyczący uruchomienia 

szpitala hybrydowego, tj. część oddziałów zakaźnych, a część oddziałów o charakterze 

wieloprofilowym. Ponadto zasugerował, że może trzeba uruchomić więcej szpitali 

jednoimiennych. Powiat Raciborski ma obecnie ogromny problem, jeżeli nic się nie 

zmieni to pracownicy będą odchodzić ze szpitala. Radny dodał, że chyba każdy ma kogoś  

z rodziny lub znajomego pracującego w szpitalu. Atmosfera w szpitalu jest bardzo trudna.  

Troska o pieniądze jest ważna, ale to nie zrekompensuje finansowo tego, co pracownicy 

szpitala tam przeżywają. Należy uświadomić władzę, że być może trzeba wykonać ruch 

w tył i wdrożyć inne rozwiązania. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa 

jeszcze ta sytuacja.  

 Radny podkreślił, że chciałby aby radni zrozumieli, że Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji nie działa w ukryciu, działa otwarcie, ale bardzo elastycznie, aby móc wywiązać 

się z obowiązujących ją terminów. Ponadto radny zaproponował, że chętnie użyczy 

radnym dokumentów, celem zweryfikowania na podstawie jak argumentów uznano, że 

skarga jest niezasadna, a petycja tylko w części zasadna.   
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Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że ma pełne zaufanie do wszystkich 

członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a zwłaszcza do klubowych kolegów. 

Dodał, że wiedząc, że obydwa rozstrzygnięcia zostały podjęte jednomyślnie nie ma 

wątpliwości w przedmiotowych sprawach.  Działalność wnoszącego petycję i skargę 

każdy interpretuje indywidualnie. 

Radny zaznaczył, że z jednej strony jest jednomyślność członków Komisji, 

a z drugiej strony Przewodniczący Rady decyduje się nie udzielić głosu wnoszącemu 

petycję i skargę (który chce w zasadzie zabrać głos innej sprawie choć one wszystkie są 

ze sobą powiązane). Sytuacja jest „mało elegancka”.  

Radny podkreślił, że podziela zdanie Komisji w obydwu sprawach, ale dodał, że 

Radni powinni być konsekwentni i jeżeli nie boją się swoich argumentów to wnoszący 

petycję powinien być dopuszczony do zabrania głosu na sesji. Radny zaznaczył, że jest 

to prośba do Przewodniczącego Rady. 

Radny zaznaczył, że wnoszącemu petycję odmówiono możliwości zabrania głosu 

na sesji z uwagi na fakt, że na dzisiejszej sesji nie porusza się bieżących spraw szpitala, 

a teraz właśnie radni to czynią. Radny zasugerował, że zainteresowanemu można było  

wyznaczyć 15 minut na przemowę.  Tym sposobem radni narażają się znowu na krytykę, 

że „obalają” argumenty na dystans. Radny zaapelował, aby tego nie robić w przyszłości.  

Radny Tomasz Kusy podzielił zdanie swojego przedmówcy. Zwrócił się  

z pytaniem do radnego Adriana Plury, dlaczego uważa że radny Franciszek Marcol 

wyraził w swojej wypowiedzi brak szacunku do kogokolwiek. W ocenie radnego jego 

wypowiedź dotyczyła apelu, aby terminy posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

były jawne.  Wstrzymanie się od oddania głosu wraz z podaniem uzasadnienia nie jest 

działaniem wbrew rozstrzygnięciom Komisji. Radny zaznaczył, że byłby daleki od 

wyciągania tak daleko idących wniosków. Wniosek o informowanie radnych o terminach 

Komisji nie jest oznaką braku szacunku do Komisji. Radny zaznaczył, że członkowie 

Klubu Radnych PiS nie umawiali się, jak będą głosować nad uchwałami dotyczącymi 

petycji i skarg.  Radny Franciszek Marcol uzasadnił dlaczego wstrzymał się od oddania 

głosu. Ponadto radny przyznał, że również miał zbyt mało wiedzy na temat 

przedmiotowych spraw. Wstrzymanie się od oddania głosu nie obraża członków Komisji 

ani też członków klubu radnych PiS pracujących w Komisji. 

Radny Adrian Plura podkreślił, że jeżeli powodem wstrzymania się od oddania 

głosu była zbyt mała wiedza, to przedmiotowe tematy można było omówić na sesji. 

Radny zaznaczył, że na to chciał zwrócić uwagę w swojej wypowiedzi zwłaszcza  
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w kontekście, że są uwagi że radni nie podejmują żadnych działań w sprawie szpitala.  

Dodał, że nie czuje się obrażony.  

 W tym miejscu radny Sebastian Mikołajczyk opuścił salę narad - liczba radnych 

20. 

Radny Tomasz Kusy przekazał, że otrzymał informację, że wnoszący petycję nie 

mógł zabrać głosu na sesji, gdyż nie jest ona poświęcona bieżącym sprawom szpitala,  

a teraz radny Adrian Plura podnosi argument, że sprawy dotyczące petycji i skargi mogą 

być omawiane na sesji. Ponadto dodał, że radni nigdy nie mają dostępu do takiej ilości 

materiałów, jak członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i może należałoby 

zmienić zasady rozpatrywania skarg i każdą skargę wraz z dokumentacją przekazywać 

do radnych. Radny zaznaczył, że nie należy szukać złej woli u radnych. Dodał, że pełni 

funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i też nie zawsze otrzymuje wymagane 

dokumenty terminowo np. ze szpitala.  Specyfika pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji jest inna. Zwrócił się z prośbą do radnego Adriana Plury, aby 

się nie obrażał.   

Radny Adrian Plura przekazał, że nie czuję się obrażony. 

Radny Franciszek Marcol przekazał że już wcześniej swój wniosek przekazał 

Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie ma żadnego powodu do 

tego, aby czuć się obrażonym i żeby go atakować, że podważa kompetencje członków 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W gwoli wyjaśnienia radny dodał, że interesowała 

go druga skarga, gdyż miał w tej sprawie zapytania od pracowników firmy  

i mieszkańców. Radny zaznaczył, że uczestniczył w części posiedzenia Komisji, gdyż 

dowiedział się o nim przypadkowo. Odbywało się ono przed posiedzeniem Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.  

Ponadto zaznaczył, że gdyby nie dyskusja prowadzona na posiedzeniu Komisji  

i obecność dyrektora Janowskiego na Komisji, to dzisiaj Rada nadal brnęłaby w CUW.  

Radny zaznaczył, że ustawodawca specjalnie oddzielił kompetencje Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji od kompetencji Komisji Rewizyjnej, aby ich członkowie 

mogli dogłębnie procedować swoje sprawy. Radny podkreślił, że jeżeli jest taka wola 

żeby radni dyskutowali i zadawali pytania na sesji  dotyczące projektów uchwał to 

dyskusje będą trwać dwie godziny. 

Radny Adrian Plura przekazał, że popiera wniosek złożony przez radnego 

Franciszka Marcola. Dodał, że w pełni zgadza się z tym, że każdy radny ma prawo przyjść 

na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podkreślił, że jego wypowiedź 
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dotyczyła ataku medialnego na radnych, ale chciał też zwrócić uwagę na możliwość 

podjęcia dyskusji na sesji.   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała przekazał, że 

przedmiotowa Komisja jest nowym tworem i jej członkowie zostali „wrzuceni na głęboką 

wodę”. Zdaniem Przewodniczącego Komisji członkowie Komisji sprawdzają się i do 

spraw podchodzą bardzo obiektywnie. Radny dodał, że nie widzi żadnej przeszkody do 

tego, aby informować o posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wszystkich 

radnych. Radny podkreślił, że już wcześniej raz uprzedził radnego Franciszka Marcola,  

że posiedzenie Komisji się nie odbędzie we wstępnie wyznaczonym terminie z uwagi na 

brak dokumentów i to był jedyny argument dlaczego to posiedzenie się nie odbyło. Dodał, 

że jeżeli zapomniał o przekazaniu informacji na temat kolejnego terminu posiedzenia to 

jest to jego osobista wina i  prosi o zrozumienie.  

Radny Adrian Plura przekazał, że otrzymał informację od pracownika Wydziału 

Organizacyjnego, że każdy termin posiedzenia Komisji wraz z proponowanym 

porządkiem posiedzenia jest jawny i publikowany w BIP Powiatu.  

Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego Dawida 

Wacławczyka przekazał, że kwestie dyskusyjne najlepiej wyjaśniać na posiedzeniu 

Komisji, gdyż jest to właściwa płaszczyzna i czas na wielogodzinne dyskusje, celem  

wybrania najlepszego rozwiązania. Przewodniczący Rady podkreślił, że temat CUW był 

szeroko omówiony na posiedzeniu Komisji, a następnie wycofany z obrad dzisiejszej 

sesji. W ocenie Przewodniczącego Rady formuła Komisji jest lepsza do debatowania 

i procedowania trudnych i złożonych spraw. Dodał, że  skłania się tak, jak członkowie 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do analizy opinii prawnych i pism uzyskanych 

z Ministerstwa Zdrowia i od Wojewody. Podkreślił, że podejmując decyzję należy 

kierować się opiniami i zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami. Komisja pracowała nad 

przedmiotowymi sprawami kilkanaście godzin i skonfrontowanie odmiennych poglądów 

na sesji byłoby bardzo trudne. Dzisiejsza sesja była poświęcona analizie sytuacji Powiatu 

za 2019 rok. Zaproszenie gości na posiedzenie Komisji jest w gestii Przewodniczącego 

Komisji i to jest dobrze wypracowana praktyka. Przewodniczący Rady zaznaczył, że 

posiedzenia Komisji powinny być poświęcone długim dyskusjom, a na sesjach radni 

powinni podejmować rozstrzygnięcia.  

 Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  
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 Kolejna sesja odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Funkcjonowanie transportu 

publicznego na terenie powiatu raciborskiego”.   

 

        Ad 24.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XIX sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 18:33. 

 Na tym protokół zakończono.  

          

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda  

   


