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L,a 

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.7.2020                            VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXI/2020 

z  XXI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  28 września 2020  r. 

                               Starostwo Powiatowe w Raciborzu                      

                                       Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter) 

 

Pełny zapis przebiegu sesji został odzwierciedlony w stenogramie (zał. nr 1). 

Przedmiotowy stenogram stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 30 czerwca 2020 r. (zał. nr 2).  

Zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 3). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXI/173/2020 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

2. XXI/174/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

3. XXI/175/2020 - 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. 

4. XXI/176/2020 – w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

5. XXI/177/2020 – w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 



 2 

6. XXI/178/2020 – w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

7. XXI/179/2020 – w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

8. XXI/180/2020 – w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX 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. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r. 

7. Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

10. Podjęcie 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. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do 

organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 
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16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. 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, 

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. 15:02 otworzył obrady XXI 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   
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o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 

2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 4). 

 Na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczba radnych 22. 

 Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny – liczba  

radnych 23.  

 Przewodniczący Rady i Starosta pogratulowali w imieniu radnych nowo 

wybranemu Rektorowi PWSZ w Raciborzu dr Pawłowi Strózikowi.   

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik przedstawił prezentację 

multimedialną dotyczącą kierunków rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu.  

Radny Tomasz Cofała opuścił salę obrad – liczba radnych 22. 

Przewodniczący Rady przywitał Panią Poseł na Sejm RP Gabrielę Lenartowicz. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.7.2020 z dnia 28 września 2020 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wprowadzenie nowego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego - propozycja Zarządu 

Powiatu Raciborskiego została przyjęta większością głosów – 22 głosy za, 0 głosów 

wstrzymujących,  

 Na salę wszedł radny Tomasz Cofała – liczba radnych 23.  

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

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania – propozycja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została przyjęta 

jednogłośnie – 23 głosy za, 

 Starosta opuścił salę narad – liczba radnych 22.  

 - projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez 

rozpoznania – propozycja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została przyjęta 

jednogłośnie – 22 głosy za, 

 Na salę wszedł Starosta – liczba radnych 23.  

 - projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia – propozycja Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji została 

przyjęta jednogłośnie – 23 głosy za. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z systemem do głosowania, 

który uniemożliwił oddanie głosów radnym.  Nieoddanych zostało 23 głosy.  

Podjęta została kolejna próba oddania głosów za pośrednictwem systemu do 

głosowania.  

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Porządek obrad został zmieniony.  

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Tomaszowi Kusemu za jego pośrednictwem.  

Radny Tomasz Kusy zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

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

 

Protokół z Xx sesji z dnia 27 sierpnia 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.  

 

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.   
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Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 

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

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28 sierpnia 2020 r. do 15 września  2020 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu  16 września 2020 r. (zał. nr 5). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 16 września 2020 r. do 28 września 2020 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji 

 (zał. nr 6). 

 Następnie Starosta omówił najważniejsze realizowane przez Powiat Raciborski 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej i społecznej.  

 Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz przedstawiła relację z bieżących  

działań poselskich. Pani Poseł w wypowiedzi poruszyła tematy związane  

z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz sytuacji opieki zdrowotnej na terenie 

powiatu raciborskiego.  

 

Ad 6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda odczytał Uchwałę nr 4200/III/176/2020  

z dnia 11 września 2020 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach11 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.  

(zał. nr 7).  

Radny Artur Wierzbicki pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego zabrał głos w przedmiocie 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 r.  
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Ad 7. Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Opracowanie pn. „Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego (zał. nr 8 ) 

było omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady. 

Starosta zabrał głos w przedmiocie scalania gruntów na terenie powiatu 

raciborskiego.  

  

Ad 8. 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 września 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 XXI/173/2020 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032. 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

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

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/174/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad 10. Podjęcie 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. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny opuścił salę narad – liczba radnych 

22.  

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

Rudnik przedstawił informację na temat sytuacji finansowej szpitala za 2019 r.  

 Radny Łukasz Mura zadał pytanie dotyczące wyniku finansowego za I półrocze 

2020 r. 

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

Rudnik odpowiedział, że szpital osiągnął zysk netto w kwocie ok. 1,7 mln zł.  

 Starosta przekazał informację dotyczącą wsparcia udzielonego przez Powiat 

Raciborski szpitalowi w 2019 r.  

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

Rudnik poinformował, że zobowiązania wymagalne szpitala za I półrocze wynoszą  

ok. 300 tyś. zł.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:    13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 



 9 

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

uniemożliwił oddanie głosu Wicestaroście Markowi Kurpisowi, Wiceprzewodniczącemu 

Rady Władysławowi Gumieniakowi, Członkowi Zarządu Józefowi Stukatorowi i radnemu 

Adrianowi Plurze za ich pośrednictwem.  

Wicestarosta Marek Kurpis zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak zadeklarował, że w głosowaniu oddał 

głos „za”. 

Członek Zarządu Józef Stukator zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Radny Adrian Plura zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/175/2020 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. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   13 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/176/2020 w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

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

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/177/2020 w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia 

skargi bez rozpoznania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/178/2020 w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia 

skargi bez rozpoznania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/179/2020 w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania. 
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Ad 15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do rozpatrzenia. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2020 w sprawie 

przekazania skargi do organu właściwego do rozpatrzenia. 

 

Ad 16. Interpelacje i zapytania. 

 

 Radna Elżbieta Biskup poruszyła kwestię dotyczącą złożonej w dniu 11 września 

2020 r. dotyczącej remontu DW 935. Radna zapytała, jaki jest okres oczekiwania na 

odpowiedź na interpelację w części przekazanej do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach. Podkreśliła, że interpelacja dotyczy uwzględnienia nauczycieli kół 

artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.   

 Następnie złożyła na ręce Przewodniczącego Rady interpelację dotyczącą 

kryteriów przyznawania nagród Starosty dla nauczycieli (zał. nr 9).  

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że DW 935 jest drogą wojewódzką  

i zapytania dotyczące przedmiotowej drogi należy kierować do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto dodał, że tegoroczne nagrody Starosty dla 

nauczycieli będą przyznawane w ramach określonych kryteriów. Wnioski będą 

analizowane przez tut. Referat Edukacji. Dodał, że jeżeli jest taka potrzeba temat 

kryteriów będzie rozpatrywany.  

 Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że interwencja w sprawie DW 935 wynika  

z zapytań mieszkańców Kornowaca. Zwróciła uwagę na brak tablic informacyjnych  

o remoncie drogi. 
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  Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że nie ma wpływy na remont drogi  

wojewódzkiej. Wobec powyższego nie może udzielić odpowiedzi na interpelację w tym 

zakresie.  

 Radna Elżbieta Biskup zasugerowała, ze tut. Referat Inwestycji i Rozwoju 

powinien posiadać informacje o przebiegu poszczególnych etapów remontu 

przedmiotowej drogi. 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że remont ww. drogi nadzoruje Zarząd 

Dróg Wojewódzkich. 

 Radna Elżbieta Biskup zapytała, jaki jest okres oczekiwania na odpowiedź na 

interpelację z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że odpowiedź z tut. Starostwa zawsze 

zostanie przekazana w ustawowym terminie, ale nie może wskazać terminu odpowiedzi 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.  

 Radny Dawid Wacławczyk poruszył kwestię koncepcji połączenia Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu z raciborskim muzeum opracowanej na zlecenie Powiatu 

przez Pana Grzegorza Wawocznego. Podkreślił, że Starosta nie był obecny na 

posiedzeniu Komisji Edukacji. Kultury i Sportu, na którym ponownie była omawiana 

przedmiotowa koncepcja. Poruszył kwestię wniosków z posiedzeń ww. Komisji  

w przedmiocie zamku. Następnie przypomniał chronologię zdarzeń związanych  

z tematem zamku i budżetu zamku na działania promocyjne.  Dodał, że nastąpiła zmiana 

podziału obowiązków wśród Członków Zarządu i nadzór nad kulturą i zamkiem przejął 

Starosta. Radny zaznaczył, że z niepokojem obserwuje pewną degradację Członków 

Zarządu. Na ostatnim posiedzeniu Komisji nie można było uzyskać od Członków 

Zarządu jednoznacznego stanowiska w sprawie ww. koncepcji. Zadał pytanie Staroście, 

czy koncepcja będzie realizowana.  

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji znał przyczynę nieobecności Starosty na posiedzeniu Komisji. 

Starosta podkreślił, że radni mają zastrzeżenia do koncepcji połączenia zamku i muzeum. 

Starosta przekazał informację dotyczącą pozyskania przez Powiat środków zewnętrznych 

na realizację projektów, m. in. utworzenia na zamku Muzeum Powstania Państwa 

Polskiego Piastów, czy utworzenia centrum konferencyjno-hotelowego. Starosta 

podkreślił, że to Zarząd Powiatu podjął decyzję o likwidacji Referatu Rozwoju Powiatu 

i nowym podziale kompetencji. Dodał, iż radny pomylił się w ocenie Biura Obsługi 

Starosty. Starosta zaznaczył, że Członkowie Zarządu mają równe prawa. Poruszył 
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kwestię tegorocznych wydatków promocyjnych zamku. Starosta zaznaczył, że jeśli radni 

przychylą się do przedmiotowej koncepcji to będzie ona realizowana. Ponadto dodał, że 

wszystkie wnioski z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji będą 

realizowane.  

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że nie można pozyskiwać wszystkich 

możliwych źródeł finansowania w przypadku, gdy została przyjęta jakaś strategia  

w odniesieniu do zamku. Część działań może być w kontrze do zamówionej i opłaconej 

koncepcji. Radny podkreślił, że minęły już dwa lata kadencji, a nowa formuła 

funkcjonowania zamku jeszcze nie została wypracowana. Dodał, że została wypracowana 

jedna konkretna propozycja dotycząca zamku i jest to koncepcja opracowana przez Pana 

Grzegorza Wawocznego. Zapytał Starostę, o pomysł na funkcjonowanie zamku.  

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że nie czuje się pod 

nieobecność Starosty zdegradowana. Zaznaczyła, że Zarządowi zależy na wykorzystaniu 

potencjału zamku. Dodała, że sytuacja jest dynamiczna. Temat zamku podjęto w marcu, 

następnie nastąpiła reorganizacja w tut. Starostwie. Poruszyła kwestię wniosku Komisji 

dotyczącego powołania komisji w sprawie zamku oraz koncepcji połączenia zamku  

i muzeum. Członkini Zarządu zaznaczyła, że należy wybrać optymalne rozwiązanie dla 

zamku. 

Radna Elżbieta Biskup poparła stanowisko przedstawione przez radnego Dawida 

Wacławczyka. Poinformowała, że są opracowane plany wykorzystania słodowni pod 

użyteczność Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Podkreśliła, że wspomniane 

przez radnego Dawida Wacławczyka posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji było bardzo merytoryczne. Radna zaznaczyła, że na zamek należy patrzeć 

biznesowo, aby kompensowały się jego wydatki. Dodała, że należy wspólnie dopracować 

założenia zawarte w ww. koncepcji.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby rozmowy w sprawie zamku 

kontynuować w formuje komisji, która zostanie powołana w najbliższym czasie. 

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że koncepcja Pana Grzegorza 

Wawocznego zakłada budowanie bazy przychodów, tj. 1,5 mln. zł. Minęło półtora roku, 

projekt nie jest realizowany. Radny poruszył również temat projektu pn. „Tu bije serce 

Piastów”. Zapytał o koszty projektu, artefakty, konieczność zatrudnienia nowych 

pracowników. 

 Wicestarosta Marek Kurpis zwrócił się do radnego Dawida Wacławczyka, aby 

wypowiadał się bardziej szczegółowo. Dodał, że temat zamku został szczegółowo 
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omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Podkreślił, że 

koncepcja nie musi być realizowana. Podkreślił także, że nie potrzebuje obrońcy w osobie 

radnego Dawida Wacławczyka. Dodał, że radny nie ma wiedzy na temat tego co dzieje 

się na posiedzeniach Zarządu. Wicestarosta podkreślił, że członkowie Komisji zgadzają 

się co do idei w kwestii zamku, ale trzeba dopracować szczegóły. Podkreślił, że aktualnie 

priorytetem są sprawy covidowe.  

Radny Piotr Olender podkreślił, że koncepcja nie jest projektem zatwierdzonym 

do realizacji.  

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak poruszył kwestię braku 

remontu drogi od Paproci z granicą Rybnika, poprzez Kuźnię, aż do granicy 

województwa opolskiego do Solarni, która jest w zarządzie Powiatu Rybnickiego.  

 Starosta przekazał, że deklarował chęć wyremontowania tego odcinka drogi  

Radny Tomasz Cofała poruszył sprawę remontu ulicy Wiejskiej w Raciborzu. 

Zadał pytanie, czy jej remont będzie realizowany.  

 Starosta odpowiedział, że remont ww. drogi będzie realizowany we współpracy  

z Gminą Racibórz. 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że remont ww. drogi będzie miał pozytywny 

wpływ na płynność ruchu drogowego w Raciborzu. 

 Starosta poinformował o planowanych remontach dróg powiatowych. 

 Radny Tomasz Cofała w odniesieniu do informacji Starosty o planowanym 

remoncie ulicy Wiejskiej przekazał, że niezbędne będzie wprowadzenie dodatkowych 

rozwiązań na ulicy Ocickiej, m.in. dodatkowego oświetlenia.  

 

 

      

Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię remontu ulicy Wiejskiej oraz przedstawił 

informację dotyczącą popierania opłat przez niektóre POZ za wykonanie szczepionki na 

grypę. Zasugerował, że przedmiotową sprawą powinien się zająć Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumenta. 

Starosta podkreślił, że w powyższej sprawie należy interweniować w NFZ. 

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że NFZ reaguje w przypadku jednostkowych 

zgłoszeń. Wobec powyższego radny zasugerował, że przedmiotową sprawą powinien się 

zająć Rzecznik Praw Konsumenta.  
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Starosta podkreślił, że Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta nie zgłaszał 

problemu dotyczącego POZ. 

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że może to wynikać z faktu iż problem jeszcze 

nie istnieje gdyż brakuje na rynku szczepionek na grypę.  

Starosta zadeklarował, że w razie potrzeby Powiatowy Rzecznik Praw 

Konsumenta zajmie się sprawą przedstawioną przez radnego Tomasza Kusego.  

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zadeklarowała, że złoży interpelację 

w przedmiotowej sprawie w NFZ.  

 

Ad 17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 18. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz zwróciła się z prośbą o zaproszenie 

jej do pracy Komisji w sprawie Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

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

informację na temat bieżącej sytuacji szpitala.  

 Przewodniczący Rady zadał pytanie dotyczące funkcjonowania Raciborskiego 

Centrum Medycznego. 

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

odpowiedział, że RCM przyjmuje już pacjentów.  

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zadała pytanie dotyczące przekazania 

informacji mieszkańcom powiatu odnośnie przeniesienia nocnej i świątecznej opieki 

medycznej na ul. Gamowską. 

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

odpowiedział, że informacja zostanie przekazana za pośrednictwem lokalnych mediów 

oraz zamieszczona na stronie internetowej szpitala.  

 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 października 2020 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji będzie: „Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.”.  

 

        Ad 19.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:53. 

 Na tym protokół zakończono.  

          

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady  

               Adam Wajda  


