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                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.6.2020                            VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XX/2020 

z  XX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  27 sierpnia 2020  r. 

                               Starostwo Powiatowe w Raciborzu                      

                                       Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter) 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 sierpnia 2020 r. (zał. nr 1).  

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

 

Podjęte uchwały: 

1. XX/169/2020 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

2. XX/170/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

3. XX/171/2020 - w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

4. XX/172/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego.  

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 XIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
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5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  a Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. 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: 

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, 
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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. 15:01 otworzył obrady XX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 21  

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 27 sierpnia 

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

Przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego śledzących transmisję. 

Ponadto zwrócił się z prośbą do radnych, aby zabierając głos korzystali  

z mikrofonów lub podchodzili do mównicy.  

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

 W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczba radnych 22.  

Pismem nr OR.IV.0022.3.6.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu wniósł 

o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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

przyjęta jednogłośnie – 22 głosy za,  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.6.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Porządek obrad został zmieniony.  

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”.  

 

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

 

Protokół z XIX sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Protokół został przyjęty.  

 W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Dawid Wacławczyk – liczba radnych 

23.  

 

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.   

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady przekazał, że dyskusja na temat Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu będzie prowadzona po zakończeniu punktów formalnych 

dotyczących podjęcia uchwał.  
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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 1 lipca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r. radni otrzymali 

drogą elektroniczną w dniu  14 sierpnia 2020 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 14 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. Przedmiotowe 

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

Następnie Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił informację o realizowanych  

i planowanych zadaniach na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 Ponadto Starosta w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu podziękował za 

długoletnią współpracę odwołanemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

Robertowi Pabianowi. Podkreślił, że bardzo cenił osobiste zaangażowanie w pracę, pełne 

poświęcenia wypełnianie obowiązków służbowych i liczne przedsięwzięcia związane  

z ochroną przyrody. Starosta przypomniał, że sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi  

i w przedmiotowym temacie współpracował z Nadleśniczym Robertem Pabianem.  

 Starosta dodał, że członkowie Zarządu zaproszą Nadleśniczego Roberta Pabiana 

na posiedzenie Zarządu. Ponadto Starosta życzył powodzenia nowemu Nadleśniczemu 

Witoldowi Witoszowi. Wyraził nadzieję, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Katowicach Józef Kubica doceni pracę Pana Pabiana i zostanie 

zatrudniony w nadleśnictwie.   

 Następnie Wicestarosta Marek Kurpis poruszył kwestię przygotowania szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do nowego roku szkolnego. 

 Wicestarosta przekazał, że szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego. Zaznaczył, że gdyby Powiat zostałby objęty czerwoną strefą należałoby 

zmienić pewne kwestie dotyczące dowozu uczniów do szkół. Ponadto wyjaśnił, że 

autobusy w strefie żółtej mogą przewozić 100 %  liczby miejsc siedzących albo 50 % 

liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentach, a w strefie 

czerwonej zajętych może być jedynie 50 % miejsc siedzących. Z uwagi na dynamicznie 

zmieniającą się sytuację epidemiczną połowa uczniów w pierwszym semestrze będzie 

przyjeżdżać do szkoły na godz. 08:00, a pozostali uczniowie na godzinę 09:50. Takie 

rozwiązanie zabezpiecza uczniów w przypadku, gdyby Powiat zostałby objęty żółtą 

strefą. Objęcie Powiatu czerwoną strefą wymagałoby zwiększenia liczny autobusów  
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i kierowców. Wicestarosta dodał, że pod koniec miesiąca będzie dysponował 

informacjami dotyczącymi liczby uczniów, którzy zadeklarowali chęć korzystania z 

transportu publicznego. Ponadto w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z Prezesem 

Zarządu PKS Sp. z o. o., dyrektorami szkół i Powiatowym Państwowym Inspektorem 

Sanitarnym w Raciborzu Kariną Talabską. Wicestarosta podkreślił, że Zarząd Powiatu 

codziennie podejmuje działania, aby zapewnić uczniom bezpieczny powrót do szkół.  

W dalszej części Wicestarosta poruszył kwestię finasowania oświaty. 

Poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu do spraw 

Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty dotyczące finansowania oświaty. Na 

przedmiotowym spotkaniu omawiana była propozycja finansowania oświaty, która była 

przedstawiona cztery lata temu przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, tj. 

propozycja przekazywania środków finansowych na oddział / szkołę, a nie na ucznia. 

Powiat Raciborski negatywnie ocenił przedmiotową propozycję. 

Wicestarosta poinformował, że 5% PKB jest przeznaczane na oświatę, 1,5% 

dokładają samorządy. Na dzisiejszym spotkaniu zaprezentowano 6 modeli finansowania 

oświaty, które wpłynęły do ministerstwa. Dwa z przedmiotowych modeli odpowiadają 

potrzebom Powiatu. Na spotkaniu poruszony został również temat związany  

z rozpoczęciem roku szkolnego  w czasie pandemii i udziału sanepidu w podejmowaniu 

decyzji o zawieszaniu funkcjonowania szkół. Powiat zajął stanowisko, iż sanepid jest 

przedstawicielem administracji rządowej i powinien brać odpowiedzialność za decyzje 

związane z zawieszaniem funkcjonowania szkół. Wicestarosta przekazał, że podczas 

spotkania przedstawił problem związany z dowozem uczniów do szkół. Do raciborskich 

szkół uczęszcza 15 % młodzieży spoza Powiatu Raciborskiego, m. in. z Powiatów 

Głubczyckiego, Wodzisławskiego i Rybnickiego. W przypadku wprowadzenia różnych 

stref w przedmiotowych powiatach pojawią się problemy związane z organizowaniem 

dowozu uczniów do szkół.  

Wicestarosta przekazał, że ma nadzieję, iż do końca roku będzie posiadał więcej 

informacji dotyczących finansowania szkół. Zaznaczył jednakże, że nie jest 

przewidywany wzrost środków na subwencję oświatową.  

Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym miesiącu za pośrednictwem 

wideokonferencji.  
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Ad 6. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

  Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego.” (zał. nr 6) był 

omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

które poprzedziły dzisiejsze obrady.    

 Następnie głos zabrał Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Damian Knura 

(dalej: Prezes Zarządu). Prezes Zarządu przekazał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r. przekazano informacje 

dotyczące funkcjonowania transportu publicznego na terenie powiatu pod kątem 

prawnym. Zmiany, które wprowadzono wraz z uruchomieniem publicznego transportu 

zbiorowego zapewniły stabilne finasowanie spółce. Ponadto działania podejmowane 

przez Zarząd i Radę, m.in. zakup 10 nowych niskoemisyjnych autobusów wpłynął na 

odnowienie taboru firmy. Tabor PKS liczy 70 autobusów.  

 Prezes Zarządu dodał, że spółka uruchomiła na początku 2020 r. przewozy 

zewnętrzne, m.in. ekspresowy kurs do Katowic. Działania podjęte przez Radę i Zarząd  

w zakresie organizacji transportu publicznego bardzo mocno wpłynęły na finansowanie  

i  stabilność spółki. Jeszcze dwa lata temu kapitał własny spółki wynosił 

2.825.000 zł. Aktualnie kapitał spółki wynosi ponad 10 mln. zł. PKS odnotował 

trzykrotny wzrost kapitału własnego spółki.   

 Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk (dalej: 

Naczelnik Wydziału) przekazał, że przygotowany materiał był prezentowany na 

posiedzeniach Komisji stałych. Zaznaczył, że w swoim wystąpieniu skupi się na 

podsumowaniu funkcjonowania transportu publicznego na terenie powiatu raciborskiego.  

Pierwsze kilkanaście miesięcy funkcjonowania transportu publicznego to czas, w którym  

kształtowała się współpraca między Powiatem i Gminami, które uczestniczą  

w organizacji tego transportu. Odbywało się wiele spotkań, na których poruszano 

wszystkie aspekty transportu, m.in. sieci połączeń, cennika oraz finansowania kosztów 

transportu. Z pewnością dużym sukcesem jest fakt, że wszystkie samorządy określiły 

własne potrzeby w zakresie sieci połączeń, która została zoptymalizowana. Ponadto 

ujednolicony został cennik. Samorządy zabezpieczyły odpowiednią ilość środków 

finansowych do funkcjonowania transportu. Sytuacja publicznego transportu zbiorowego 
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na początku 2020 r. była w Powiecie bardzo stabilna. Nieoczekiwanie wybuchła 

pandemia COVID-19 i organizacja transportu publicznego po raz kolejny stała się 

olbrzymim wyzwaniem i pewnego rodzaju testem dla współpracy samorządów. 

Samorządy, w sytuacji kryzysowej, współpracowały i wymieniały się informacjami 

dotyczącymi m.in. potrzeb mieszkańców. Naczelnik Wydziału wskazał na ogromną rolę 

Gmin w tym zakresie.  W czasie pandemii udało się utrzymać w ograniczonej formie 

cześć kursów, a jednocześnie koszty funkcjonowania transportu nie pogalopowały  

w górę. Ponadto udało się unowocześnić tabor operatora. Zakup 10 nowoczesnych 

autobusów docenią również pasażerowie, którzy będą mieli możliwość korzystania  

w czasie przejazdów z wifi lub ładowarek. Naczelnik Wydziału podkreślił,  

że w pierwszych kilkunastu miesiącach funkcjonowania transportu należy docenić 

współpracę Powiatu z samorządami gminnymi, która została w pewnym stopniu 

ugruntowana i ustabilizowana.  

 

Ad 7. 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  

26 sierpnia 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 XX/169/2020 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032. 
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Ad 8. 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. 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XX/170/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

 

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 XX/171/2020 w sprawie likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

 

Ad 10. 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. 
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Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XX/172/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przewodniczący Rady przekazał, że na 

początku radni wysłuchają zaktualizowanych informacji dotyczących szpitala od Starosty 

i Dyrektora Szpitala im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika.  

Starosta przekazał, że sytuacja szpitala jest nadal napięta. Szpital nie dysponuje 

jeszcze dokumentem potwierdzającym odwołanie polecenia Wojewody. Starosta 

podkreślił, że w przeciągu ostatnich dni wielokrotnie rozmawiał z dyrektorami NFZ  

w sprawie szpitala. Starosta wyraził nadzieję, że decyzja o przekształceniu szpitala 

zostanie podjęta niezwłocznie. 

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

Rudnik (dalej: Dyrektor Szpitala) przekazał, że aby raciborski szpital mógł rozpocząć 

działalność hybrydową konieczna jest zmiana polecenia, które zostało wydane szpitalowi 

w marcu. Dyrektor Szpitala poinformował, że właśnie otrzymał maila od Dyrektora 

Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z projektem decyzji 

zmieniającej przedmiotowe polecenie z prośbą o ustosunkowanie się do jej treści. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że kwestie związane z częściowym przekształceniem 

szpitala były omawiane wcześniej ze służbami Wojewody. Dodał, że nie jest jeszcze 

rozstrzygnięta kwestia finansowania szpitala hybrydowego. Aktualnie  prowadzone są 

negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor podkreślił, że rozmowy 

dotyczące finasowania szpitala są finalizowane. Lecznica jest przygotowana do 

uruchomienia działalności hybrydowej zarówno od strony infrastruktury technicznej  

i organizacyjnej. Po zmianie polecenia przez Wojewodę możliwe będzie rozpoczęcie 

działań formalnych. Dyrektor Szpitala przekazał, że w pierwszych tygodniach września 

szpital stopniowo będzie uruchamiał część szpitala dla pacjentów niecovidowych. 

Ponadto podkreślił, iż ma nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia kwestie związane 

ze zmianą polecenia i finansowaniem szpitala zostaną sfinalizowane.  Dyrektor Szpitala 
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przekazał, że ogromnym problemem jest brak przepisów prawnych dotyczących 

funkcjonowania szpitali covidowych. Regulacje dotyczące funkcjonowania szpitali 

covidowych i niecovidowych niczym się nie różnią. Wobec powyższego szpital będzie 

się opierać o stanowisko Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Katowicach i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Dyrektor Szpitala 

zaznaczył, że rozwiązanie które zostanie wprowadzone w raciborskim szpitalu jest 

stanem przejściowym, a nie docelowym.  

Dyrektor Szpitala odniósł się do informacji dotyczących blokowania przez szpital 

decyzji związanych z przejściem do funkcjonowania lecznicy w systemie hybrydowym. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że nie może podpisać dokumentów nie mając pewności,  

że szpital będzie miał zabezpieczone finansowanie na odpowiednim poziomie. 

Nieoczekiwany wybuch pandemii spowodował, że decyzj o przekształceniu szpitala była 

podjęta bardzo szybko i nikt nie zwracał uwagi, czy były odpowiednio przygotowane 

dokumenty w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że mieszkańcy Powiatu oczekują przywrócenia 

szpitala. Polecenie o przekształceniu szpitala musiało zostać zrealizowane, ale 

najbardziej pokrzywdzeni zostali mieszkańcy Powiatu, którym odebrano dostęp do opieki 

zdrowotnej w wachlarzu wielu specjalizacji, zarówno podstawowej, jak 

i  specjalistycznej. Przewodniczący Rady podkreślił, że czuje się zawiedziony brakiem  

pomocy w przywróceniu szpitala. Wypowiedź Dyrektora Szpitala dotycząca analizy 

dokumentów jest zrozumiała, ale należy pamiętać, że zdrowie i zapewnienie możliwości 

leczenia dla mieszkańców jest bardzo ważne. Ponadto zapytał Dyrektora Szpitala, czy 

może potwierdzić, że wszystkie sprawy są już formalizowane, czy sprawa związana  

z przywróceniem szpitala znowu będzie się przeciągać. Przedmiotowy temat jest 

poruszany od miesiąca, ale brakuje partnera, który wspierałby Powiat w przywróceniu 

funkcjonowania szpitala.  

Dyrektor Szpitala podkreślił, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje 

przekonanie, że  niepotrzebnie zamknięto cały szpital jednoimienny dla mieszkańców 

Powiatu. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że szpital jednoimienny nie miał możliwości 

prowadzenia w tej lokalizacji żadnej innej działalności zarówno medycznej, jak i innej. 

Szpital uruchomiono wyłącznie dla pacjentów covidowych. W pierwszej kolejności, 

dzięki dużemu zaangażowaniu Starosty, przeniesiono nocną i świąteczną pomoc 

medyczną i dzienny oddział chemioterapii na ulicę Sienkiewicza. Wszystkie inne 

działalności prowadzone w szpitalu zostały wykreślone z lokalizacji na ulicy Gamowskiej 
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i szpital z tego tytułu otrzymał rekompensatę, która została wliczona do ryczałtu 

covidowego. Dyrektor Szpitala przekazał, że pewna organizacja sformułowała apel  

o treści: „Przywróćcie nam szpital i poradnie”. Dyrektor podkreślił, że poradnie wznowiły 

funkcjonowanie od 1 czerwca 2020 r., w momencie, gdy stwierdzono że istnieje 

możliwość wydzielenia ich powierzchni z całej działalności szpitala. Zgody na ich 

ponowne uruchomienie wydali Wojewoda oraz Dyrektor Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Decyzja o uruchomieniu poradni była podejmowana w oparciu o inne 

uwarunkowania, większą wiedzę na temat epidemiologii i sposobów zwalczania 

epidemii. Warunkiem koniecznym do uruchomienia szpitala w wersji hybrydowej było 

zapewnienie, że szpital będzie udzielał świadczenia pacjentom covidowym. W lipcu br. 

złożony został wniosek o zmianę polecenia do Wojewody wraz z planem szpitala 

wskazującym, które części szpitala mogą zostać wyłączone. Wyłączenie części szpitala 

wiąże się ze zmianami organizacyjnymi, tj. wyłączona część szpitala musi zostać 

oddzielona od pozostałej części szpitala i musi mieć odrębne wejście, odrębną izbę 

przyjęć i odrębny ruch personelu i pacjentów. Dyrektor Szpitala przekazał, że z części 

covidowej zostanie wyłączonych ok. 80 łóżek szpitalnych. Po uzyskaniu zmiany 

polecenia przez Wojewodę działalność rozpoczną oddziały chirurgii, ortopedii, 

laryngologii, okulistyki i położnictwa. Szpital będzie musiał również zabezpieczyć 

świadczenia na rzecz pacjentów covidowych. Ilość łóżek dla pacjentów covidowych 

została odpowiednio zmniejszona. Dyrektor Szpitala wyraził nadzieję, że szpital 

rozpocznie we wrześniu działalność hybrydową.  

Przewodniczący Rady przekazał, że kadra lekarska i pielęgniarska jest 

przemęczona pracą w szpitalu covidowym. Lekarze sygnalizowali, że wrzesień jest dla 

nich kluczowym miesiącem i jeżeli ich sytuacja się nie zmieni z uwagi na swój osobisty 

rozwój zawodowy będą zmuszeni zmienić miejsce pracy.  

Dyrektor Szpitala przekazał, że we wszystkich szpitalach za wyjątkiem szpitali 

uniwersyteckich występują braki kadrowe. Lekarze pracujący w specjalizacjach 

zabiegowych są zobligowani do pracy na oddziałach zachowawczych. W szpitalu nie 

wykonuje się wielu zabiegów pacjentom covidowym. Obawy lekarzy wynikają z  faktu 

przedłużającej się pandemii i braku możliwości rozwoju zawodowego. Większość 

pacjentów covidowych przebywa w szpitalu na oddziałach internistycznych, m.in.  

pulmonologicznym i neurologicznym. Aktualnie w szpitalu przebywa 116 pacjentów. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że lekarze oczekują na wskazanie konkretnego terminu, 

kiedy będą mogli przeprowadzać zabiegi w szpitalu. Ponadto podkreślił, że kadra 
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medyczna zachowała się bardzo odpowiedzialnie. Odnotowano jedynie pojedyncze 

przypadki odejścia medyków z pracy. Część z nich wiązała się z pracą lekarzy w innych 

jednostkach niecovidowych i byli zmuszeni do wyboru jednego miejsca pracy. Dyrektor 

dodał, że zapewne część lekarzy wróci do pracy w raciborskim szpitalu w momencie, 

kiedy zostanie uruchomiony w systemie hybrydowym.  

Radny Roman Wałach podziękował Staroście za przyjęcie wniosku Rady Powiatu 

w maju br., który zakładał równocześne funkcjonowanie szpitala covidowego  

i niecovidowego. Radny przypomniał, że pomimo pewnych wątpliwości wniosek został 

przyjęty. Wyraził słowa uznania za przygotowanie szpitala do rozpoczęcia działalności 

hybrydowej. Dodał, że Dyrektor Szpitala swoim wystąpieniem rozwiał wątpliwości, 

które zgłaszali członkowie Klubu Radnych PiS na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 

26 sierpnia 2020 r. Podkreślił, że z wypowiedzi Dyrektora Szpitala wynika, że zarówno 

ze strony Wojewody, jak i Dyrektora NFZ nie ma przeszkód, aby szpital rozpoczął 

działalność hybrydową.  

W nawiązaniu do wniosku Rady Powiatu podjętego na sesji w maju br. radny 

zadał pytanie dotyczące nasilenia pandemii jesienią. Zapytał, czy Dyrektor Szpitala jest 

w stanie podać konkretną datę, kiedy szpital przestanie być szpitalem covidowym, 

ewentualnie pacjenci będą leczeni wyłącznie na oddziale obserwacyjno – zakaźnym.  

            Dyrektor Szpitala, że gdy liczba pacjentów covidowych się zmniejszy będą oni 

lokowani wyłącznie na oddziale zakaźnym.  

            Następnie Dyrektor Szpitala przekazał, że obecnie negocjuje jeszcze warunki 

finasowania szpitala hybrydowego z NFZ. Podkreślił, że czyni starania, aby finansowanie 

było jak najlepsze. Dyrektor dodał, że ostatnio postawa NFZ jest bardziej dynamiczna  

i jest to wynikiem wsparcia ze strony Starosty, innych osób oraz zmiany na stanowisku 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że pierwsze 

propozycje finansowania szpitala przedstawione przez NFZ były nie do przyjęcia,  tj. 

NFZ oczekiwał, że kwestia finansowania równolegle dwóch oddziałów zostanie 

załatwiona w ramach jednego świadczenia pieniężnego. Dyrektor zaznaczył, że obecnie 

rozmowy prowadzone są z pełnym zrozumieniem.  

           Radny Roman Wałach zapytał Dyrektora Szpitala, czy w przypadku zaostrzenia 

pandemii będzie można wykorzystać argument, że część oddziałów szpitala można 

wydzielić dla pacjentów covidowych, ale nie cały szpital, tak aby sytuacja  która miała 

miejsce w marcu już się nie powtórzyła.  
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            Dyrektor Szpitala poinformował, że w szpitalu covidowym pierwotnie 

wyznaczono 236 łóżek dla pacjentów, tj. nie były to wszystkie łóżka, którymi dysponuje 

raciborski szpital. Obecnie ilość łóżek pozostających w gotowości covidowej zostaje 

zmniejszona do około 175 łóżek. W  ocenie Dyrektora Szpitala ilość łóżek dla pacjentów 

covidowych jest wystarczająca. Dyrektor Szpitala podkreślił, że nie wie jakie będą 

decyzje w przypadku, kiedy nastąpi znaczny wzrost zachorowań na COVID-19. Dodał, 

że nie będzie możliwe szybkie przywrócenie wyłączonej części szpitala na potrzeby 

szpitala covidowego z uwagi na fakt, że podjęte zostały pewne działania organizacyjne 

związane z infrastrukturą. Dyrektor ponadto dodał, że w Ministerstwie Zdrowia jest 

opracowywany plan leczenia pacjentów na wypadek zaostrzenia zachorowań na grypę 

jesienią. Zdaniem Dyrektora Szpitala pacjentów covidowych będą przyjmować również 

szpitale niecovidowe. Dyrektor podkreślił, że przy Ministerstwie oraz NFZ działają 

zespoły, które zajmują się opracowywaniem propozycji zabezpieczenia świadczeń dla 

pacjentów z grypą oraz COVID-19. Odnosząc się do pytania radnego Romana Wałacha 

Dyrektor Szpitala przekazał, że nie może wskazać konkretnego terminu, od kiedy szpital 

całkowicie powróci do pierwotnego funkcjonowania. Dyrektor podkreślił, ze będzie to 

zależało od wielu czynników, głównie od wzrostu zachorowań i liczby pacjentów, którym 

szpital będzie musiał udzielić pomocy. Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę na fakt, że 

szpital nieprzerwanie od marca udziela świadczeń pacjentom covidowym. Dodał, że na 

początku pandemii hospitalizowano wszystkich pacjentów, u których stwierdzono 

COVID-19. Aktualnie w szpitalu przebywają pacjenci, którzy wymagają stosowania 

procedur medycznych i skutecznego leczenia.  

            Starosta przekazał, że zarówno Wojewoda jak i Dyrektorzy NFZ podkreślają 

fachowość i skuteczność działania Dyrektora Szpitala i raciborskiej lecznicy w zakresie 

zabezpieczenia mieszkańców Powiatu przed rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-Cov-2. Starosta poinformował, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. Wojewoda w imieniu 

Prezydenta RP odznaczył czterech pracowników medycznych raciborskiego szpitala 

Złotymi Krzyżami Zasługi. Starosta zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szpitala,  

o przekazanie podziękowania służbom medycznym za poświęcenie w walce z pandemią.  

Na forum Województwa Śląskiego wielokrotnie podkreślano wzorcowe działanie 

dyrekcji i służb medycznych raciborskiego szpitala w walce z pandemią.  

              Radny Piotr Olender podkreślił, że w kwestii szpitala zachowuje daleko 

umiarkowany optymizm. Radny podkreślił, że pomimo zaproszenia udziału w sesji nie 
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wziął Wojewoda lub jego przedstawiciel. Dopytywał Przewodniczącego Rady, czy Śląski 

Urząd Wojewódzki w Katowicach udzielił odpowiedzi na wystosowane zaproszenie.  

             Przewodniczący Rady odpowiedział, że Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  

nie udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

           Radny Piotr Olender przypomniał o spotkaniu, które odbyło się w siedzibie tut. 

Starostwa z Wojewodą w dniu 16 lipca 2020 r. Podczas spotkania Wojewoda przekazał 

informację, że jest realna szansa na uruchomienie działalności szpitala w systemie 

hybrydowym. Podano wówczas kilka terminów, ale ostatni upłynął w połowie sierpnia  

i do dnia dzisiejszego taka decyzja nie została podjęta. Radny podkreślił, że informacje 

przekazywane przez Dyrektora Szpitala są optymistyczne. Ponadto przypomniał, że na 

początku pandemii odbyła się wideokonferencja z Wojewodą, w trakcie której radny 

zadał pytanie Wojewodzie, jak będzie wyglądał powrót szpitala do pierwotnego 

funkcjonowania. Wojewoda odpowiedział, że nie ma specjalnych uzgodnień, ale szpital 

na pewno nie zostanie bez pomocy. Radny podkreślił, że biorąc pod uwagę przekazane 

informacje można odnieść wrażenie, że Powiat otrzymał propozycję „szpital za 

pieniądze”, tj. szpital zostanie odkovidowany, jak będzie to korzystne finansowo dla 

NFZ. Radny zaznaczył, że Wojewoda powinien wyjaśnić tę kwestię na sesji. Dodał 

ponadto, że decyzja o uruchomieniu szpitala hybrydowego powinna w najbliższym czasie 

wpłynąć do Starosty i Dyrektora Szpitala. Radny poruszył również kwestię finansowania 

szpitala. Poinformował, że system finansowania oparty na ryczałcie nie jest dostosowany 

do sytuacji covidowej. Część covidowa szpitala będzie finansowana z innej puli środków. 

Radny zaznaczył, że potrzebne są specjalne regulacje w tym zakresie. Dodał, iż myślał 

że są one opracowane, ale z przedstawionych informacji wynika, że kwestie związane  

z finansowaniem szpitala są negocjowane indywidualnie. Radny podkreślił, że ta sprawa 

budzi jego wątpliwości. Ponadto dodał, że nie wiem, jakie oczekiwania w kwestii szpitala 

ma strona rządowa.  

           Radny Szymon Bolik zwrócił uwagę na fakt, że Dyrektor Szpitala przekazuje 

informację w oparciu o dokumenty, które do niego wpłynęły. 

           Radny Piotr Olender raz jeszcze podkreślił, że Wojewoda nie odpowiedział na 

zaproszenie Rady do udziału w sesji. Dodał ponadto, że może być sceptyczny  

w przedmiotowej kwestii. Zachęcał radnych, aby zachować umiarkowany optymizm  

w sprawie szpitala, gdyż jest jeszcze wiele kwestii i nie wszystkie mogą zostać załatwione 

pozytywnie. Radny podkreślił, że cierpliwość i życzliwość wszystkich w sprawie szpitala 

jest już na wyczerpaniu. Dodał, iż ma nadzieję że nie będzie trzeba podejmować 
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dodatkowych być może niekonwencjonalnych działań i  sprawa zakończy się 

pozytywnie.   

           Starosta podkreślił, że sytuacja szpitala zmienia się dynamicznie. Potwierdził,  

że w trakcie sesji otrzymał informację z NFZ w sprawie porozumienia w kwestii 

wznowienia i finansowania świadczeń z wybranych zakresów. Przedmiotowa informacja 

została również przekazana Wojewodzie. Starosta podkreślił, iż ma nadzieję, że  

w najbliższym czasie szpital będzie służył mieszkańcom Powiatu. 

           Radny Dawid Wacławczyk poruszył kwestie nocnej i świątecznej opieki 

medycznej.  Podzielił się z radnymi swoimi doświadczeniami w tej kwestii. Przekazał, że 

w ubiegłym tygodniu pośrednio dwa razy korzystał z nocnej i świątecznej pomocy 

medycznej. W pierwszym przypadku dziecko wymagało interwencji laryngologicznej  

i zostało odesłane do Rybnika. Dwa dni później z pomocy medycznej musiał skorzystać 

krewny radnego, który miał ranę na nodze wymagającą zszycia. Obecny w gabinecie 

chirurg przekazał, że nie może zszyć rany, ponieważ nie ma igły i nici chirurgicznej. Po 

raz kolejny konieczna była wizyta w Rybniku. Pani doktor zwróciła uwagę na fakt, że 

skierowanie wystawił chirurg. Radny poinformował, że Pani doktor przekazała 

pozdrowienia dla Starosty. Ponadto zapytał, czy jest to standardowe działanie, czy 

występują chwilowe braki materiałów.  

          Dyrektor Szpitala podkreślił, że przedmiotowa kwestia nie jest nie powinna być 

przedmiotem żartów. Uwaga skierowana była do radnego Pawła Płonki. Następnie 

wyjaśnił, że nocna i świąteczna pomoc oferuje pomoc doraźną i jest kontynuacją działań 

lekarzy POZ. Podkreślił, że nie jest możliwe, aby w ramach nocnej i świątecznej opieki 

medycznej wykonać zabiegi. Ponadto nie ma określonych wymogów odnośnie 

specjalizacji lekarzy, którzy mogą pracować w ramach nocnej i świątecznej opieki 

medycznej. Rana pacjenta nie została zszyta z uwagi na fakt, że w ramach nocnej  

i świątecznej nie można wykonywać zabiegów. Ponadto porady z zabiegiem nie można 

rozliczyć. Dyrektor Szpitala zwrócił również uwagę na fakt, że POZ przyjmują pacjentów 

głównie za pośrednictwem teleporad. Jedynym miejscem, gdzie lekarze przyjmują 

pacjentów są poradnie w szpitalu. Pacjenci przyjmowani są także w ramach nocnej  

i świątecznej opieki  medycznej.  

             Radny Dawid Wacławczyk zwrócił uwagę na fakt, iż wypowiedź Dyrektora 

Szpitala potwierdziła, jak bardzo potrzebny jest szpital. Następnie zapytał, co powinna 

zrobić osoba, która nie posiada samochodu, a wymaga interwencji medycznej.  
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            Dyrektor Szpitala odpowiedział, że gdyby szpital funkcjonował w pierwotnej 

formule to poszkodowany zostałby skierowany z nocnej i świątecznej opieki medycznej  

do ambulatorium izby przyjęć. Obecnie nie ma takiej możliwości, aby wykonywać 

zabiegi na izbie przyjęć w trybie ambulatoryjnym. Zabieg mógłby być wykonany  

w poradni chirurgicznej, która przyjmuje pacjentów w określonych godzinach.  

          Radny Franciszek Marcol podkreślił, że wydawało mu się że radni doszli do 

konsensusu na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa, któremu przewodniczył. Dodał, że jest zdziwiony wypowiedzią 

radnego Piotra Olendra. Radny podkreślił, że celem ww. posiedzenia Komisji miał być 

jasny przekaz medialny do społeczeństwa w sprawie szpitala. Dodał ponadto, że 

krytykowano trochę media, argumentując, że nie do końca opisano właściwy przebieg 

posiedzenia Komisji. Radny zaznaczył, że wypowiedź radnego Piotra Olendra zakłóciła 

ten przekaz. 

            Radny podkreślił, że wszyscy są zmęczeni sytuacją szpitala w czasie pandemii.  

Dodał, że członkowie Komisji chcieli dać mieszkańcom trochę nadziei. Nadzieja nie 

pojawiła się z jakiejś wizji nieokreślonej w czasie, gdyż padły pewne daty. Radny 

podkreślił, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa był bardzo podbudowany, że mógł wreszcie przekazać mieszkańcom 

Powiatu pozytywne informacje w sprawie szpitala. Podkreślił, że  nie zawsze wizyta  

w rybnickim szpitalu kończyła się sukcesem, czasami trzeba było udać się do Gliwic. 

Dodał, że nie wie co dałaby obecność Wojewody na sesji skoro wymiana informacji 

pomiędzy Wojewodą, NFZ, Dyrektorem Szpitala i Starostą jest bardzo dobra.  

           Radny podkreślił, że wniosek Klubu Radnych PiS podjęty przez radnych na 

majowej sesji obudził nadzieję związaną ze szpitalem. Radny przypomniał, że 

przedmiotowy wniosek dotyczył przygotowania szpitala do funkcjonowania  

w pierwotnej formule z możliwością wydzielania strefy dla pacjentów covidowych  

w razie potrzeby.  Radny zaznaczył, że Dyrektor Szpitala potwierdził, że oddziały są 

gotowe do powrotu do normalnej działalności w części czystej. Zdaniem radnego wizyta 

Wojewody aktualnie niczego by nie zmieniła. Przedmiotowa wizyta była pożądana 

znacznie wcześniej - w kwietniu lub maju, kiedy informacje były szczątkowe. Radny 

zaznaczył, że dzisiaj, kiedy do częściowego powrotu do normalności brakuje już tak 

niewiele tworzona jest po raz kolejny czarna wizja. Zaapelował, aby merytorykę 

pozostawić na następną sesję, a teraz skupić się na fakcie, że jest nadzieja, że szpital 

powróci do częściowej normalności. 
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            Radny Piotr Olender podkreślił, że nie zakłóca tej wizji, ale wyraża umiarkowany 

optymizm, ponieważ usłyszał już w sprawie szpitala wiele informacji. Dodał, że nie 

chciałby, aby opinia publiczna otrzymywała bardzo optymistyczny przekaz, gdyż nie 

wiadomo jak sprawa  szpitala się zakończy. Podkreślił jednakże, że przekazywane 

informacje w sprawie szpitala są optymistyczne. Do użycia ostrzejszego tonu 

wypowiedzi skłonił radnego fakt, że Wojewoda nie odpowiedział na zaproszenie 

radnych. Radny podkreślił, że uważa, iż obecność Wojewody lub jego przedstawiciela 

umocniłaby zaufanie, które jest w tej chwili bardzo potrzebne. Tymczasem nie było nawet 

pisemnej odpowiedzi i wyjaśnienia, a tego wymagała grzeczność. 

               Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zwrócił się z pytaniem do Dyrektora 

Szpitala, czy  data uruchomienia szpitala hybrydowego będzie ściśle uzależniona od 

warunków finansowania czystej części szpitala. Podkreślił, że na sierpniowym 

posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa przekazywano 

informację, że szpital może przejść szybciej do normalnego funkcjonowania ale bez 

odpowiedniego finansowania. 

             Dyrektor Szpitala podkreślił, iż uwaga Członka Zarządu jest słuszna. Przekazał, 

że w Polsce było około 20 szpitali covidowych i niewiele jest takich, które działają  

w podobnej formule jak szpital w Raciborzu a ich przekształcanie nie powodowało tego 

typu komplikacji, m.in. z powodu innej formy zabudowy, innych uwarunkowań, małej 

liczb pacjentów. Raciborski szpital w dalszym ciągu ma obowiązek zabezpieczenia 

świadczeń dla pacjentów covidowych i z tego tytułu ponosi koszty. Szpital zrezygnuje  

z  10-15% ryczłtu covidowego obniżając ilość łóżek. Czysta część szpitala musi być 

odrębnie finansowana z ryczałtu PSZ, który będzie rozliczony tak jak wszystkie inne 

procedury medyczne, które są wykonywane na rzecz pacjentów niecovidowych. Ryczałt 

covidowy musi pozostać do zabezpieczenia świadczeń dla pacjentów covidowych. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że jeżeli ten konsensus będzie osiągnięty szpital zacznie 

funkcjonować w systemie hybrydowym.  

          Następnie Dyrektor Szpitala przekazał, że pewne osoby będą zgłaszać radnym, że 

szpital nie dopełnił wszystkich formalności związanych z przekształceniem części 

szpitala, m.in. nie zmienił statutu. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że Wojewoda  

i Dyrektor NFZ mają świadomość, że postępowanie zgodnie z wszystkimi procedurami 

jest bardzo czasochłonne. Dyrektor Szpitala podkreślił, że w szpitalu nie powstaną nowe 

komórki organizacyjne, a sprawa dotyczy pewnego zakresu świadczeń, tj. szpital 
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realizował świadczenia m.in. w zakresie chirurgii i w dalszym ciągu będzie je realizować, 

ale na innych łóżkach szpitalnych. Dyrektor Szpitala podkreślił, że jest to właściwe 

podejście w tej nietypowej sytuacji. Stanowisko osób decydujących o szpitalu i płatnika 

jest zbieżne ze stanowiskiem szpitala odnoszącym się do pewnych zakresów świadczeń.  

Świadczenia są udzielane w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  

Dyrektor Szpitala podkreślił że działania w kwestiach organizacyjnych muszą być 

elastyczne.  

            Radny Paweł Płonka odniósł się do stwierdzenia Dyrektora Szpitala, że żartuje  

z bardzo ważnej kwestii. Radny zaznaczył, że taka sytuacja nie miała miejsca. Sytuacja 

przedstawiona przez radnego Dawida Wacławczyka przypomniała radnemu sytuację 

bliskiego członka rodziny, który doznał urazu kości. Po wykonaniu prześwietlenia 

okazało się że było to złamanie kości kciuka. Lekarz przyjmujący pacjenta w ramach 

nocnej i świątecznej opieki medycznej w zasadzie nic nie zrobił, a na pytanie 

poszkodowanego, czy może otrzymać skierowanie do szpitala odpowiedział: „A pan chce 

sobie robić wycieczki do Rybnika?’. Po wizycie w szpitalu okazało się, że kość została 

złamana i pacjent dostał skierowanie do ortopedy, który na wizycie z przekąsem zapytał: 

„Czy opłacała się ta wycieczka do Rybnika?”. Pacjent odpowiedział, że opłacała się gdyż 

okazało się że palec został złamany. Radny podkreślił, że lekarz, który złożył przysięgę 

Hipokratesa przepisał na złamanie kości witaminy.  

          Dyrektor Szpitala podkreślił, że nie jest w stanie ustosunkować się do 

przedstawionej przez radnego sprawy. Dodał, że jeżeli taki przypadek miał miejsce, to 

poszkodowany powinien złożyć oficjalną skargę. Dyrektor Szpitala poinformował, że jest 

opracowana procedura rozpatrywania skarg. Rozpatrywane są wszystkie skargi, a 

okresowe sprawozdanie z trybu ich rozpatrywania jest przekazywane Radzie Społecznej 

Szpitala. Dyrektor zaznaczył, że jeżeli postępowanie personelu medycznego jest 

niewłaściwe, to są z tego wyciągane wnioski. Ponadto jest to pole do doskonalenia 

działania. Dyrektor Szpitala zaapelował, aby publicznie nie przedstawiać takich spraw, 

gdyż nie znając sprawy nie może się do niej odnieść, a czasami sytuacja wygląda zupełnie 

inaczej.  

            Radny Paweł Płonka przekazał, że przedstawił tę sytuację, gdyż Dyrektor Szpitala 

zwrócił mu uwagę, że żartuje z ważnych spraw. Radny podkreślił, że czasami tak reaguje, 

ale to jest „śmiech przez łzy”.  

          Dyrektor Szpitala podkreślił, iż rozumie że czasami sytuacje związane  

z organizacją systemu mogą wywoływać tylko śmiech. Podkreślił, że system nie jest 
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właściwie zorganizowany, ale szpital jest tylko świadczeniodawcą, działa w ramach 

określonych kompetencji i udziela świadczeń według określonych zasad. 

          Radny Szymon Bolik zapytał, czy Dyrektor Szpitala może obiecać, że dołoży 

wszelkich starań, aby osoby poszkodowane m.in. w sytuacji wskazanej przez radnego 

Dawida Wacławczyka znalazły pomoc medyczną w Raciborzu. 

         Dyrektor Szpitala odpowiedział, że szpital ma służyć mieszkańcom. Prosił, aby nie 

podejrzewać zarówno jego, jak i personelu szpitala, że nie chcą przyjmować pacjentów. 

Zwrócił uwagę na fakt, że przez cały czas zabiega, aby ilość świadczeń udzielana przez 

szpital była jak największa. Poinformował, że 10 lat temu kontrakt szpitala wynosił około 

40 mln zł, a na koniec 2019 roku -  96 mln zł.  Stale podejmowano działania zmierzające 

do wykonywania jak największej ilości świadczeń na rzecz mieszkańców. Ponadto 

otwarto wiele nowych zakresów, w dalszym ciągu szpital chce udzielać pomocy 

pacjentom w każdym z tych zakresów, które posiada. Pandemia zaskoczyła wszystkie 

jednostki ochrony zdrowia i żaden szpital obecnie nie działa tak, jak przed pandemią. 

Szpitale nie realizują całych kontraktów, gdyż nie są w stanie ich zrealizować stosując 

rygorystyczne procedury związane z możliwością zakażenia. Dostęp do opieki 

zdrowotnej w czasie pandemii jest trudny, kłopotliwy i uciążliwy dla pacjentów. Dyrektor 

Szpitala podkreślił, że jest tego świadomy i służby medyczne starają się łagodzić te 

niedogodności. Podkreślił, że poradnie w szpitalu stale przyjmują pacjentów.  Na terenie 

powiatu działa wiele NZOZ, które mają kontrakt z NFZ jednak udzielają teleporad.  

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że przyjmowanie pacjentów w czasie pandemii wymaga 

wielu wysiłku, procedur i kosztów. 

          Radny Szymon Bolik, zapytał Dyrektora Szpitala, czy wrzesień jest realnym 

terminem na uruchomienie szpitala w systemie hybrydowym. 

          Dyrektor Szpitala odpowiedział, iż ma taką nadzieję. 

         Radny Adrian Plura przekazał, iż zakłada że szpital hybrydowy zostanie 

uruchomiony w najbliższej przyszłości, po zakończeniu toczących się aktualnie  

negocjacji o jego właściwe finansowanie. 

        Ponadto radny poruszył kwestię rezygnacji z pracy kadry medycznej. Radny 

przypomniał, że z lecznicy odeszło 3 lekarzy, ale znacznie więcej pielęgniarek, położnych 

i innego personelu medycznego. Zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Szpitala, czy nie 

obawia się, że jak szpital będzie działał w systemie hybrydowym to nastąpi wzrost  

zwolnień pracowników, którzy liczyli że jesienią wrócą do normalnych stanowisk pracy.  
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Ponadto zaznaczył, że powrót szpitala do pierwotnej formuły po zakończeniu pandemii 

może być niemożliwy z powodów finansowych lub kadrowych.   

          Radny zwrócił uwagę na fakt, że media podały jednoznacznie, kto jest 

odpowiedzialny za przekształcenie szpitala w marcu br. Fakty w tej kwestii nie miały 

żadnego znaczenia. Znaczenie miały natomiast oświadczenia, listy i pewne przerysowane 

gesty. Radny zaznaczył, że należy oczekiwać pomocy w kwestii szpitala od osób 

odpowiedzialnych za tę sytuację. Dodał, że nie ma wątpliwości, że decyzje w marcu były 

podejmowane przez stronę rządową dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

społeczeństwa, nawet jeżeli z perspektywy czasu wydają się nieracjonalne. Nikt wówczas 

nie mógł przewidzieć, w jaki sposób będzie się rozwijała pandemia. Radny zaapelował, 

aby wnikliwie przyjrzeć się sytuacji szpitala. Dodał, że nie jest to brak optymizmu, ale 

patrzenie w przyszłość, aby można było z wyprzedzeniem podjąć konieczne działania.   

           Dyrektor Szpitala podkreślił, że braki kadrowe występowały w szpitalu zawsze.  

Dodał, że  należy wziąć pod uwagę fakt, iż pracownicy z chwilą przekształcenia szpitala  

w jednoimienny mieli wiele obaw. Każdy z pracowników oceniał ryzyko pracy w szpitalu 

zakaźnym. Okazało się jednak, że można zorganizować szpital, który jest bezpieczny dla 

personelu. W raciborskiej lecznicy odnotowano pojedyncze przypadki zachorowania na 

COVID-19, ale nie były to zachorowania wewnętrzne tylko przeniesione z zewnątrz. 

Dyrektor Szpitala przyznał, że warunki pracy w szpitalu covidowym są ciężkie, jednakże 

pomimo pewnych uciążliwości można pewne rzeczy można zaakceptować.  Część kadry 

medycznie chętnie pracowałaby już po stronie niecovidowej, ale są osoby, które deklarują 

chęć pracy z pacjentami covidowymi. Dyrektor Szpitala podkreślił, że będzie tych 

pracowników motywował finansowo. Ponadto podkreślił, że ginekolodzy, którzy 

prowadzą prywatne gabinety nie chcą pracować po stronie covidowej. Natomiast w tej 

grupie lekarzy są również lekarze, którzy nie prowadzą prywatnych gabinetów i będą 

pracować po stronie covidowej. Dyrektor Szpitala podkreślił, że ryzyko utraty kadry  

w szpitalu istnieje zawsze. Największy problem dotyczy pozyskiwania nowej kadry. 

Dyrektor Szpitala poinformował, że prowadzone są rozmowy w PWSZ w Raciborzu w 

sprawie absolwentów kierunku pielęgniarstwa. Niestety z uwagi na fakt, że szpital jest 

covidowy chęć pracy w szpitalu deklaruje niewielka liczba studentów. Dyrektor Szpitala 

podkreślił, że kadra medyczna stanęła na wysokości zadania i nie było takiej sytuacji, że 

personel medyczny odmawiał pracy z pacjentem covidowym. Na oddziałach zakaźnych 

pracowali okuliści i chirurdzy, gdyż taka była potrzeba, ale nie działo się to ze szkodą dla 

pacjenta W przekształconym szpitalu pracowały tylko trzy osoby ze specjalizacją 
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zakaźną. Większość szpitali funkcjonujących w Polsce miała podobne zasoby kadrowe. 

Wobec powyższego pacjentami covidowymi zajmowali się lekarze różnych specjalności.  

           Radny Tomasz Cofała podkreślił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa radna Elżbieta Biskup trafnie podkreśliła, że 

posiedzenie miała charakter bardzo merytoryczny, a radni doszli do pewnego konsensusu 

po uzyskaniu informacji od Dyrektora Szpitala.  

           Radny zaznaczył, że jest zniesmaczony wypowiedziami dwóch radnych na sesji. 

Przytoczył cytat Javiera Moro – „Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą”. Radny 

zaznaczył, że zmarnowana została możliwość przekucia w sukces informacji  

o częściowym otwarciu szpitala.   

            Radny zaznaczył, że współczuje radnemu Dawidowi Wacławczykowi, 

że spotkała go taka sytuacja, ale uwaga dotycząca pozdrowienia dla Starosty w ocenie 

radnego jest niestosowana, a wypowiedź radnego Franciszka Marcola była niewłaściwie 

ukierunkowana. Radny podkreślił że nie będzie stawał w obronie radnego Piotra Olendra. 

W jego ocenie radny Piotr Olender nikogo swoją wypowiedzią nie uraził.  

            Następnie zwrócił się z prośbą do Starosty i Dyrektora Szpitala o przekazanie 

informacji ze spotkania z Wojewodą podkreślając, że te informacje już raczej nie są 

objęte tajemnicą.  Radny przytoczył cytaty, z artykułów publikowanych przez lokalne 

media, tj. „Zajmijcie się wreszcie szpitalem (…)”, „Zamiast tracić czas na bezskuteczne 

apele (…)”, „Jak widać Starosta z Dyrektorem szpitala, przy aprobacie i pomocy 

Prezydenta miasta i kompletnej bierności większości radnych, decydując się na 

bezkrytyczne wykonanie ustnego polecenia o przeprofilowaniu w 3 dni dużego szpitala 

do nowych funkcji, zgotowali lokalnej społeczności ogromną traumę”. Podkreślił, że jest 

to apel skierowany do radnych. Przedmiotowe informacje były publikowane w trasie od 

marca do lipca. Ponadto dodał, że bardzo dobrze przyjmuje wszelkie inicjatywy 

społeczne i podobało mu się to że w Raciborzu powieszono baner z apelem o treści 

„Oddajcie nam szpital”. Podkreślił, że jest zdziwiony faktem, że brakuje na nim adresata,  

tj. Wojewody. Radny zaznaczył, że jest to zakłamywanie rzeczywistości, która jest 

efektem zagrywki politycznej. Zaznaczył jednak, że radni nie mogą pozwolić na to, żeby 

powrót szpitala został przypisany komuś innemu. Następnie odczytał fragment artykułu 

pt. „Spotkanie w sprawie szpitala. Piotr Klima zaprasza do Strzechy i zapowiada pismo 

do WHO” opublikowanego w dniu 19 lipca 2020 r. na portalu www.naszraciborz.pl,  

tj. „ponad 200 pism do różnych organów państwa, urzędów, instytucji, organizacji, 

samorządów terytorialnych i zawodowych, parlamentarzystów, polityków, rzeczników 

http://www.naszraciborz.pl/
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praw, stowarzyszeń, mediów. Po wtorkowym spotkaniu wyślemy pisma z załączoną 

dokumentacją do: WHO w Genewie, Parlament Europejski w Brukseli, Kurie 

Diecezjalne, Fundacja Helsińska Praw Człowieka, Fundacja Instytut na rzecz Kultury 

Prawnej Ordo Iuris, Redakcja Telewizji Republika i innych stacji TV, Rozgłośnie 

Radiowe, Portal Niezależna.pl, redaktorzy audycji społecznościowych w tym „Sprawa 

dla Reportera”, itd.”. Radny zaznaczył, że Wicestarosta Marek Kurpis przekazywał 

informację, że Powiat wystosował wiele próśb, pism i apeli w sprawie szpitala. 

Odpowiedzi udzieliła tylko jedna osoba. Sytuacja szpitala poprawia się tylko i wyłącznie 

ze względu na zaangażowanie i pracę radnych, Starosty i Dyrektora Szpitala. Radny 

przypomniał, że Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 

jednoznaczne stwierdził że przekształcenia szpitala dokonał Wojewoda i tylko on ma 

prawo zmienić tę decyzję. Podkreślił, że radni obrażają się i starają się zakrzywić 

rzeczywistość. Radny zaznaczył, że był podbudowany wypowiedzią radnej Elżbiety 

Biskup dotyczącą sierpniowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa. Ponownie zaapelował do Starosty i Dyrektora Szpitala o przekazanie 

ustaleń ze spotkania z Wojewodą. Radny zaznaczył, że deklarowany termin przywrócenia 

szpitala już minął. 

          Starosta zaznaczył, że pierwsze i jedyne spotkanie z Wojewodą w sprawie 

przekształcenia szpitala miało miejsce 12 marca 2020 r. w Katowicach. Organizatorem 

spotkania był Wojewoda. Udział w spotkaniu wzięli także Prezydent Miasta Racibórz 

Dariusz Polowy, Dyrektor Szpitala, Dyrektor Szpitala do spraw Medycznych, służby 

prasowe Urzędu Miasta w Raciborzu i Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Starosta podkreślił, że nie miał wpływu na 

listę zaproszonych gości. Podczas spotkania przekazano informację, że raciborski szpital 

zostanie przekształcony w jednoimienny zakaźny. Zapewniano, że szpital powróci do 

normalnego funkcjonowania w czasie pandemii. Starosta podkreślił, że mieszkańcy 

Powiatu bardzo boleśnie odczuli utratę szpitala. Decyzja o ponownym przekształceniu 

szpitala musi zostać podjęta niezwłocznie. Dodał, że zarówno Zarząd Powiatu, jak  

i Dyrektor Szpitala odbywają wiele spotkań i rozmów w przedmiotowej sprawie, ale na 

część spraw Powiat nie ma wpływu. Wszyscy oczekują na decyzję Wojewody w sprawie 

częściowego przekształcenia szpitala i pozytywne uzgodnienia dotyczące finansowania  

z NFZ. Zastrzegł, że nie można pozwolić na to, aby mieszkańcy pozostali bez opieki 

medycznej a Powiat ponosił ciężar finansowania szpitala. Dyrektor Szpitala jest w stałym 

kontakcie z Wojewódzkim oddziałem NFZ w Katowicach i centralą NFZ w Warszawie. 
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Starosta podkreślił, iż nadzieję że sprawa uruchomienia szpitala w systemie hybrydowym 

zostanie szybko sfinalizowana. 

          Radna Elżbieta Biskup potwierdziła, że sierpniowe posiedzenie Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, któremu przewodniczył radny Franciszek Marcol 

było bardzo merytoryczne, a pytania radnych bardzo dociekliwe. Radna podziękowała 

Dyrektorowi Szpitala za przekazanie wyczerpujących informacji. Dodała, że podczas 

posiedzenia Komisji obecne były media. Radna zaznaczyła, że radni zawsze powinni 

rozmawiać merytorycznie. Podkreśliła, że niektóre emocje, które zostały spotęgowane na 

sesji nie do końca zostały dobrze oszacowane. Zaapelowała do radnych, aby dla dobra 

mieszkańców Powiatu nadal opierali się na merytoryce. Dodała, że radni opozycyjni 

kontynuują na sesji merytorykę w kwestii szpitala -  nie szokują i nie ważą spraw. Radna 

dodała, że nie będzie szafować nazwiskami, ale wypowiedzi uczestników sesji pomimo 

wielu emocji nadal napawają ją nadzieją w odniesieniu do szpitala.  Podkreśliła, że 

zgodnie z zapowiedziami Dyrektora Szpitala proces przekształcenia szpitala  

w hybrydowy jest już finalizowany. Zaapelowała do radnych, aby w swoich działaniach 

opierali się na merytoryce.  

           Radny Franciszek Marcol przekazał, że nie będzie się odnosił się do wypowiedzi 

radnego Tomasza Cofały. Podkreślił, że to „nie ten czas i  nie ten poziom i nie do końca 

zrozumiałem, o co chodziło.”.  

          Radny podziękował Dyrektorowi Szpitala za to, że skrupulatnie skorzysta  

z możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia, 

tj. ok. 800 tys. zł na wymianę butli z tlenem oraz 1,7 mln zł  na klimatyzację dla Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego.  

          Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że nie dziwi jej fakt, że poziom 

emocji na sesji jest tak ogromny. Dodała, że nie będzie niczym orędownikiem ani niczyją 

obrończyni. Członkini Zarządu podkreśliła, że wszyscy są pełni nadziei, że już niedługo 

szpital będzie funkcjonował w zakresie, który wynegocjował Starosta i Dyrektor Szpitala. 

Ponadto stwierdziła, że Wojewoda odpowiadając pozytywnie na zaproszenie Rady do 

udziału w sesji mógłby podczas jej obrad podziękować mieszkańcom Powiatu, 

Dyrektorowi Szpitala i radnym, m.in. za to że musieli działać w atmosferze prawie wojny. 

Członkini Zarządu zwróciła uwagę na fakt, że w tym czasie na osobę Starosty i Dyrektora 

Szpitala skierowana została fala hejtu. Obecnie podnoszona jest kwestia, że 

przekształcenie szpitala w hybrydowy można wykonać „od ręki”  nie bacząc na jego 

finasowanie. Członkini Zarządu podkreśliła, że nie opracowano systemowego 
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rozwiązania w kwestii finasowania szpitala hybrydowego. Z ostatnich informacji wynika, 

że udało się wynegocjować z NFZ odpowiednie warunki. Członkini Zarządu podkreśliła, 

że są oczekiwania wobec Ministra Zdrowia (oprócz przyznanych środków finansowych, 

które wykorzystał Dyrektor Szpitala), aby podziękował i wyraził słowa uznania za 

przejęcie szpitala na rzecz walki z pandemią. Dodała, że jeszcze wczoraj radni na 

raciborskim rynku apelowali o zwrot szpitala nie przedstawiając adresata tego 

komunikatu. Członkini Zarządu podkreśliła, że Powiat Raciborski został pozbawiony 

podstawowej opieki medycznej w zakresie różnych specjalizacji. Podziękowała 

Staroście, Dyrektorowi Szpitala i kadrze medycznej za to, że udało się uniknąć 

rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-Cov-2. Członkini Zarządu, że aktualnie nie ma nic 

istotniejszego niż powrót w tych trudnych warunkach do w miarę najrozsądniejszych 

działań medycznych.  

             Członkini Zarządu podkreśliła, że być może Wojewoda oraz przedstawiciel NFZ 

zechcieliby podzielić się na sesji z radnymi swoimi trudnymi doświadczeniami w kwestii 

szpitala. Podkreśliła, że Wojewoda mógłby porozmawiać z radnymi oraz wyrazić swoje 

słowa uznania dla działań osób zaangażowanych w walkę z COVID-19, tj. Dyrekcji 

Szpitala, kadry medycznej oraz Starosty. Członkini Zarządu zaznaczyła, że nie można 

zapominać, ile przykrości i niezasłużonych opinii było przytoczonych wobec tych osób 

również za pośrednictwem mediów.  

          Radny Tomasz Cofała zwrócił się z prośbą, aby w protokole z przedmiotowej sesji 

odnotować zapis dotyczący wypowiedzi radnego Franciszka Marcola na temat poziomu 

jego wypowiedzi. 

          Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że nie wie co wydarzyło się podczas obrad 

przedmiotowej sesji. Dyskusja na temat szpitala rozpoczęła się od wypowiedzi radnego 

Romana Wałacha, który podkreślił że cieszy się z faktu, że Rada w mają br. podjęła 

wniosek dotyczący szpitala. Radny podkreślił, że część radnych skupiła się na tym „z kim 

radny powinien iść na piwo i rozmawiać przy piwie, czy się śmiać przy piwie, co 

powinien mówić, a czego nie mówić radny Wacławczyk, co źle zrobił radny Marcol, kto 

komu powinien podziękować itd.”. Radny przekazał, że wszyscy „powinniśmy się wziąć 

do roboty”, w szczególności Zarząd, bo to należy do jego obowiązków. Zaznaczył, że 

jeżeli Zarząd będzie potrzebował dodatkowej pomocy, to radni pomogą, ale nie można 

wydawać instrukcji, co radny ma robić, kiedy ma robić, kiedy może się uśmiechać,  

a kiedy nie może się uśmiechać, itd. Ponadto dodał, że żałuje iż nie był na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, gdyż nie jest jej członkiem. 



 26 

Dodał, że wiele osób podkreślało, że było to bardzo merytoryczne posiedzenie. 

Zaznaczył, iż dzisiejsze dyskusja na sesji nie służy szpitalowi. Zaapelował do radnych, 

aby wszyscy skupili się na merytoryce.  

           Wicestarosta Marek Kurpis przypomniał, że 16 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie 

z Wojewodą, w którym uczestniczył radny Tomasz Kusy. Podczas spotkania została 

przekazana informacja że 14 sierpnia 2020 r. przedstawione będą plany wobec 

raciborskiego szpitala. Oficjalnie taka informacja nie została jeszcze przekazana. 

Z informacji przekazanych przez Starostę i Dyrektora Szpitala wynika, że szpital zostanie 

wkrótce przekształcony w szpital hybrydowy.  Wicestarosta podkreślił, że dobrze ocenia 

ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. Dodał, iż 

wszyscy mają świadomość trudnego czasu związanego z pandemią. Zaznaczył jednak, 

odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza Kusego,  że Zarząd podejmuje działania. 

        Radny Tomasz Kursy zaznaczył, że w swojej wypowiedzi nie negował faktu, że 

Zarząd Powiatu nie pracuje.  

        Wicestarosta Marek Kurpis podkreślił, że w swojej wypowiedzi radny Tomasz Kusy  

Przekazał, że Zarząd powinien „wziąć się od roboty”.   

         Radny Tomasz Kusy podkreślił, że nic takiego nie powiedział i prosi, aby 

Wicestarosta odsłuchał nagranie z sesji. 

        Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że wszyscy mają ten sam problem.  Starosta, 

Zarząd i Dyrektor Szpitala podejmują oficjalne działania w przedmiocie szpitala. 

Wicestarosta zaapelował do radnych, aby podjęli nieoficjalne działania na rzecz szpitala 

m.in. lobbowali na rzecz szpitala. 

      Radny Tomasz Kusy przekazał, że tego właśnie dotyczyła jego wypowiedź, jeżeli 

Wicestarosta nie zrozumiał jego intencji to prosi o odsłuchanie wypowiedzi z nagrania 

sesji. 

        Przewodniczący Rady podkreślił, że wszyscy mają świadomość tego, jak ogromna 

odpowiedzialność w sprawie szpitala została skierowana  na radnych. Rada jest organem 

tworzącym szpital. Podkreślił, że radni bezpośrednio wysłuchują negatywnych 

wypowiedzi wynikających z sytuacji, która zaistniała. Przewodniczący Rady dodał, iż 

myśli że mieszkańcy Powiatu zrozumieli, że dzięki ich wielkiemu poświęceniu znaczna 

część mieszkańców województwa śląskiego otrzymała pomoc w szpitalu. Był to okres,  

w którym wszyscy poczuli, jak wielką stratą jest nieposiadanie szpitala i jak ogromną  

i ważną rolę pełni dla mieszkańców. Zaznaczył, że zdrowie i życie jest wartością 

bezcenną i nie można przeliczać ich na pieniądze. Przewodniczący Rady stwierdził, że  
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wszystkie emocje wynikają z faktu, iż wielu radnych nieraz usłyszało słowa pretensji. 

Ponadto byli oskarżani o brak działań w sprawie szpitala. Przewodniczący Rady  

zaznaczył, że radni podejmowali działania zarówno formalne i nieformalne. Dodał, że 

cieszy się z faktu, że cała Rada podejmuje działania, których celem jest jak najszybsze 

uruchomienie szpitala w systemie hybrydowym. Zaapelował, aby w nich wytrwać bez 

względu na podziały polityczne. Dodał iż ma nadzieję że na kolejnej sesji będzie można 

przekazać informację, że szpital działa w systemie hybrydowym. 

         Dyrektor Szpitala zaznaczył, iż od samego początku pandemii nie zakładano, że 

szpital nie powróci do pierwotnego funkcjonowania.  Wobec powyższego podejmowano 

wszelkie działania skierowane na rozwój jego potencjału.  Dyrektor Szpitala docenił fakt, 

że radny Franciszek Marcel podkreślił, że udało się pozyskać środki finansowe na 

inwestycje. Poinformował, że pozyskano prawie 10 mln złotych z RPO na zakup sprzętu 

medycznego, ok. 1,7 mln zł na klimatyzację dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  

i około 800 tys. zł na inwestycje związane z tlenem, m. in. na wymianę skraplaczy  

i instalacji. Dyrektor Szpitala podkreślił, że czynione są starania w celu pozyskania 

wszelkich możliwych źródeł finasowania. Nikt nie zakładał, że szpital będzie zamykany.  

Zakupiony został nowy sprzęt medycznych m.in. z przekazanych darowizna na rzecz 

szpitala. Dyrektor Szpitala podkreślił, że zarzucają mu, że dokonał przekształcenia 

szpitalu celem pozyskania środków finansowych. Wyjaśnił, że nigdy o tym nie myślał. 

Ponadto nie mógł przewidzieć, że szpital po przekształceniu będzie otrzymywał środki 

finansowe. Podkreślił, że nie mógł zakładać że firmy będą wspierały raciborski szpital. 

Dyrektor Szpitala poinformował, że wszystkie działania (również te związane  

z przekształceniem szpitala w covidowy) były podejmowane pod kątem poprawienia 

infrastruktury. Zadeklarował, że radni mogą zobaczyć część szpitala, która jest 

przygotowywana dla pacjentów niecoviodwych. Z uwagi na istniejącą sytuację 

epidemiczną zaapelował, aby radni zgłaszali się pojedynczo. Ponadto przekazał, że jeden 

z radnych mógłby wziąć udział w negocjacjach z dyrektorem NFZ w sprawie 

finansowania szpitala. Dodał, że może udostępnić radnym dodatkowe dokumenty lub 

wyjaśnić niezrozumiałe kwestie. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że wszyscy powinni 

bazować na faktach, a nie domysłach. Dodał, że myśli iż wspólne działania zakończą się 

sukcesem i nie potrzebne są do tego happeningi. 

           W tym miejscu Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na temat Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  
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Ad 11. Interpelacje i zapytania. 

   

Radny Paweł Płonka poruszył kwestię skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej  

i Sudeckiej. Radny przypomniał, że jest to droga powiatowa która łączy się 

z drogami gminnymi. Radny przekazał, że przedmiotowa sprawa była również poruszana 

przez Radę Miasta Racibórz. Dodał, że uwagi na powrót uczniów do szkoły  niezbędne 

będzie ponowne uruchomienia sygnalizacji przyzywowej. Radny dopytywał, czy Powiat 

może podjąć interwencję w tej sprawie. Ponadto przypomniał, że jesienią rozpocznie się 

budowa kolejnego ronda w Raciborzu (skrzyżowanie ulic Rybnickiej  

i Piaskowej), która z pewnością będzie miała wpływ na większe korki w mieście. Radny 

złożył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na 

wdrożenie na przedmiotowym skrzyżowaniu inteligentnej sygnalizacji świetlnej, której  

zastosowanie rozwiązałoby wiele problemów. Budowa drogi Racibórz – Pszczyna  

i remont DW935 do Rzuchowa zakończą się w 2022 r. Ponadto firma COBEX 

rozbudowuje fabrykę. Zdaniem radnego powyższe może mieć istotny wpływ na 

wzmożenie ruch w tamtym rejonie. Radny ponownie zaapelował o zabezpieczenie 

środków w przyszłorocznym budżecie Powiatu na ten cel z uwagi na fakt, że kolejna 

budowa ronda znacznie pogorszy sytuację w obrębie przedmiotowego skrzyżowania.  

Radny Artur Wierzbicki zwrócił uwagę na fakt, że Starosta wymieniając potrzeby 

szkół wspomniał o CKZiU nr 2 „Mechanik” oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Radny 

znaczył, że chciałby żeby Starosta nie zapominał, że w II Liceum Ogólnokształcącym 

potrzebna jest sala gimnastyczna. Przedmiotowa sprawa była poruszana w trakcie trwania 

IV i V kadencji. Problem zawsze dotyczył braku środków finansowych. Radny zwrócił 

uwagę, że przy ww. szkołach są ogrodzone tereny typu Orlik. Teren przy II Liceum 

Ogólnokształcącym jest mały i nieoświetlony i nadaje się do gry w tenisa. Radny 

zaapelował ponownie, aby nie zapominać o potrzebach II Liceum Ogólnokształcącego. 

Podkreślił, że jest absolwentem ww. szkoły. Nieopodal przedmiotowej szkoły jest teren, 

który kiedyś pełnił rolę boiska, ale z uwagi na fakt, iż było to boisko asfaltowe Sanepid 

wyłączył go z użytkowania. Ww. teren obecnie pełni rolę parkingu. Radny zaznaczył, że 

nie jest to wina dyrekcji szkoły tylko braku środków finansowych. Ponadto przypomniał, 

że podczas trwania IV kadencji, gdy funkcję Starosty pełnił Adam Hajduk opracowany 

został projekt - koncepcja dotycząca zabudowy małej sali gimnastycznej (w obrysie 

budynek C). Radny poinformował także, że nieżyjący już dyrektor ww. szkoły Herbert 

Dengel przekazał radnemu informację, że absolwenci szkoły studiujący na Wydziale 
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Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach również stworzyli koncepcję dotyczącą  

ww. szkoły. Szkoła kształci inżynierów i jest bardzo potrzebna. Radny zapytał Starostę, 

czy zakłada potrzebę utworzenia sali lub małej sali gimnastycznej dla II Liceum 

Ogólnokształcącego, skoro nigdzie takiej potrzeby nie ujęto. Ponadto przypomniał, że od 

wielu lat II Liceum Ogólnokształcące ma najlepsze wyniki w zdawalności matur. Radny 

podkreślił, że mają na to wpływ różne aspekty. W ocenie radnego przedmiotowa szkoła 

jest pomijania w inwestycjach. Remont szkoły, który został wykonany w ubiegłym roku 

obejmował wymianę kanalizacji, elektryki i posadzek. W innych szkołach są nowe sale. 

Radny zapytał również, jak Starosta ocenia wysoki poziom zdawalności matur  

w II Liceum Ogólnokształcącym.  

Starosta przekazał, że jeżeli jest taka potrzeba to przedmiotowa sprawa może być 

omówiona na posiedzeniu Komisji merytorycznej. Starosta podkreślił, że nie zakłada 

możliwości budowy nowej sali gimnastycznej. Ponadto poinformował, że są problemy  

z zagospodarowaniem hali przy nowo utworzonej jednostce Powiatowym Centrum 

Sportu. Ponadto jest Arena Rafako oraz hale w poszczególnych szkołach, w których 

trzeba wykonać kompleksowe remonty. Starosta podkreślił, że obiekt, który jest przy  

II Liceum Ogólnokształcącym jest wystarczający dla potrzeb ww. szkoły. Podkreślił, że 

wielokrotnie był na ww. sali, gdy był nauczycielem wychowania fizycznego. Starosta 

podkreślił, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego Artura Wierzbickiego, że 

przedmiotowa szkoła jest pomijana w inwestycjach. Starosta podkreślił, że szkoła od 

czterech lat jest w centrum uwagi Zarządu. Poniesione zostały nakłady finansowe na 

rzecz ww. placówki. Starosta przekazał, że na posiedzeniu, które odbyło się  

27 sierpnia 2020 r. Zarząd podziękował wieloletniemu dyrektorowi ww. szkoły Markowi 

Rysiowi za realizację procesu dydaktycznego. Starosta podkreślił, że szkoły oceniane są 

na podstawie zdawalności matur. Starosta przekazał, że podziękował dyrektorowi szkoły 

w imieniu Zarządu i radnych. W kwestii zdawalności matur Starosta podkreślił, że każdą 

szkołę należy traktować indywidualnie. Zarząd Powiatu będzie analizował wyniki matur 

biorąc pod uwagę zarządzanie w poszczególnych szkołach.  Ponadto dodał, że II Liceum 

Ogólnokształcące jest cenioną szkołą o długoletniej tradycji. Starosta podkreślił, że Rada 

Powiatu wykazuje duże zainteresowanie szkołami. Dodał, że jest wdzięczny za 

przekazywanie wszystkich uwag, ale do tych kwestii należy podchodzić racjonalnie. 

Dodał, że Powiat nie może wybudować nowego obiektu, który ma służyć jako sala 

gimnastyczna, gdyż posiada obiekty które można zagospodarować pod kątem lekcji 

wychowania fizycznego. Planowane są tylko remonty i modernizacje sali. Starosta 
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podkreślił, że Powiat realizuje bardzo dużo inwestycji drogowych. Do realizacji 

wyznaczane są zadania, na które Powiat może pozyskać dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych. W pierwszej kolejności realizowane są zadania, które w całości są 

finansowane ze źródeł zewnętrznych.  

Starosta podkreślił, że w Zespole Szkół Ekonomicznych sala jest mniejsza, ale 

uczniów jest znacznie więcej. Dodał, że należy wykorzystywać istniejący potencjał 

obiektów sportowych, a nie budować nowych, których nie będzie można zapełnić  

i utrzymać. Starosta podkreślił, że wybudowanie i utrzymanie sali jest bardzo kosztowne.  

Radny Artur Wierzbicki ponownie zwrócił się z prośbą, aby Starosta nie 

zapominał o potrzebach II Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto dodał, że I Liceum 

Ogólnokształcące ma znacznie bliżej do PCS niż II Liceum Ogólnokształcące.  

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że szpital nie jest jedynym zadaniem 

Powiatu. Radny nawiązując do wystąpienia Starosty dotyczącego inwestycji poruszył 

kwestię remontów dróg. Dodał, iż rozmawiał z przedstawicielami Miasta Racibórz  

i potwierdził, że wyrazili oni gotowość do współfinansowania inwestycji na ulicy 

Nowomiejskiej. Radny zapytał, czy jest już przygotowywany projekt w przedmiotowej 

sprawie. Radny poinformował ponadto, że Miasto Racibórz zleciło badania geodezyjne 

na ulicy Wiejskiej, gdyż część właścicieli domów zajęła pod swoje obejścia tereny, które 

nie są ich własnością. Remont tej drogi udrożniłby ruch z Pietrowic Wielkich do 

Raciborza. Radny przypomniał, że tę sprawę poruszał już wcześniej radny Paweł Płonka.  

Zapytał, czy w kwestii przedmiotowego remontu zlecono wykonanie dokumentacji 

projektowej. Potrzeba remontu ww. ulicy zgłaszana jest w Radzie Powiatu już od kilku 

lat i należy go wykonać.  

 Następnie radny przekazał, że wraz z członkami Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa odwiedził w ramach posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2020 r.  Zamek 

Piastowski. Radni mieli możliwość zobaczenia niezagospodarowanych pomieszczeń 

Zamku. Radny podkreślił, że ostatnie pół roku było niezwykle trudne dla całej strefy 

kultury. Przypomniał, że tut. Starostwo zamówiło projekt produktu turystycznego, który 

bazuje na połączeniu sił merytorycznych i artefaktów raciborskiego Muzeum i Zamku. 

Radny przekazał, że jest współautorem pewnej części koncepcji, która została wykonana 

dla Urzędu Miasta w Raciborzu. Radny zaznaczył, że nie można koncentrować się już 

tylko na pandemii COVID-19 i kwestiach zdrowotnych i należy ponownie podjąć 

dyskusję w kwestii Zamku. Ponadto przekazał, że Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji Adrian Plura wyraził zgodę, aby ww. temat podjąć na 
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najbliższym posiedzeniu Komisji. Radni z oczywistych względów nie omawiali ostatnio 

spraw zawiązanych z tematami kulturalnymi i turystycznymi, ale z drugiej strony 

zamówiony i opłacony projekt nie jest realizowany. Radny zaznaczył, że należy powrócić 

do dyskusji na temat opracowanej koncepcji. Głównym autorem koncepcji jest Grzegorz 

Wawoczny i powinien uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, na której będzie ona 

omawiana. Radny zapytał, czy Zarząd Powiatu wyraża gotowość do podjęcia 

konkretnych działań w kwestii zamku.  

 Odnosząc się do użytego w wypowiedzi radnego Tomasza Cofały cytatu: „Sukces 

ma wielu ojców, porażka jest sierotą”  przekazał, że rozumie, że radny nawiązywał do 

sytuacji przecinania wstęg przy odbiorze nowych autobusów. Podkreślił, że radny, który 

nie jest członkiem Zarządu brał udział w tym wydarzeniu. Radny ponadto zaznaczył, że 

zaproszenie do Klubu Radnych PiS w przedmiotowej sprawie nie wpłynęło. Dodał, że 

każdy radny chce pouczać innych, ale musi pamiętać, że inni radni też mają do tego 

prawo.  

 Starosta przekazał, że jest inicjatorem składania propozycji inwestycyjnych 

kierowanych do Urzędu Miasta w Raciborzu. Poinformował, że w ostatnim czasie 

zaproponował Prezydentowi Miasta kontynuację remontu drogi dojazdowej do szpitala. 

Starosta wraz z Zastępcą Prezydenta Dominikiem Koniecznym wypracowali wspólne 

stanowisko w sprawie realizacji kolejnego etapu remontu ulicy Pogrzebieńskiej. Ponadto 

Starosta wyszedł z inicjatywą remontu mostu na ulicy Piaskowej i skierowania pisma  

w przedmiotowej sprawie do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, a także pisma 

w sprawie przebudowy skrzyżowania na mycie. Starosta podkreślił, że spotkał się  

z Prezydentem na ulicy Wiejskiej w ubiegłym roku. Prezydent chciał realizować remont 

tej drogi w ramach by-passa dojazdu do firmy Eko-Okna. Uzgodniono wówczas, że jest 

możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta 

podkreślił, że Prezydent ani jego Zastępcy nigdy nie poruszyli sprawy remontu ulicy 

Nowomiejskiej. Biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój Powiatu Starosta wraz  

z Prezydentem ustalił, że kontynuowany będzie remont ulic Kościuszki i Łąkowej. 

Starosta dodał, że Miasto Racibórz partycypuje w kosztach przygotowania dokumentacji 

projektowej. Wszelkie kwestie dotyczące remontów na terenie miasta Starosta uzgadnia 

z Prezydentem Dariuszem Polowym i jego Zastępcą Dominikiem Koniecznym. Starosta 

podkreślił, że realizowane są projekty, które otrzymują najwyższą punktację w procesie 

aplikacyjnym, m.in. dotyczy to remontu drogi w Tworkowie, w Jastrzębiu, w Turzu  

i w Budziskach. Powiat realizuje bardzo dużą ilość remontów we wszystkich gminach 
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Powiatu, zarówno na drogach powiatowych, jak i wojewódzkich. Wybierając zadania 

inwestycyjne zwracana jest uwaga na kwestie związane z zakorkowaniem miasta, ale 

także na możliwość pozyskania jak najwyższego dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych.  

 Odnosząc się do pytania radnego Dawida Wacławczyka Starosta przekazał, że 

temat remontu ulicy Nowomiejskiej nie był poruszany. Remont ulicy Wiejskiej będzie 

zależny od dokonania zmian w budżecie Powiatu, które są zatwierdzane przez Radę.  

             Nawiązując do kwestii Zamku Starosta przekazał, że leży mu na sercu jego 

przyszłość. Czyniono starania, aby rozwiązać problem zagospodarowania budynku 

słodowni. Wniosek złożony w trakcie trwania V kadencji został odrzucony. Starosta 

potwierdził, że złożona została już fiszka projektowa dotycząca słodowni. Ponadto 

podkreślił, że nie wyklucza możliwości połączenia raciborskiego Muzeum z Zamkiem  

w oparciu o koncepcje przygotowane przez Grzegorza Wawocznego i radnego Dawida 

Wacławczyka. Starosta podkreślił, że rozwiązań w kwestii Zamku jest kilka, m.in. 

możliwość przekazania Zamku na cele turystyczno-hotelarsko-gastronomiczne. Celem 

Zarządu Powiatu jest ożywienie Zamku. Starosta przekazał, że podjęto działania 

zmierzające do emisji zerowego banknotu euro promującego Zamek i Powiat Raciborski. 

Banknot emitowany jest we Francji. Starosta przekazał, że podczas rozmowy  

z autorem koncepcji Grzegorzem Wawocznym przekazał, że Zarząd jest gotowy podjąć 

wszystkie rozmowy na temat rozwoju Zamku Piastowskiego w Raciborzu, ale nie  

w obecnej sytuacji. Aktualnie szpital i przywrócenie jego normalnego funkcjonowania 

jest tematem priorytetowym. Starosta podkreślił, że oprócz spraw związanych  

ze szpitalem pracownicy tut. Starostwa realizują wiele innych zadań. Starosta 

przypomniał, że w ubiegłym roku Powiat pozyskał ponad 88 mln zł dofinansowania ze 

źródeł zewnętrznych. Ponadto podkreślił, iż wie że są oczekiwania w kwestii Zamku, ale 

najważniejszą kwestią jest przywrócenie szpitala do normalnego funkcjonowania. Potem 

będzie można zająć się sprawą Zamku. Starosta podkreślił, że pomysł połączenia 

Muzeum i Zamku jest bardzo dobry. Ponadto dodał, że Powiat dodatkowo zabezpiecza 

się składając kolejne wnioski o dofinansowanie opracowanych projektów ze źródeł 

zewnętrznych. Starosta zaznaczył, że Zamek jest perłą Powiatu Raciborskiego, ale istotne 

jest aby jego budżet się bilansował. 

Radny Franciszek Marcol zapytał, czy na wydarzenie związane  

z przekazaniem nowych autobusów byli zaproszeni Przewodniczący wszystkich klubów 
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radnych działających w Radzie, czy tylko Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla 

Ziemi Raciborskiej Tomasz Cofała.  

Starosta przekazał, że temat udziału Wójtów i Burmistrzów w przekazaniu 

nowych autobusów był omawiany na konwencie. Włodarze Gmin podjęli decyzję, iż nie 

będą uczestniczyć w przekazaniu autobusów. Starosta podkreślił, że osobiście rozmawiał 

z radnym Tomaszem Cofałą na temat programu pn. „Razem dla Seniora”. Starosta 

przekazał, że radny miał bardzo istotny wpływ na uruchomienie tego programu. Celem 

przedmiotowego spotkania było przekazanie PKS nowych autobusów, ale także promocja 

ww. programu i z tego wynikała obecność radnego Tomasza Cofały w tym wydarzeniu. 

Starosta potwierdził, że nie zapraszał nikogo do udziału w przekazaniu autobusów. 

Przypadkowo udział w spotkaniu wziął Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Rafał 

Jasiński. W spotkaniu wziął udział także Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

Andrzej Chwalczyk. Wicestarosta nie mógł wziąć udziału w przedmiotowym 

wydarzeniu.  

Radny Piotr Olender pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej RP potwierdził, że nie otrzymał zaproszenia do wzięcia udziału 

w przedmiotowym wydarzeniu.  

Radny Tomasz Cofała przekazał, że wstępnie program miał także obejmować 

darmowe przejazdy młodzieży w czasie wakacji, ale z uwagi na pandemię nie udało się 

zrealizować tego założenia.  

Radny poruszył kwestię budowy ronda przy CKZiU nr 2 „Mechanik”.  Radny 

zaznaczył, że część uczniów będzie dojeżdżać do szkoły prywatnymi samochodami  

i wkrótce sygnalizowany będzie problem braku miejsc parkingowych. Parking 

zlokalizowany przy Starostwie ma ograniczoną liczbę miejsc parkingowych. Radny 

zapytał, czy na posiedzeniu Komisji merytorycznej przedmiotowy problem był 

omawiany oraz czy przedstawione zostały propozycje jego rozwiązania.  

Ponadto radny zapytał, czy jest możliwość pozyskania środków za 

zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym. Ww. teren ogrodzony jest 

starym płotem i kontrastuje z wyremontowanymi kamienicami miejskimi i prywatnymi 

po drugiej stronie ulicy. Radny dopytywał, czy można pozyskać środki na uatrakcyjnienie 

tego terenu dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Plastycznego. Dyrektor 

Liceum Plastycznego deklarowała możliwość wykorzystania tego terenu pod kątem 

nauki.   
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Starosta podkreślił, że zlecił opracowanie koncepcji wykorzystania 

przedmiotowego terenu.  

 

Ad 12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

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

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Członek Zarządu Andrzej Chroboczek poruszył kwestię odwołania ze stanowiska 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Roberta Pabiana. Podkreślił, że należy 

pamiętać, że w lasach pracują eksperci. Ekspertem jest także nadleśniczy Robert Pabian. 

Członek Zarządu podkreślił, że wcześniej Rada ściśle współpracowała z Nadleśnictwem 

Rudy Raciborskie. Współpraca układała się wzorcowo. Ponadto dodał, że jako 

doświadczony radny i wieloletni Członek Zarządu uważa, że należy podziękować 

Nadleśniczemu Robertowi Pabianowi za współpracę. Radny poinformował, że złożył 

wniosek, aby na najbliższe posiedzenie Zarządu zaprosić Pana Pabiana.  

 Członek Zarządu przekazał, że Nadleśniczy Robert Pabian został odwołany ze 

stanowiska za pośrednictwem jednej rozmowy telefonicznej. Ponadto porównał tę 

sytuację do wycinki chorych drzew w lesie. Radny zaznaczył, że w odniesieniu do 

zdrowych drzew stosuje się plan zarządzania i odpowiednie procedury. Ponadto dodał, 

że Nadleśniczemu Robertowi Pabianowi należało okazać szacunek przy jego odwołaniu. 

Radny zaznaczył, ze nikt nie chciałby być odwołany w taki sposób jak Nadleśniczy. 

Zaznaczył, że „oprócz umiejętności jeżdżenia na białym koniu potrzeba trochę 

kindersztuby”.  

 Radny Artur Wierzbicki przekazał, że oficjalnym komunikacie przekazano,  

że Zarząd Rafako zdecydował o zwolnieniach grupowych pracowników spółki. Wstępnie 

szacuje się, że zwolnienia grupowe obejmą 400 pracowników. Radny przekazał,  

że w Rafako zatrudnionych jest 1500 pracowników.  

 Radny Roman Wałach poruszył kwestię dalszego remontu ulic Kościuszki  

i Kolejowej. Zapytał, czy są planowane jakieś nowe rozwiązania dla skrzyżowania pod 

wiaduktem. Radny zaznaczył, że jest wiele zastrzeżeń do tego skrzyżowania.  
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 Starosta przekazał, że procedura opracowania dokumentacji projektowej. Teren 

pod wiaduktem należy do PKP. Przedmiotową sprawę prowadzi Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów tut. Starostwa Roman Peikert oraz Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak. Starosta przekazał, że brane są pod uwagę 

rozwiązania, które umożliwią zachowanie odpowiedniego przepustu pod przejazdem 

oraz przyśpieszenie przejazdu pojazdów z możliwością ewentualnego powstania ścieżki 

rowerowej. Starosta pokreślił, że oczekiwania w sprawie przedmiotowego skrzyżowania 

są ogromne. Ponadto dodał, że trzy razy uczestniczył w spotkaniach dotyczących 

projektu. Starosta zaznaczył, że projekt musi być kompatybilny z koncepcją przebudowy 

dworca PKP. Wyraził nadzieję, że specjaliści znają optymalne rozwiązania. Obecnie 

trwają uzgodnienia w przedmiotowej sprawie. 

 Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak podziękował Staroście  

i Dyrektor PZD Monice Mużelak w imieniu mieszkańców Kuźni Raciborskiej, sołectw 

Turze, Siedliska i Budziska za bardzo sprawne i szybkie wykonanie zaplanowanych 

remontów, które miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Ponadto 

zwrócił uwagę na fakt, iż w tym roku często obkaszane są pobocza dróg powiatowych  

i wojewódzkich.  

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady przekazał, że odbył wraz ze Starostą wizytę  

w partnerskim powiecie Markischer-Kreis w Niemczech. Radny podkreślił, że wizyta 

została sprawnie przygotowana przez pracowników tut. Starostwa, jak i po stronie 

niemieckiej. Ponadto dodał, że wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze. 

Podczas wizyty prowadzone były rozmowy na temat rozszerzenia współpracy. Radny 

podkreślił, że Starosta doskonale zna język niemiecki i nie musi korzystać z pomocy 

tłumacza.  

 Starosta przekazał, że zwraca szczególną uwagę na temat obkaszania poboczy 

dróg. Podkreślił, że od tego roku to zadanie realizują pracownicy Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. Starosta wydał dyspozycję Dyrektor PZD, aby znalazła oferty zakupy 

nowych wysięgników do koszenia poboczy. Ponadto podkreślił, że służby PZD działają  

bardzo sprawnie zarówno pod kątem letniego, jak i zimowego utrzymania dróg.  

 Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

 Kolejna sesja odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Funkcjonowanie transportu 

publicznego na terenie powiatu raciborskiego”.   
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 Starosta przekazał, że w dniu 29 września 2020 r. zaplanowano Zgromadzenie 

Walne Związku Powiatów Polskich w Warszawie. Wobec powyższego zwrócił się  

z prośbą o zmianę terminu wrześniowej sesji. Starosta podkreślił, że chciałby wziąć 

udział w przedmiotowej sesji. Na spotkaniu w Warszawie wypracowane zostanie 

stanowisko dotyczące funkcjonowania szpitali i szkół. Obecność Starostów jest 

obowiązkowa. Starosta zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby termin sesji podać 

w późniejszym terminie.  

 Przewodniczący Rady przekazał, że zwyczajowo sesje odbywają się w ostatni 

wtorek miesiąca. Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Starostę przekazał,  

że termin sesji zostanie podany w statutowym terminie. 

 

        Ad 14.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XX sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 18:15. 

 Na tym protokół zakończono.  

          

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda  


