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Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda 

 Minęła godzina 15:00, zatem pozwólcie Państwo, że otwieram XX sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sali jest 21 radnych, czyli 

stosowne kworum do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Witam Państwa radnych, 

zaproszonych gości i mieszkańców powiatu śledzących transmisję online. 

I w szczególny sposób witam Pana Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu Pana dr Pawła Strózika. Bardzo nam miło gościć I przechodzę do pierwszego 

punktu, pozwólcie Państwo, korzystając z obecności tu naszego gościa, Pana Rektora myślę, 

że nie musimy tłumaczyć każdemu jak ważne w ramach funkcjonowania Powiatu 

Raciborskiego jest istnienie i funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Każdy z nas wie, że edukacja, przygotowanie młodzieży do rynku pracy, a także przestrzeń 

edukacyjna jest bardzo ważna w rozwoju i Powiatu i wszystkich Gmin wokół. W związku  

z tym pozwólcie, 

że poproszę jeszcze Pana Starostę, że w imieniu Państwa radnych wspólnie ze Starostą 

korzystając z bytności Pana Rektora pogratulujemy wyboru życząc żeby ta Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa nadal się rozwijała, była dla nas dumą tutaj dla regionu 

i edukowała kolejne rzesze młodych ludzi żeby mieli dobry start w życiu zawodowym. 

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik: 

Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda 

Gratulację Panie Rektorze. 

 

Starosta Grzegorz  Swoboda:  

Gratulacje. Dołączam się 

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik:  

Dziękuję bardzo 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Korzystając, że jest Pan Rektor myślę, że kilka słów chciałbym powiedzieć o kierunkach 

uczelni i jaki rozwój uczelnia dzisiaj oferuje. Myślę, dla nas jest dobrym momentem, żeby od 

czasu do czasu też odświeżyć sobie wiadomości. Nowości. Podpytać ewentualnie o nowych 

kierunkach i bardzo proszę Panie Rektorze 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Panie Rektorze, zapraszam. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Do mównicy, z prezentacją, my się odsuniemy. 

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik:  

Obecnie prowadzimy następujące kierunki studiów, Dziękuję bardzo. Szanowny Panie 

Przewodniczący. Szanowni Panowie Starostowie. Szanowne Panie i Panowie radni. Drodzy 

goście, wszyscy mieszkańcy obserwujący transmisję sesji Rady Powiatu online. Witam 

wszystkich serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że już kilku już po kilku dniach kadencji 

mogę  u Państwa gościć i mogę poopowiadać Państwu troszeczkę na temat Wyższej Szkoły 
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Zawodowej - uczelni, którą reprezentuję. Myślę, że ważnego ogniwa tutaj w rejonie 

raciborszczyzny. Uczelni, która jest uczelnią lokalną która ma wyraźny zapis swojej misji, że 

przyczynia się do rozwoju regionu, poprzez to co potrafi najlepiej, czyli poprzez kształcenie. 

Szeroko rozumiane kształcenie, jak się da najnowocześniejszych kadr, które są w stanie 

sprostać zadaniom gospodarki, dzisiaj mówimy już wyraźnie gospodarki nawet światowej, bo 

nasi studenci są obecni praktycznie wszędzie. Może nie jest wielka reprezentacja, ale 

poszczególne jednostki się zdarzają. Znane Państwu tutaj budynki główne przy Słowackiego 

znany budynek przy ulica Łąkowej. Proszę dalej. To są studia magisterskie pięcioletnie, 

obecnie prowadzimy już 2 lata tych studiów kierunki inżynierskie: architektura, automatyka, 

robotyka, zarządzanie, inżynieria produkcji, nowy kierunek ten ostatni. W tej chwili trwa 

nabór na drugi rok, obecnie mamy około 36 kandydatów i kierunki licencjackie: 

administracja, bezpieczeństwo państwa, filologia, tutaj cztery języki: język niemiecki, język 

angielski, język czeski, obecnie historycznie mieliśmy również język rosyjski. Myślimy  

o kolejnych językach, oczywiście wychowanie fizyczne, pedagogika, edukacja artystyczna, 

turystyka i rekreacja oraz kierunek, który w tym roku osiągnął pełnoletniość, czyli pełny cykl 

kształcenia 3 lata. Tutaj kilka słów na temat struktury uczelni, oczywiście w sposób bardzo 

uproszczony. Jest to struktura, która bazuje na nowych zapisach ustawy z 20 lipca 2018 roku, 

która przypomnę wprowadziła organ rady uczelni, to jest organ, który początkowo miał być 

odpowiednikiem konwentu. Dzisiaj postrzegany jest nieco inaczej, jest to organ wyższy, 

zaledwie siedmioosobowy i organ, w którym nie możemy zapraszać żadnych przedstawicieli 

sprawujących funkcje w organach publicznych. Musimy sięgać do innych zasobów miasta, 

regionu i tak zrobiliśmy. Oczywiście każda uczelnia musi posiadać Senat i Rektorat - są to 

organy, te trzy tu u góry. Śmiało, dalej niech Pani klika, tak i do tyłu To jest góra naszej 

struktury organizacyjnej, planujemy 1 prorektora, 6 instytutów, kwestor to inaczej główny 

księgowy, a dyrektor administracyjny, to co po staremu ustawa nazywała kanclerzem. Warto 

wskazać na nasz zasób kadrowy, on jest znaczący, proszę Państwa, jak na tego typu miasto. 

Zatrudniamy 34 magistrów, 67 doktorów, aż 17 doktorów habilitowanych i 5 profesorów 

tytularnych. Nie mogłoby się to wszystko mówiąc kolokwialnie kręcić, gdyby nie pracownicy 

administracji i obsługi, bardzo ważny też element naszej uczelni. Zwracam uwagę na 

strukturę kadry, ono jest bardzo typowe dla szkoły typu PWSZ. Dominują doktorzy, u nas w 

tej chwili prawie połowa już na stanowisko adiunkta zatrudniona. Dosyć sporo mamy 

doktorów habilitowanych, to ci Państwo gwarantują nam pewną stabilność merytoryczną,  

a profesorowie to już jest taka wisienka na torcie. Osoby, które w uczelniach naszego typu 

cieszą się  niezmiernym autorytetem, ponieważ one też zbliżają nasz PWSZ do większych 

ośrodków akademickich, czy żeby powiedzieć górnolotnie nawet do świata. I studenci, 

studenci rok, lat drugiego, trzeciego roku w przypadku kierunków technicznych również 

czwartego roku, to jest około 1000 studentów, którzy już są na roku dwa, trzy i ewentualnie 

cztery. Obecny nabór pokazuje nam, że zainteresowaniem cieszymy się około 700 osobowej 

grupy, którzy będą przyjęci prawdopodobnie na pierwszy rok studiów. Taka struktura, około 

1500 studentów, pozwala nam na optymalizację całej kadry dydaktycznej. Tutaj 

rozporządzenia narzucają stosunek jednego pracownika naukowo-dydaktycznego, albo 

dydaktyka na 13 studentów oraz pozwalają nam zaimplementować tych ludzi do miejsc pracy 

w regionie. Gdybyśmy mieli 3000 studentów nie bylibyśmy w stanie w sposób 

odpowiedzialny zaproponować im miejsc praktyk, miejsc różnego typu zajęć praktycznych, 

szkoleń, nie moglibyśmy ich tutaj w regionie osadzić, po prostu za wielki moim zdaniem taki 

przedział 1300-1500 studentów, to jest naszą szkołę optymalny przedział i do tego przedziału 

mniej więcej dążymy. Zresztą to nam się udaje też osiągnąć. Jak mówiłem, rekrutacja 

prowadzona w 2 etapach, w 2 naborach trwająca do 5 października. W tej chwili ta liczba już 

jest bliższa 700, czyli mamy do czynienia z tyłu osobami, które się zapisały i powiem 

Państwu, jako władze uczelni postrzegamy te liczby jako duży sukces. Mieliśmy wielkie 
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obawy, jak zareaguje rynek edukacyjny na warunki pandemii koronawirusa. W jaki sposób 

przesuną się akcenty sytuacji kiedy można studiować online nawet z domu na dowolnej 

uczelni w świecie. Okazuje się, że jednak te zajęcia w kontakcie, zajęcia z nauczycielem  

akademickim, bliskość mistrza jest jakimś atutem, który przyciąga tak liczną rzeszę, jak na 

naszą szkołę osób zainteresowanych studiowaniem. Tutaj kontynuacja tego wątku, który 

omówiłem na początku, czyli kształcimy na potrzeby gospodarki światowej, a żeby to się 

stało to trzeba studentów wysyłać za granicę, trzeba tutaj przyjmować tych studentów, 

podobnie z nauczycielami. Uczelnia w tej chwili realizuje około 40 umów z partnerami  

z zagranicy i mamy nadzieję, że ta liczba wzrośnie. Jak na PWSZ nie jest to duża liczba. W 

PWSZ-ach jest przeważnie troszeczkę więcej. U nas ta współpraca międzynarodowa była 

rozwijana dopiero od pewnego momentu, dlatego jesteśmy na etapie, nazwijmy to, doganiania 

czołówki PWSZ-ów  w Polsce. Tutaj kontynuacja wątku z misji, czyli rozwój regionu, 

publikujemy na potrzeby regionu badania naukowe pracowników dydaktycznych, czy nawet 

studentów o tematyce związanej z regionem, tutaj kilka przykładów właśnie w tym temacie. 

Ogólnie wydawnictwo PWSZ wydało 131 pozycji książkowych, druków zwartych plus 

oczywiście tysiące artykułów naukowych, które gdzieś tam były afiliowane również przez 

inne uczelnie. Kilka tematów, które pojawiły się w tych opracowaniach, czy bezpieczeństwo 

powodziowe w powiecie raciborskim, bardzo ważny temat, ścieżki rowerowe 

raciborszczyzny, pewna jakość życia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Raciborzu, budżet obywatelski, czy inne tematy społeczne, które podejmujemy. Uczelnia 

również świadczy usługi, jest w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym, poprzez zawody 

sportowe konferencje naukowe, akcje charytatywne, sport ku radości, Juwenalia, takie znane 

elementy, które łączą uczelnię wyższą z lokalnym rynkiem. Tu współpraca z różnymi 

firmami, PWSZ w Raciborzu ma podpisane 300 aktywnych umów z różnymi firmami, 

jednostkami samorządowymi, mniejszymi zakładami, biurami, szpitalami, itd., itd., to 

wszystko trzeba wypełnić życiem. Do każdej z tych placówek kierujemy naszych studentów  

na praktyki w odpowiednich kierunkach. Pandemia koronawirusa nie pomaga nam w tym 

procesie, ale próbujemy dążyć do tzw. reopeningu tych kontaktów, czyli te wszystkie 

kontrakty na nowo po wdrażać. Nie jest to łatwa sytuacja, pracodawcy się obawiają tego, że 

studenci albo ktokolwiek, kto będzie, kto przekroczy próg firmy, zawlecze im tę zarazę, więc 

otwartość jest powiedzmy ograniczona, natomiast bez praktyk się nie da, mamy pewne 

możliwości prawne, aby praktyki symulować siebie, ale praca z maszyną to jest coś, czego nie 

da się zasymulować, więc często trzeba to ewidentnie wykazywać na miejscu w fabryce, czy 

w laboratorium, w którym te badania muszą być wykonane. Już  Pani wszystko prze klika. To 

są projekty zewnętrzne do budżetu uczelni, który podawany jest do ogólnej wiadomości 

zawsze komunikatem ministra w granicach marca. W tym roku, to było w maju, mamy 

jeszcze takie dodatkowe środki pozyskane z zewnątrz, prowadzimy 4 programy: 

zintegrowany program PWSZ w Raciborzu, nie będę ich omawiał, bo każdy program to jest 

bardzo szeroka wiedza i chodzi w każdym razie o to, że te programy służą wzrostowi 

kompetencji kadry zarządzającej, nauczycieli akademickich oraz studentów, a także mają 

pewny wpływ na infrastrukturę uczelni, m.in. tutaj w ramach tego programu będzie budowane 

monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, na które pozyskaliśmy kwotę blisko 2,5 

miliona złotych, czy przewyższającą 2,5 miliona złotych. Następnie, uczelnia w tej chwili 

znosi bariery architektoniczne tak, żeby się stała uczelnią otwartą dla osób  ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, czyli osób niepełnosprawnych. Kolejna, kolejny etap zarządzania  

i kompetencji filarami zintegrowanego programu rozwoju PWSZ w Raciborzu, tu chodzi  

o kompetencje miękkie, o pewne programy komputerowe, a także o elementy stałe, np. 

monitoring w całej uczelni, który w ramach tego programu będzie zakupiony. Najważniejsze 

cele na dzisiaj w ramach tego programu zintegrowany program PWSZ w Raciborzu to 

informatyzacja uczelni. My, to co uczelnie robi robiły przez kilka lat, robimy w około 20 
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miesięcy, co to znaczy dla uczelni, mogą sobie Państwo wyobrazić, wszystkie służby, które 

działają w sposób normalny muszą dodatkowym nakładem pracy jeszcze implementować ten 

właśnie centralny system informatyczny. Tutaj kilka takich przykładów na upraktycznienie 

kształcenia, na współpracę z przemysłem, na zmianę sposobu finansowania uczelni  

i współpracę międzynarodową. Ten wątek m.in. dotyczy sytuacji absolwentów, 5% naszego 

budżetu automatycznie jest przekazywane uczelni, na podstawie badania elektronicznego 

losów absolwentów, czyli innymi słowy komputer porównuje pesele studenta i zatrudnionych 

na rynku pracy, na tej podstawie automatycznie wylicza 5% naszej dotacji. Wyzwania, 

króciuteńko, to jest ustabilizowanie nowych kierunków, tutaj chodzi o kadrę dydaktyczną na 

kierunkach, które jeszcze nie osiągnęły dojrzałości, czyli na kierunku magisterskim: 

wychowanie przedszkolne i nauczenie wczesnoszkolne oraz na kierunku zarządzanie, 

inżynieria produkcji i tworzenie nowych kierunków, tutaj wypisaliśmy kierunki, które  

w PWSZ-ach mogą być prowadzone, są prowadzone z sukcesem i cieszą się 

zainteresowaniem rynku. W naszym przypadku w sposób dosyć łatwy do sytuacji możemy 

otworzyć kilka kierunków dyscyplinarnych typu logistyka czy ekonomia z silnym akcentem 

nauki języków obcych na potrzeby regionu, możemy pójść jeszcze dalej w kierunku 

przedmiotów paramedycznych, tutaj od pielęgniarstwa niedaleko do położnictwa, następnie 

można wprowadzić dietetykę, kosmetologię czy fizjoterapię, w zależności oczywiście od 

uwarunkowań prawnych i kierunki inżynierskie również możemy rozwijać w ramach potrzeb 

regionu. Dwa słowa jeszcze o studiach drugiego stopnia, bo to jest też taki ciekawy temat. 

Ustawodawca w pewien sposób prowadzi politykę kształcenia na studiach drugiego stopnia 

nie promując jej nadmiernie w takich uczelniach jak nasza, czyli robi się to finansowo, czyli 

na jednego studenta na studiach licencjackich otrzymujemy dotację razy jeden, czy dzisiaj 

subwencja razy jeden, a na studiach magisterskich otrzymujemy subwencje razy 0,6, to 

wyraźnie pokazuje nam wolę ustawodawcy i dążenie do tego, żeby te studia były przyjazne 

kosztowo i żeby nie nadmiernie wydawać pieniędzy podatnika na kształcenie magistrów  

w PWSZ-ach. Wielu szkołom się udało takie ścieżki stworzyć, ale było to w przeszłości, 

kiedy były nieco inne warunki prawne. Dzisiaj ta sytuacja jest bardziej skomplikowana  

i finansowo mało motywująca. Dziękuję Państwu za uwagę.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję. 

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr. Józef Strózik:  

Mam nadzieję, że przybliżyłem tak w telegraficznym skrócie najważniejsze wątki uczelni.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Panie Rektorze, pozwalając, że mamy tu Pana na miejscu może któryś z radnych chciał 

jeszcze jakieś pytanie. Króciutko chociaż tak... 

 

Radny Paweł Płonka:  

Szanowny Panie Rektorze, ja tutaj podzielam Pana uwagę 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Do mikrofonu byśmy musieli, do mikrofonu. 

 

Radny Paweł Płonka:  

Tutaj dobrze mnie słychać. Ta uczelnia jest bardzo dobrą uczelnią, bo sam jestem jej 

absolwentem. Nie mniej jestem bardzo żywnie zainteresowany tym, żeby ta uczelnia miała 

możliwość też kształcenia studentów na drugim stopniu. Teraz pytanie z tej strony, czy jeśli 
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już faktycznie sposób finansowania, nie oszukujmy się nie jest jakby pozytywny dla uczelni, 

czy jest możliwość kształcenia studentów w trybie niestacjonarnym, gdzie ci studenci jakoś 

będą łożyć na to czesne. Czy patrzyliście w ten sposób na tą problematykę.  

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik:  

Oczywiście w ostatnich latach to kształcenie zostało w uczelni, nie wiem, jak to powiedzieć, 

może odłożone na drugi plan. Mam zamiar się temu bardzo uważnie przyjrzeć, tym bardziej, 

że ja jestem osobą, która szuka cały czas benchmarku, szuka cały czas jakiegoś porównania, 

jestem w kontakcie z kilkoma rektorami, z tych 32 PWSZ-ów, które dzisiaj funkcjonują  

w Polsce i mam wyraźny feedback, jakie kierunki cieszą się popularnością na studia 

niestacjonarnych, a jakie nie i kilka uwag tu w tym zakresie jak najbardziej zamierza 

wdrożyć. To nie jest łatwy proces, bo  trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem, 

zakomunikować z wyprzedzeniem, natomiast to się wszystko da zrobić. 

 

Radny Paweł Płonka: 

Bo ja Panu powiem szczerze, że bardzo dużo ludzi  byłoby zainteresowanych wśród moich 

znajomych. Nie jest to bardzo duży krąg, ale wiem że jest ogromne zainteresowanie studiami 

drugiego stopnia. Część ludzi wyjeżdża do Opola na uniwersytet, czy do Katowic, czy gdzieś 

do pobliskich nawet Głubczyc tylko dlatego, że chcą dalej po prostu się kształcić jakby, dalej 

się dokształcać na tym kierunku na drugim stopniu. Tutaj tego w Raciborzu z mojej 

perspektywy tego brakuje.  

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik:  

Rozumiem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Bardzo bym prosił, żeby każdy mówił do mikrofonu, bo my się słyszymy, ale z drugiej strony 

internauci, którzy chcą także słyszeć wszystko co się dzieje na sesji. Jak nie mówimy do 

któregokolwiek z mikrofonów, to nas po prostu nie słychać. 

 

Radny Artur Wierzbicki:  

Szanowny Panie Rektorze, mam tą przyjemność, że od 2 czy 3 lat, a może dawniej biorę 

udział w prezentacjach prac inżynierskich, które są na kierunku automatyka, robotyka i to są 

bardzo ciekawe prace i bardzo rozwinięte technicznie, nie tylko to są prace robione wirtualnie 

na zaawansowanych programach kadr, które uczelnia udostępnia, ale też są wykonywane 

przez studentów. Nie powiem, że podziwiam, tzn. podziwiam niektóre prace są warte 

poszerzeniu, nawet przybliżeniu szerszemu gronu poprzez media, ale to co mnie jakby, to jest 

moje odczucie w stosunku do jednego kierunku, ale też zwracam uwagę na rankingi 

perspektyw, jeżeli były to rankingi np. z zeszłego roku to nasza uczelnia PWSZ-tu raciborska 

jako całość znalazła się na miejscu 28, wśród tych trzydziestu paru uczelni. Czy tutaj, ale 

chciałem się Pana rektora zapytać, gdzie możemy podciągnąć się, albo czym te inne uczelnie 

w tej ogólnej punktacji nas przewyższają, bo tam jest brany pod uwagę systemy kształcenia, 

kadra naukowa, preferencje pracodawców itd. W którym miejscu jesteśmy w stanie nadgonić 

albo właśnie, dziękuję bardzo.  

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik:  

Analizujemy to, myśmy w rankingach perspektyw byli znacząco wyżej. Zresztą tam jest 

kilka, o ile nie kilkanaście kategorii i w każdej z nich jesteśmy na różnych miejscach. Były 

swego czasu nawet i takie, w których byliśmy na drugim, trzecim miejscu w Polsce. 

Analizujemy to bardzo uważnie, to jest podejrzewam pewien skutek prowadzenia polityki  
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w uczelni takiej a nie innej, to jak gdyby nie miałem na to wpływu, nie byłem rektorem 

jestem rektorem od kilkunastu dni tak naprawdę, analizujemy, w którym miejscu możemy 

faktycznie skutecznie podnieść miejsce PWSZ w rankingu perspektyw. Pewne obszary 

musimy jak gdyby opuścić, dlatego że są uczelnie PWSZ typu PWSZ, które mają nawet 

kategorie naukowe B+, które podlegają parametryzacji. To są procesy, które działy się  

w przeszłości i to są tzw. mówiąc kolokwialnie pociągi, które odjechały jeżeli się do nich nie 

wsiadło, to dzisiaj jest to niemożliwe tak naprawdę. Więc to też pewne rzeczy wynikają  

z historii uczelni, to nie na zasadzie, że szukam winy poza sobą absolutnie nie, bo pewnie też 

można było mieć większy wpływ na to osobisty, natomiast to się stąd bierze. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję Panie Rektorze, dziękujemy bardzo, za przybycie, zaprezentowanie i życzymy 

powodzenia w prowadzeniu uczelni, będziemy kibicować jeśli tylko będziemy mogli to na 

pewno będziemy pomagać.  

 

Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik: 

Dziękuję Państwu bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Przechodzimy, nim przejdziemy do kolejnego punktu, na sali zagościła też Pani Poseł na 

Sejm RP Pani Gabriela Lenartowicz, dzień dobry, witamy. Przechodzimy do punktu 

informacja o porządku obrad. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

I pierwszą prośbę, jeśli chodzi o porządek obrad Zarząd Powiatu wnosi o ujęcie w porządku 

obrad nowego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 

powiatu raciborskiego. Czy ktoś Państwo mam pytanie do wprowadzenia tego punktu, jeśli 

nie,  to kto z Państwa jest za przyjęciem do porządku obrad tej nowej uchwały, o którą prosi 

Zarząd Powiatu, kto jest za, dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy radni za.  

Z kolejną prośbą o zmianę porządku obrad wystąpiła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

wnosi o ujęcie w porządku obrad następujących uchwał, pierwsza projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania,  kto z Państwa jest  

za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad proszę o podniesienie ręki, kto jest 

przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy za. Kolejna prośba Komisji, kto jest za wprowadzeniem 

do porządku obrad projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia 

skargi bez rozpoznania, kolejnej, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, 

wprowadzenie do porządku obrad, dziękuję, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy za.  

I ostatnia prośba Komisji tj. wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia, kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad także tej trzeciej 

uchwały, proszę, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy za. To są propozycje, które 

napłynęły, czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś propozycję zmiany porządku obrad. Nie 

widzę zatem przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

proponowanego porządku obrad uwzględniającego przed chwilą przegłosowane zmiany 

dołożenia tych czterech uchwał, kto z państwa jest za, głosujemy pilotem.  
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Radny Artur Wierzbicki: 

Nie łączy.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
Nikomu nie łączy, zgasł, ale też świeciło. Spróbujemy jeszcze raz pilotem, jak nie to 

będziemy ręcznie głosować, trudno. Pani Agnieszko, możemy? Moment poczekajmy, aż 

elektronika zadziała. Moment. Głosujemy pilotem jeszcze raz.  Dobra. Już nie Miga. Zaraz 

zobaczymy efekt. Głosowało za 22, 1 głos nieoddany, 0 sprzeciw 0 wstrzymujących się, tak 

podpytam panie Tomaszu, bo jest nieoddany, oddany był tak?  

 

Radny Tomasz Kusy:  

Głosowałem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
I głosował Pan za. Dopiszemy to do protokołu. Myślę że, system się zaraz poukłada, więc 

porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcie protokołu z XX 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Protokół był wyłożony do wglądu, czy są uwagi do protokołu. Nie widzę zgłoszeń, zatem 

przejdziemy do głosowania, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. Będziemy głosować przez pilota, sekundkę. Możemy. Za oddane 22, 

jeden wstrzymujący się, faktycznie był wstrzymany?  

 

Radny Roman Wałach:  

Tak.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
Dobrze, czyli system dobrze policzył. Został protokół przyjęty. Kolejny punkt sesji.  

 

Ad 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Proponuje do Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: Pana Adriana Plurę, który 

wyraża zgodę.  

 

Radny Adrian Plura: 

Tak. 

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pana Pawła Płonkę,  czy wyraża zgodę.  

 

Radny Paweł Płonka:  

Tak. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

i Pana Artura Wierzbickiego, czy wyraża zgodę.  
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Radny Artur Wierzbicki:  

Tak.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:   

Tradycyjny skład. Kto z Państwa jest za takim wyborem Komisji Uchwał i Wniosków. 

Głosujemy za chwilę pilotem. Możemy. Oddanych 23 głosy, 20 za, 3 się wstrzymało, myślę, 

że zgodnie policzył, zatem Komisja został wybrana, Bardzo proszę ze składu Komisji Uchwał 

i Wniosków wybrać swego Przewodniczącego Komisji.  

 

Radny Artur Wierzbicki:  

Proponuję Pana radnego Pawła Płonkę. 

 

Radny Paweł Płonka wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Wybór został dokonany. Kolejny punkt sesji. 

 

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

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie Starosto, bardzo proszę, zapraszam, proszę o zabranie głosu. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Pani Poseł, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni radni, wraz z materiałami na sesję 

otrzymali Państwo pierwszą pisemną część informacji, oczywiście odniosę się do 

najważniejszych z nich 28 sierpnia w siedzibie Starostwa odbyła się narada z dyrektorami 

placówek oświatowych. 28 sierpnia, również w tym samym dniu został przekazany szpitalowi 

stół operacyjny, 28 sierpnia, tutaj w związku ze złożeniem wniosku dotyczącego rewitalizacji 

odtworzenia linii kolejowej nr 177 odbyło się spotkanie w województwie opolskim w celu 

próby odnowienia i złożenia wniosku. Odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyła 

Członek Zarządu. 31 sierpnia odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie grupy roboczej 

transportu,  dotyczące spraw transportu zbiorowego w posiedzeniu Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego uczestniczył Pan Wicestarosta. 31 sierpnia w Starostwie zostały 

podpisane umowy z wykonawcami na kolejne remonty dróg powiatowych w Tworkowie  

i w Górkach Śląskich, tutaj osobiście wraz z Wicestarostą podpisywaliśmy te właśnie umowy. 

3 września odbyła się w trybie zdalnym konferencja organizowana przez Delegaturę 

Kuratorium Oświaty w Rybniku dotycząca oczywiście bezpiecznego powrotu oraz 

funkcjonowania szkół w dobie pandemii. W konferencji uczestniczył Pan Wicestarosta.  

W tym samym dniu odbył się Konwent Samorządu Powiatu Raciborskiego, w którym 

uczestniczyłem. 4 września w siedzibie w Starostwie odbyła się konferencja prasowa  

w sprawie otwarcia Szpitala Rejonowego dla pacjentów bez covid. W konferencji 

uczestniczyłem wraz z dyrektorem szpitala. 4 września w Urzędzie Miasta spotkałem się  

z Raciborską Radą Seniorów, takie było oczekiwanie, stąd oczywiście na zaproszenie Rady 

Seniorów wraz z Panem dyrektorem uczestniczyliśmy w tym właśnie spotkaniu. 4 września 

odbył się również w trybie zdalnym posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego. W tym posiedzeniu uczestniczył Pan Wicestarosta. 5 września 

odbyło się na bulwarach nadodrzańskich w Raciborzu otwarcie regat Odra Sup Cup w którym 

uczestniczyłem osobiście. W dniach 4 – 5 września w hali sportowej Rafako odbywały się 

Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach stylu klasycznym, tutaj w oficjalnym otwarciu 
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uczestniczył Wicestarosta. Z tego miejsca bardzo dziękuję również naszemu radnemu Panu 

Ryszardowi Wolnemu za zaangażowanie nie tylko podczas tej imprezy, ale również podczas 

minionego weekendu, również z okazji kolejnego już memoriału, tutaj naprawdę wzorowo, 

sprawnie, piękna impreza, zawodnicy przyjeżdżają a my jako Starostwo oczywiście w takie 

działania będziemy się wpisywali, moje gorące podziękowania w imieniu swoim a również 

myślę całej Rady Powiatu, bardzo dziękuję. 9 września w siedzibie tutejszego Starostwa 

odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Eltel, tutaj ta firma przygotowuje się do 

przebudowy linii jeśli chodzi o Studzienna - Polska Cerekiew. Złożyłem moje uwagi 

dotyczące wysokości gruntów i wiele innych uwag, które, z którymi firma powinna się, 

powinna uporządkować dokumenty do momentu wejścia w teren i realizacji tego 

przedsięwzięcia. 10 września na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie zostało przekazane prawo 

własności nieruchomości położonej w Kornicach. Szanowni Państwo, to bardzo ważna 

informacja ze względu na dobrą współpracę z Panem Wójtem Gminy Panem  Andrzejem 

Wawrzynkiem udało się sfinalizować i przekazać na rzecz właśnie straży pożarnej tą 

nieruchomość, która od lat była we władaniu już Gminy. Gmina utrzymywała, oczywiście 

dbała o obiekt. Chcemy, żeby takie obiekty trafiały właśnie dla mieszkańców, służyły 

mieszkańcom, stąd moje podziękowanie również za zaangażowanie dla Pana Wójta. 

13 września odbyły się dożynki w sołectwie Tworków, na które byłem zaproszony. Odbył się 

Jubileusz Stulecia Klubu LKS Krzyżanowice, jak również w godzinach popołudniowych 

odbył się mecz piłki nożnej, na który wraz z Prezydentem byliśmy zaproszeni, również  

z nowo powołanym Prezesem Unii Racibórz. Unia grała właśnie z LKS-em Tworków. Tam 

zostało omówione możliwości współpracy pod kątem rozwoju dzieci i młodzieży, myślę, że 

bardzo fajna inicjatywa zarówno po stronie Tworkowa jaki i nowo powołanej Unii. Mam 

nadzieję, że również te kluby się dogadają i będą mogły razem prowadzić gdzieś tam 

współpracę. 15 września Zarząd Powiatu spotkał się z Robertem Pabianem. Tutaj nastąpiło 

podziękowanie za wieloletnią współpracę na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy 

Raciborskie. Zarząd podziękował za tą wieloletnią współpracę. 15 września odbyło się 

spotkanie z nowo powołanym Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Panem 

Doktorem Strózikiem. Tutaj uczestniczyłem osobiście. 16 września odbyło się spotkanie ze 

związkami zawodowymi pracowników DPS Złota Jesień. 16 września odbyło się posiedzenie 

Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dzisiaj 

otrzymali Państwo kolejną część informacji o pracach Zarządu, również tutaj odniosę się do 

najważniejszych z nich. 17 września w naszej siedzibie PKS-u miała miejsce prezentacja 

nowoczesnego autobusu. Tutaj chcieliśmy przede wszystkim młodzieży, które uczęszcza do 

Mechanika zaprezentować możliwość, ale również bazę tej właśnie firmy. Autobus został 

przedstawiony, zaprezentowany i mam nadzieję, że nasza młodzież będzie mogła czerpać 

różnego rodzaju pomysły i w przyszłości również zaangażuje się być może w powstanie 

takich, a nie innych rozwiązań. Również, w tym samym dniu odbyła się narada z dyrektorami 

placówek oświatowych. Tutaj uczestniczyliśmy wraz z Panem Wicestarostą. 17 września 

została podpisana umowa z wykonawcą drogi w Kornicy, tutaj Szanowni Państwo, tak jak 

wielokrotnie podkreślałem znaczenie tej inwestycji, ruch bardzo wielki przy bardzo prężnie 

rozwijające się firmie Eko - Okna. Przy bardzo dobrej współpracy z właścicielem z prezesem 

firmy udało się pozyskać środki, sfinansować wkład własny i przejdziemy do samej realizacji. 

Mam nadzieję, że ta droga wiele lat posłuży, tak długo oczekiwana droga, posłuży również 

mieszkańcom, ale firmie Eko-Okna z tego miejsca bardzo dziękuję za zaangażowanie. 

17 września na moście granicznym w Chałupkach, ma później w Ratuszu Miasta Bohumin 

odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego, czeskiego rządu w sprawie rozbudowy 

projektu budowy kanału Odra - Dunaj. Szanowni Państwo, w imieniu włodarzy Konwentu 

Powiatu Raciborskiego mieliśmy wypracowane stanowisko, które zostało na konwencie 

omówiono przedstawiłem Pani Wiceminister Annie Moskwa naszą opinię dotyczącą 
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przebiegu, racjonalnego przebiegu, ale również nieblokowania rozwoju Gminy Gorzyce, 

Powiatu Wodzisławskiego, czyli zrobienia śluzy na Olzie. Mamy myślę dobre stanowisko, 

które zabezpiecza również nasz Powiat, mamy istniejącą linię komunikacyjną, czyli 

połączenia kolejowe w Chałupkach, bliskość węzła autostrad autostradowego, które dziś już 

przede wszystkim 2 przygotowane mosty w Zabełkowie i w  Chałupkach, co pozwala patrzeć, 

że ten racjonalny naturalny przebieg Odry powinien właśnie przebiegać przez Gminę, przez 

Gminę Krzyżanowice do Raciborza i tu również usytuowany powinien być port od granicy 

Sudoła po Bieńkowice bądź Roszków, naturalne są miejsca, jesteśmy w stanie oczywiście 

tutaj bardzo mocno się wszyscy wójtowie zaangażowani w to przedsięwzięcie. Decyzję mam 

nadzieję poznamy, myśmy przedstawili oczywiście te nasze przedyskutowane racjonalne 

decyzje i w to działanie włączyli się wszyscy włodarze naszego powiatu. 6 października wraz 

z moim odpowiednikiem Panem Starostą Bizoniem organizujemy wspólny Konwent 

Powiatów Wodzisławskiego, Rybnickiego i Powiatu Wodzisławskiego i Raciborskiego  

w celu wypracowania jednego stanowiska i przesłania do ministerstwa. Chcielibyśmy tutaj 

również uargumentować możliwość rozwoju podczas budowy tak mówimy, dzisiaj mówimy 

o wirtualnej budowie, bo oczywiście to jest duża perspektywa, niemniej jednak musimy się 

zaangażować, żeby ktoś w przyszłości nie zarzucił nam, że podczas planowania byliśmy 

nieobecni stąd bardzo mocne zaangażowanie podczas tej debaty. 18 września odbyła się Gala 

Wręczenia Filarów Przedsiębiorczości w Gminie Rudnik, tutaj w imieniu Zarządu Powiatu 

Pan Przewodniczący Adam Wajda uczestniczył, bardzo dziękuję.18 września na terenie 

Zamku Olsztyn koło Częstochowy odbyło się zakończenie sezonu turystycznego i Juromania, 

wraz dyrektorem subregionu uczestniczyłem w tym wydarzeniu. 23 września w siedzibie 

Starostwa odbyło się spotkanie z nową panią dyrektor jeśli chodzi  tutaj o Dom Świętej 

Notburgi. Pani dyrektor oczywiście się z nami spotkała ze mną, z Wicestarostą. 

Podsumowaliśmy działania, które możemy razem prowadzić, ale zapewniliśmy również tak 

jak dotychczas o wsparciu Powiatu, jeśli chodzi o prowadzenie i wszystkie możliwości tylko 

pozwalają wsparcia tej właśnie działalności. 24 września na Zamku Piastowskim odbyło się 

spotkanie z Panem Marszałkiem Województwa Śląskiego. 26 września, odbyło się pod 

patronatem Starosty odbył się kolejny, już czwarty Memoriał św. pamięci Grzegorza 

Pieronkiewicza. Tutaj dziękowałem już Panu naszemu radnemu Panu Ryszard Wolnemu, 

właśnie za organizację i za pamięć o tym wybitnym raciborzaninie, bardzo dziękuję. 

28 września w siedzibie Starostwa odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, w którym 

uczestniczył Pan Wicestarosta. W całym omówionym okresie sprawozdawczym odbyło się 5 

posiedzeń Zarządu. Zarząd zaopiniował 8 projektów uchwał Rady Powiatu, podjął 27 uchwał 

Zarządu, rozpatrzył 12 kart informacyjnych. Wszystkie te uchwały Zarządu publikowane są 

na BIP-ie w bazie rejestrów urzędowych. informacja na temat realizacji uchwał i wniosków 

dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym. Szanowni Państwo, najważniejsze realizowane 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej, społecznej również oczywiście w skrócie, bo 

jest ich sporo. 11 września Powiat Raciborski rozpoczął wydawanie laptopów wraz  

z odpowiednim oprogramowaniem, tutaj udało się pozyskać kwotę ponad 450 tyś. Łącznie 

154 laptopy, 7 projektorów i 5 tablic interaktywnych trafi do rodzin zastępczych ale, również 

do naszych domów, placówek opiekuńczych, z czego się niezmiernie cieszę. Bardzo fajny 

projekt, cieszę się, że udało się pozyskać tą kwotę. Te laptopy, projektory już służą naszej 

młodzieży, naszym dzieciakom. Naprawdę cieszę się, że mogliśmy tutaj w tym projekcie 

wziąć udział, a przede wszystkim że udało się pozyskać środki. Również 4 września po 

rocznej przerwie podeszliśmy ponownie do tematu złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania na projekt Wspólna historia przez zabawę, krótko średniowieczny plac 

zabaw. Mam nadzieję, że również to zadanie uda się zrealizować. Powiat Raciborski  

w miesiącu wrześniu pozyskał również środki finansowe w kwocie prawie pół miliona 

złotych, tutaj złożyliśmy wniosek do projektu Śląskiej Kadry DPS, i tutaj nasz Dom Pomocy 
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Społecznej Złota Jesień otrzymał wsparcie właśnie w tej wysokości 498 tyś. z czego się 

niezmiernie cieszę. Bardzo ważna informacja 15 września straciło moc polecenie nr 28 

Wojewody z 15 marca, które pozwoliło wypracować wspólne stanowisko w sprawie 

odblokowania raciborskiego szpitala po pierwszym października. Tutaj chodzi o oddziały 

chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologii, okulistyki, ginekologii, 

położnictwa, neonatologii, anestezjologii,  intensywnej terapii. Oddziały te nadal będą 

również świadczyć pomoc medyczną z objawami oraz chorych na covid w oddzielnych 

pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeśli są pytania, to 

oczywiście jest Pan dyrektor dzisiaj, w pomieszczeniu obok, bo trwają przygotowania, nie 

ukrywam jutro chcemy również przynosić nocną i świąteczną opiekę, ale i pomieszczenia 

chemioterapii i przystosowanie w raciborskim szpitalu. Wiemy, że już Państwo macie 

informacje, że odblokowuje się TOMMA, więc te wszystkie działania tutaj mam nadzieję, bo 

bardzo dużo zdrowia i wysiłku to kosztowało, że za niedługo będzie coraz więcej w tej 

dostępności dla naszych mieszkańców świadczyć. Zostały podpisane umowy z wykonawcami 

remontów dróg powiatowych w Tworkowie i w Górkach Śląskich na prawie 6 mln zł. Tutaj,  

o stole operacyjnym już mówiłem. Powiat Raciborski włączył się w akcję sprzątanie świata 

Polska 2020, który w tym roku przebiega pod hasłem „Plastik rezygnują, redukują, 

segreguję”. Tutaj Starosta Ewa Lewandowska kieruje tym zadaniem. Cieszę się, że również 

firmy prywatne włączyły się w to działanie. Została podpisana rozbudowa drogi w Kornicy na 

prawie 8 mln z Eko - Oknami. Analiza dotycząca przebiegu Odra-Łaba-Dunaj również 

Państwu przedstawiłem. Informacja, Szanowni Państwo, troszkę smutna, ale chciałem dziś do 

niej nawiązać, Powiatowy Zarząd Dróg ponownie w tym roku z inicjatywy Starostwa 

przeprowadził akcję nasadzenia drzew, było to pokłosiem rozmowy naszego radnego Pana 

Szymona Bolika, dzięki któremu w tamtym żeśmy nasadzili te drzewa. Zostały 

zdewastowane, Pan radny mi to zgłosił, więc pilnie podjęliśmy te działania, żeby te 

nasadzenia zrobić, udało się w ramach rozmów partnerskich z Lasami Państwowymi 

pozyskać ponad 65 sztuk drzew. Te drzewa zostały nasadzone. Wspólnie żeśmy to uzgadniali 

z Panem radnym, te rzeczy zostały nasadzone, zdziwienie moje było takie, moje, że 

praktycznie przed dzień nasadzeń, dzień później znowu ten traktor nieszczęsny naruszył te 

korzenie tych drzew, więc mam nadzieję, że zostanie to już teraz raz na zawsze wyjaśnione  

i tych dewastacji nie będzie, bo chcemy oczywiście dalej te nasadzenia prowadzić 

i oczywiście pozyskiwać te drzewa, jeśli będzie taka możliwość. Dlatego tutaj dziękuję 

również zaangażowanie zarówno Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Pani Basi 

Kostce, która to nadzorowała, ale również radnemu za nadzorowanie bezpośrednio w miejscu. 

Informacja w piątek oficjalna, staraniem Powiatu i PZD pozyskaliśmy kolejne środki na 

rozbudowę, na  remont drogi,  odcinka drogi wojewódzkiej. Szanowni Państwo, tych dróg 

wojewódzkich mamy sporo, które żeśmy zgłosili, jeśli będą tylko środki to oczywiście 

wykazujemy taki akces, że chcemy te zadania realizować. Mamy moce przerobowe, możemy 

to u nas realizować, tak jak w latach poprzednich w zeszłym roku konkretnie udało się 

zrealizować sporo tych inwestycji na drogach wojewódzkich. Również  

w tym roku pierwsze środki zdecydowaliśmy od granicy województwa opolskiego do 

Sławikowa, tamta droga w złym stanie technicznym. Do końca roku chciałbym to również 

zrealizować. Z takich bieżących informacji jeszcze to przymierzamy się mam nadzieję  

w przyszłym tygodniu rozstrzygnięty zostanie przetarg na ulicę Pogrzebieńską, jeśli chodzi  

w Raciborzu o chodnik, tutaj z Panem Prezydentem ustaliliśmy na początku roku, że chcemy 

kontynuować to zdanie i 100 tyś. tam zrealizować. Aplikujemy o kolejny 1 milion jeśli chodzi 

o scalanie gruntów w Piotrowicach Wielkich. To zadanie nadzorujemy bardzo mocno. 

Wszystko idzie zgodnie z planem. Cieszymy się, bo poprawia to zarówno jakoś dróg 

transportu rolnego, ale tych wszystkich rzeczy około scaleniowych. Tutaj oczywiście 

zgłaszamy akces o dalsze pozyskiwanie środków. Droga w Rudyszwałdzie finalizacja, może 
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nie finalizacja, ale remonty idą dobrym postępem, oczywiście nie ustrzegliśmy się również 

różnego rodzaju rzeczy, które wyszły podczas remontu zostało to wspólnie z Gminą ustalone. 

I te wszystkie rzeczy naprawdę idą w dobrym kierunku. Dziękuję również Pani radnej tutaj 

Ewie Widerze, która wielokrotnie interweniuje właśnie w obecności mieszkańców. Pani Ewo, 

bardzo Pani za to dziękuje. I informacja również Czerwięcice, w Gminie Rudnik droga 

transportu rolnego również do końca roku chcemy tą właśnie drogę zrealizować. Szanowni 

Państwo, chciałem również poinformować, bo to wymagało bardzo wiele zachodu, pracy, 

skosztorysowania, również w piątek złożyliśmy do tarczy, nowe projekty. Podzieliśmy tak 

jakby te projekty na 5 podkategorie, o których Państwu mówiłem, pierwsza dotyczy naszego 

Zamku Piastowskiego, złożyliśmy projekt:  "Tu bije serce Piastów". Drugi to przebudowa 

dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem, chodzi o parking przy szpitalu na terenie Raciborza. 

Trzeci to zadania inwestycyjne na naszych drogach powiatowych, sporo. Czwarty to 

podniesienie jakości, atrakcyjności jeśli chodzi o przebudowę 2 pomieszczeń do celu 

reprezentacyjną wykładowych, czyli aula w Mechaniku i aula w I ogólniaku i piąta to również 

wzmocnienie i wymiana elementów obiektu mostowego, to co od początku mówiłem, że 

zaangażowaliśmy się bardzo mocno jeśli chodzi o obiekt mostowy, czyli tutaj ulica Piaskowa 

w Raciborzu. Te zadania zostały złożone, skosztorysowane i mam nadzieję, że również uda 

się pozyskać na ten cel finansowanie. Jeśli są jakieś pytania służę do państwa dyspozycji. 

Bardzo dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję Panie Starosto, za zabranie głosu w tym punkcie. Tutaj Pani Poseł, tak 

sygnalizowała, że chciała zająć głos. Zabrać. Bardzo prosimy. 

 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz:  

Szanowni Państwo, miło jest mi Państwa widzieć i to na żywo, a nie zdalnie. Chciałam zabrać 

głos w jednej tak naprawdę sprawie, dotyczy to jakby bieżących relacji z moich działań 

poselskich, co zwykło się od czasu do czasu robić, ale zacznę może od jednej uwagi. Tu, 

nawiązując do wypowiedzi Pana Starosty gratuluje aktywności samorządowi powiatowemu w 

pozyskiwaniu środków budżetowych i nie tylko budżetowych,  ale chciałam tylko 

powiedzieć, że jakoś od 5 lat mam takie wrażenie, że zapomina się o tym i to nie jest uwaga 

do Pana Starosty absolutnie tylko w ogóle w przestrzeni publicznej nie mówi się, które z tych 

projektów, a jest ich wiele są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Mówi się, że to jest 

w gestii Marszałka, a tak naprawdę to jest z RPO albo z budżetu państwa, a często to są 

środki, środki z programów operacyjnych krajowych i nie chodzi o to, żeby tu jakby pretensje 

mieć ale, żebyśmy też wiedzieli, jaka jest skala tych środków przecież jako państwo też 

płacimy składki one wracają, ale wracają z naddatkiem do nas. Póki co dostajemy dużo 

więcej niż wkładamy i  dobrze by było o tym pamiętać na progu, zwłaszcza nowego okresu 

programowania nowego okresu budżetowego, gdzie w Brukseli toczą się negocjacje, ale 

przed nami mówi o państwie Jest programowanie, na co te pieniądze pójdą. Prawda,  

w ramach tych zakładów budżetowych to my te programy operacyjne jako państwo na 

poziomie czy to samorządowym, czy to rządowym będziemy układać i dobrze by było mieć 

takie odniesienie, po prostu ex ante jak to było i co byśmy jeszcze chcieli. I w nawiązaniu do 

tego samego, chciałabym powiedzieć, że pogratulować tych projektów o których covidowych 

tzw. który mówi Starosta. Ja rozumiem, że to są środki one są nazwane tak, że to jest tarcza 

dla samorządów, ale to są środki też unijne, których ryzyko wykorzystania w okresie 

programowania stało się duże albo w ogóle nie będą mogą być wykorzystane i taka była 

Komisji Europejskiej deklaracja. Ona jeszcze nie została, że tak powiem zaklepana prawnie, 

ale słowo się rzekło, że te środki będą mogły być wykorzystane w dużo bardziej elastyczny 

sposób przez kraje wedle potrzeb wynikających z tego, że lockdown w gospodarce poczynił 
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duże straty i trzeba to odbudować, to też warto by warto o tym pamiętać, ale jest chwalebne, 

że te projekty się szybko rodzą i są przygotowane także nie zasypiamy gruszek w popiele  

i dajemy sobie szansę żeby, te pieniądze wykorzystać sobie mówię nie tylko krajowi, ale 

także tego co jest nam najbliższe czy najbliższemu otoczeniu. Jeszcze jedno zdanie na temat 

przebiegu Kanału Odra-Dunaj, Odra-Dunaj-Łaba, Kanału Śląskiego i powiązanych. Warto 

tylko podkreślić, że z punktu widzenia czy regulacji, czyli przepisów, czy budżetowych w 

tym zakresie prace stricte projektowe się nie odbywają. Na to nie zostały wyasygnowane 

pieniądze, to o czym mówimy, czyli ewentualnie przebieg, rozmowy z rządem czeskim też, to 

jest wszystko na poziomie koncepcyjnym, za tym jeszcze żadne decyzje nie idą, bo jedyna 

decyzja, która została podjęta to jest decyzja o ratyfikacji konwencji AGN. To jest 

międzynarodowa konwencja. Lektura mówi o tym jak przebiegają trasy europejskie, szlaki 

m.in. wodne w tym przypadku i jakiej klasy muszą być wody, żeby do tych transeuropejskich 

szlaków się zakwalifikować. Przypomnę, że to muszą być czwartej i piątej generacji czy 

piątego poziomu, która wymaga ogromnych prac hydrotechnicznych, żeby to było możliwe, 

ale to tak na marginesie, a główna przyczyna mojej obecności tutaj i  wystąpienia u Państwa, 

to chciałbym zdać relację, że na bieżąco staram się monitorować, zresztą z inicjatywy 

zarówno samorządu jak i poszczególnych obywateli kwestie zapewnienia opieki zdrowotnej 

w czasie pandemii i to zarówno tej szpitalnej, ale także i specjalistycznej i podstawowej 

opieki zdrowotnej. Kierowałam znaczącą ilość interpelacji, zapytań i interwencji w tej 

sprawie. Niektóre skuteczne w takich bardziej indywidualnych np. płacowych sprawach, 

niektóre mniej, ale zasadnicza kwestia i zasadnicze pytanie,  z którym obywatele się zwracają 

do mnie, sądzę, że też do Państwa to jest artykułowane to zapewnienie dostępu, 

odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej zarówno dla pacjentów podejrzanych o covid 

czy covidowych,  jak i pozostałych, bo tak się składa, że choroby wraz z covidem inne nie 

mijają, a w tej chwili alarmowani wszyscy jesteśmy wzrostem czy ryzykiem większych 

zachorowań, większej śmiertelności na nowotwory właśnie z tego tytułu, że ta dostępność jest 

mniejsza do służby zdrowia odpowiednio wcześnie, ale także lęk obywateli czy mieszkańców 

przed kontaktem ze służbą zdrowia właśnie z powodów epidemiologicznych. Muszę 

powiedzieć, że moje  interpelacje, moje wystąpienia sejmowe oczywiście uzyskuje na nie 

odpowiedź, tylko, że ona jest albo spóźniona albo bardzo ogólnikowa z tymi wyjątkami,  

o których wspomniałam. I także ostatnio odpowiedź o tryb i harmonogram przywracania 

szpitala, zgodnie z nową strategię rzekomo do jakiś hybrydowych rozwiązań, jaki to ma być 

stan, dostałam bardzo ogólną odpowiedź od Wojewody, że to wymaga, właśnie chciałam 

zacytować, że to wymaga jeszcze wielu inwestycji i wielu uzgodnień, które nie wiadomo, 

kiedy się odbędą, to jest taki bardzo skrót. Mogę zacytować całe zdanie, ale taka jest wymowa 

tego zdania i z szacunkiem, że pytam i że będę pewnie zadowolona z odpowiedzi. Nie jestem 

zadowolona z odpowiedzi, ale nie mogę mieć pretensji do Wojewody, bo Wojewoda oprócz 

tego, że został wyposażony w takie kompetencje podejmowania decyzji na podstawie 

pierwszej ustawy covidowej, to oprócz tego nie ma za bardzo narzędzi ani finansowych ani 

prawnych i chylić czoła, że w ogóle odpowiada, 

bo na tę samą interpelację w tej samej sprawie bardziej o bardziej precyzyjną odpowiedź 

skierowaną do Ministra Zdrowia do tej pory odpowiedzi nie uzyskałam. Pytałam o to  

z mównicy sejmowej w czasie dyskusji na temat właśnie sytuacji w pandemii i spodziewanej 

drugiej fali i tej nowej strategii, prosząc o odpowiedź na piśmie, bo tak naprawdę odpowiedzi 

ustnej na sali nie usłyszałam, ale to jest po to, żeby pokazać, że nie zawsze aktywność  

i zainteresowanie popieranie np. uchwał powiatów czy innych daje oczekiwane rezultaty. 

Chciałam zaproponować samorządowi, Radzie Powiatu,  bo to na Was w najwyższym stopniu 

spoczywa, jakby zapewnienie tego dostępu do opieki medycznej. Mnie obywatele pytają, a do 

kogo mam o odszkodowanie zwrócić skoro teraz mamy tak daleko, czas dojazdu do lekarza 

np. do specjalistycznej pomocy warunkuje często w przypadku schorzeń kardiologicznych 
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skuteczność tej ochrony albo odsyłanie od Annasza do Kajfasza w przypadku specjalistycznej 

opieki zakaźnej, to takie przykłady są już, ale mówię o tym, dlatego że to są konkretne sprawy 

konkretnych ludzi i na to nie ma odpowiedzi i siłą rzeczy one będą kierowane do Państwa, bo 

to Powiat jest organem władzy samorządowej, który de facto odpowiada mając w narzędziach 

szpital powiatowy bądź co bądź i zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej 

także. I myślę sobie, patrząc po tych  doświadczeniach dotychczasowych, że warto jest nie 

oglądać się już specjalnie na nikogo i nie czekać aż ktoś nam rozwiąże ten problem, chociaż 

powinien, ale spróbować przygotować na poziomie Powiatu taką mapę drogową, co trzeba 

zrobić, żeby przywrócić do standardów konstytucyjnych, już tak z wysokiej półki mówię, bo 

tak jest, przywrócić dostęp do opieki medycznej tu w powiecie, żeby pochylić się nad tym  

i wylistować w trzech kategoriach, jakby to co jest potrzebne, jakie zmiany regulacyjne na 

poziomie czy to decyzji administracyjnych, ale raczej zmian ustawowych, bo przecież te 

ustawy też są dziurawe, jak są tak naprędce przygotowywane. Być może jakaś szybka 

regulacja by coś pomogła bądź rozporządzeń. Druga kategoria tych spraw, to są kwestie 

finansowe, potrzeby niezbędne, które zapewnią ten dobry dostęp do opieki medycznej i wtedy 

możemy to kierować bądź do Narodowego Funduszu Zdrowia bądź do budżetu państwa, bo 

to są z różnych działek w zależności od kategorii tych wydatków. I kwestie organizacyjne, 

jeśli wspólnie przez tę najbardziej odpowiedzialną za tą lokalną, u nas powiatową opiekę 

zdrowotną Gremium one zostaną sformułowane w takim jakby ponad czy, żeby odchodzić od 

tych kwestii politycznych prawda. Ta lista, to wtedy my możemy wspólnie podzielić, że tak 

powiem pracą, jeśli dokładnie sprecyzujemy, co jest nam potrzebne, co chcemy, to wtedy 

dzielimy robotę, prawda. W sprawach regulacji, to wiadomo Posłowie mogą składać projekty 

ustaw, mogą interpelować, w spraw organizacyjnych podobnie. Po prostu ten 

skoordynowany, że tak powiem lobbing i starania może się okazać skuteczny, bo w tej chwili,  

to my czekamy, aż nam w zasadzie Ministerstwo Zdrowia powinno tę strategię wychodzenia 

z pandemii, ale także przechodzenia przez drugą falę sprecyzować i dzisiaj Pan Wiceminister 

zapowiada, że w ciągu kilku tygodni ta strategia będzie uszczegóławiana i modyfikowana. 

Tym niemniej pytanie, takie precyzyjne, co możemy zrobić w Powiecie Raciborskim, co 

potrzebujemy w Powiecie Raciborskim. My się po prostu takiej odpowiedzi obawiam się nie 

doczekamy, ale możemy się doczekać, jeśli zapytamy zero jedynkowo, mamy takie i takie 

propozycje, co z nich może być zrealizowane wspólnie, bezpośrednio z tych źródeł i możemy 

tu stanąć przed obywatelami naszymi i  powiedzieć, słuchajcie, robimy wszystko co w naszej 

mocy, żeby wam zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, czy to tak jak mówię nawet w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzą głosy przecież dwa poważne, które trzeba 

brać pod uwagę, które teraz trochę reorganizacja rządu przyćmiła, ale zapowiadane. Przede 

wszystkim nacjonalizację pełną szpitali nacjonalizację wszystkich szpitali, ale  

z pozostawieniem zobowiązań finansowych dotychczasowych organom założycielskim, czyli 

szpital np. powiatowy w Raciborzu stałyby się szpitalem rządowym w sieci, ale długi 

ewentualne by pozostały do spłacenia na poziomie samorządu. Być może, takie są informacje, 

być może ta druga część to jest jakiś fake, ale jak znam życie to trzeba dmuchać na zimne  

i odpowiednio wcześniej zabiegać o to, żeby to był jednak fake a nie rzeczywistość. A druga 

kwestia, już z takiej informacji, które m.in. z kontaktów i takich debat konsultacji w sprawie 

stanu opieki zdrowotnej dopływają, że są dyspozycje już wydawane z poszczególnych NFZ-

ów, żeby ograniczać środki na kontrakty dla podstawowej opieki zdrowotnej, co budzi też 

popłoch, bo to jest jakby ten pierwszy kontakt. Już nie mówiąc o tym, że kwestia dużych 

wątpliwości, co do tego, jak ta pierwsza pomoc medyczna, mam na myśli opiekę zdrowotną 

powinna wyglądać w czasie pandemii, na ile ta zdalność, ale pod debatę one są prowadzone 

przecież Państwo w nich też uczestniczycie, jako obywatele, jako samorządy, ale myślę, że 

jest taki ostatni moment, żeby się zebrać, żeby coś zaproponować, żebyśmy, jak narzekamy, 

to przynajmniej, że wiedzieliśmy, chcieliśmy nie wyszło, ale zrobiliśmy wszystko żeby, żeby 
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to się dało zrobić, zrobić i wtedy możemy wspólnie wszystkimi ścieżkami działać w tym 

kierunku. Czasami pomaga bardziej lobbing ze strony afiliowanych w rządzie czy rządzących, 

czasami bardziej ze strony opozycji, ale najlepszy skutek przynosi też ze wszystkich stron to 

znaczy, że te postulaty one mają umocowanie w rzeczywistości są postulatami społecznymi. 

Taki apel i taka prośba do Państwa. Chętnie wezmę w takich pracach udział, jeśli Państwo 

tylko zechcecie, a już na pewno stawię się do wykonania zaleceń z tej listy. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pozwólcie Państwo, że odczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w przedmiotowej sprawie. Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z 11 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 

r. na podstawie przepisów prawa III Skład Orzekający RIO w Katowicach uchwala co 

następuje: wydaje się pozytywną opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Czy Pan Starosta, w tym 

punkcie sesji chciał zabrać głos?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Nie. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Wiem, że na Komisjach było, głosować, nie 

głosujemy, jest to taki punkt informacyjny. Bardzo proszę, Panie radny. 

 

Radny Artur Wierzbicki:  

Pani Poseł, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowna Rado. Może nie będę 

recenzował samego sprawozdania z I półrocza. Na Komisji odniosłem się do jakby 

krańcowych punktów tego sprawozdania odnośnie wykonania dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów i generalnie wygląda to tak, że jest to bardzo podobne procentowo, 

nie kwotowo, wydatkowanie i przychody czy spływy i wypływy środków, jak było to  

w latach poprzednich. Tutaj mamy oczywiście w tym roku większe pieniądze niż poprzednio. 

Ale jedno co mnie, raczej co ja też wyrażałem może uwagę, na którejś z sesji odnośnie 

Szpitala, że szpital nas może pogrążyć, że finansowanie nie jest zapewnione, że wykonujemy 

polecenie, tutaj jestem po ostatnich informacjach dotyczących samego finansowania covid-u  

i sprawozdania szpitala z I półrocza usatysfakcjonowany, ale tutaj zawsze jest to ale, tylko tak 

samo w sprawozdaniu, tutaj też ukłon względem Zarządu, Pana Starosty za orientowanie się 

w tych wszystkich sprawach, bo do tej pory cały czas pod kątem szpitala była praca 

pokazywana Zarządu, twarz pana Starosty, aczkolwiek w pewnym momencie ktoś chciał 

bardziej gębę przykleić, że coś się źle dzieje, a jest to raczej dobre. Tylko przy całym tym 

budżecie, tak czytam, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jedno zdanie jest, występuje brak 

zagrożenia realizacji budżetu, mówimy o wykonaniu za I półrocze, ale w sumie dzięki temu, 

że dostaliśmy w ogólnym rozliczeniu, jest promesa od rządu na 4 mln zł, przy szpitalu 

dostajemy darowiznę w wysokości bodajże 2,5 mln od spółek skarbu państwa, tutaj się nie 

czuję komfortowo, po prostu jest są pewne rzeczy, które nie ode mnie zależą, znaczy ode 

mnie w ogóle, nie od tego układu, które prawo nam mówi, NFZ finansuje, a powinniśmy też 
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dostawać odpowiednie subwencje na szkolnictwo. Brak, braki, aczkolwiek mówię dostajemy 

granty i jakoś to łatamy. Opinia RIO jest pozytywna, do tego tutaj nie czuje się władny, żeby 

podważać, ale czuje się bezpiecznie przy realizacji tego budżetu. Dziękuję Zarządowi całemu, 

nie tylko Panu Staroście. I tak, przeglądając ustawę o samorządzie praktycznie wszystkie te 

punkty są realizowane za co bardzo dziękuję jako radny. 

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie sesji. Nie widzę 

zgłoszeń, zatem przejdziemy do kolejnego punktu. 

 

Ad 7. Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy Pan Starosta chciał w punkcie. Do mikrofonu, jakby można. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Od 2018 roku pozyskaliśmy kolejne środki, tak jak już przed chwileczką zgłaszałem o kolejne 

środki mam nadzieję będziemy również występowali. Taki akces  zgłosiłem, obecnie 

finalizujemy już i naprawdę bardzo dobrze to wygląda, jeśli chodzi o Gminę Pietrowice 

Wielkie. Tutaj obiekty scaleniowe również mają miejsce w Krzyżanowicach i Roszkowie 

tutaj Powiat prowadzi te właśnie zadania dotyczące scalania. Również pozostałe 

miejscowości,  Gminy widzą pożytek z tego scalenia, bo to nie tylko drogi transportu rolnego, 

ale również i oazki śródpolne i wiele innych rzeczy dotyczących melioracji więc jeśli będą 

tylko takie środki mam nadzieję, że będą, to również w tej kwestii będziemy na pewno 

aplikowali o dalsze środki na właśnie scalenie w naszym Powiecie. Uważam, że jako Powiat 

o dużej unifikacji gleby mamy sporo gruntów drugiej, trzeciej klasy, to na pewno wpływa na 

jakość produkcji rolnej dla tych naszych rolników i zostało zauważone bardzo pozytywnie 

właśnie na przykładzie Gminy Pietrowice. Stąd ta informacja szczegółowa była już omawiana 

na Zarządzie. Są to potężne środki, które przerabiamy tutaj, Szanowni Państwo, mi zawsze, 

choć wielokrotnie mi ktoś powie, że dziękuję, ale wypada podziękować, bo pracownicy mają 

w tym naprawdę dużo roboty, to przechodzi przez szereg osób, począwszy od geodezji, gdzie 

są wydawane mapy i różnego rodzaju inne rzeczy, przez Referat, który bezpośrednio zajmuje 

się scaleniem, ale i przez Referat Inwestycji później, który nadzoruje, wykonuje przetargi, 

praktycznie szereg osób odpowiedzialnych w Starostwie za prawidłowość, za rozliczanie, bo 

to finanse z kolei. To są potężne grube miliony, które musimy przerobić, ale które poprawiają 

tak jak mówię jakość tych później usług dla naszych rolników za co bardzo dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję Panie Starosto. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych w tym punkcie chciał zabrać 

głos. Nie widzę zgłoszeń zatem przejdziemy do kolejnego punktu. 

 

 Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonanie zmian 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Proszę tutaj na wstępie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa o opinię 

i w sprawie WPF i w sprawie zmian w budżecie. 
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Przewodniczący Komisji Artur Wierzbicki: 

Wysoka Rado, Pani Poseł, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chciałem poinformować, że 

tydzień temu w czasie obrad Komisji Budżetu zaopiniowano obydwa, dwie uchwały 

pozytywnie. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie sesji, 

jesteśmy w punkcie WPF-u, jeśli nie ma zgłoszeń przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa 

radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032, będziemy 

głosować przez pilota. Można. Oddanych głosów 23. Za było 23, nikt nie był przeciw, nikt się 

nie wstrzymał, uchwała została przyjęta. Kolejny punkt obrad. 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na lata 2020. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Opinię Komisji Budżetu, wiemy, czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciał zabrać 

głos. Nie widzę zgłoszeń, zatem przejdziemy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za 

podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020. Za chwile będziemy głosować, już można. Za było 23, 

tyle też było oddanych głosów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Kolejny punkt 

obrad. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego, im. dr. Józefa Rostka oraz 

pokrycie straty netto. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

W tym punkcie obrad może zaczniemy, poprosimy Pana dyrektora o zabranie głosu, żeby 

podszedł, mam nadzieję, ze nas słyszy. Będzie szybciej. Myślę, że kilka słów wstępu, a potem 

jak radni będą mieli także pytania, to od razu Pan dyrektor myślę, że odpowie nam. Dzień 

dobry Panie Dyrektorze, bardzo proszę o podejście do mównicy, jesteśmy w punkcie  

o podjęciu, zresztą było słychać, tak, w którym punkcie jesteśmy i jakieś kilka słów wstępu 

byśmy prosili, a potem jeśli będą pytania radnych, myślę, że w obydwu punktach, bo kolejny 

punkt, też jest dotyczący szpitala w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala. 

Więc w tych  punktach, jakby kilka słów wprowadzenia potem myślę, można maskę ściągnąć 

jak się do mikrofonu mówi, żeby było.  

 

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

Mówimy o ubiegłym roku? 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

O ubiegłym roku, też potem drugi punkt jest w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- 

finansowej szpitala, bo są dwie uchwały pod rząd.  

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  

Nie wziąłem ze sobą akurat materiału, bo nie wiedziałem, że ten punkt jest, natomiast, jeżeli 

chodzi o sytuację ekonomiczną szpitala za ubiegły rok, to ona się poprawiła dość znacznie  
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o prawie 50%. Poprawiły się wskaźniki szpitala, także myślę, że ten rok ubiegły był całkiem 

dobry, jeżeli chodzi o finanse szpitala. Natomiast, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, to myślę, 

że pierwsze półrocze pokazało, że jest sytuacja ekonomiczna szpitala bardzo dobra. Nie 

wiem, może jakby były jakieś pytania to chętnie będą odpowiadać.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w punkcie aktualnym obrad.  

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  

Jeżeli chodzi o...  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę, jak można do mikrofonu, tak wspomniałem internauci nas nie słyszą. Do 

któregoś z mikrofonów. 

 

Radny Łukasz Mura:  

Panie dyrektorze w ramach przypomnienia z Komisji Budżetu, na jakim ostatecznie wyniku 

finansowym zakończyło się pierwsze półrocze naszego szpitala. Było takie sprawozdania, 

które dostaliśmy tylko w ramach przypomnienia, dziękuję. 

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  

Pierwsze półrocze zamknęło się wynikiem dodatnim szpitala, chyba jak dobrze pamiętam 1,7 

mln zysku netto. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Pan Starosta chciał zabrać głos. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Tak. Szanowni Państwo, jedno przypomnienie, bo tutaj rozmawiamy również o roku 

poprzednim. Chciałbym zaznaczyć, że wspólnymi siłami Zarządu podjęliśmy decyzję również 

o wsparciu szpitala w tamtym roku, przepraszam mówię z głowy 6,7 mln różnego rodzaju - 

kredyty pożyczki, które częściowo były umarzane, ale wskazywały również na te rzeczy, 

które świadczą o wsparciu Zarządu, Rady naszego szpitala. W tym roku, początek roku 

bardzo niskie zadłużenie, pokrycie straty przez szpital to myślę, że również miało pozytywny 

oddźwięk na sytuację po pierwszym półroczu, w jakim dzisiaj znajduje się szpital, to tak tylko 

również w gwoli przypomnienia, bardzo dziękuję. 

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  

Chciałem tylko bardziej, że jeżeli można Panie Przewodniczący, że zobowiązania wymagalne 

szpitala za pierwsze półrocze to chyba z 300 tyś. zł, także możemy powiedzieć, że jest 

sytuacja płatnicza szpitala bardzo dobra. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie obrad jeszcze zabrać głos, ewentualnie podpytać 

Pana Dyrektora, korzystając z obecności. Nie ma pytań Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję. 

Można jeszcze zostać na ten punkt wolne wnioski, może jeszcze będą, na pewno będą 

pytania. Czy będziemy sami prosić o informacje, kiedy wszystko startuje, jak to wygląda  

w przygotowaniach, bardzo dziękuję. Jeśli nie mam pytań, przechodzimy do głosowania, kto 

z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 przez 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto, głosujemy przez pilot. Za chwilkę. Teraz. 

Oddane głosy 18 za, 9 wstrzymujących się i 4 nieoddane. Moment i teraz tak, z nieoddanych: 

Władysław Gumieniak, głosował "za", czyli 10 za, Marek Kurpis "za", jakby do protokołu też 

wpisać, Adrian Plura "za" i Józef Stukator "za", czyli 4 dodatkowo głosy za, czyli 13 było za 

przy 9 wstrzymujących się. Proszę. Nie, nie teraz patrzę na głosy nieoddane, teraz dalej 

wstrzymujące się, czy są prawidłowe, ktoś inaczej głosował niż wstrzymujące się. Czy ktoś 

inaczej niż jest jeśli chodzi o wstrzymanie punkt. Czyli wszyscy zgodnie. Przeciw nie był 

nikt, więc nie pytam i za wszyscy zgodnie tak, kto był za jest wyświetlane prawidłowo 

personalnie. Czyli uchwała została podjęta. Kolejny punkt obrad. 

 

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

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy jeszcze Państwo radni chcieli w tym punkcie zabrać głos, nie widzę zgłoszeń zatem 

przejdziemy do głosowania, kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Będziemy głosować pilotem, już można. Tak, oddanych głosów 22, za było 13, 

0 było przeciw, 9 wstrzymujących się, i tak od dołu jadę czy osoby wstrzymujące się, 

wszystko dobrze? I za także każdy siebie widzi, tak? mamy prawidłowo. Prawidłowo. 

Uchwała została podjęta.  

 

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

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przechodzimy do kolejnego punktu obrad, podjęcie uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego, czy ktoś chciał zabrać głos 

z Państwa radnych, ewentualnie ze Starostów. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego, głosujemy pilotem. 

Oddane głosy 22, 21 za,1 wstrzymujący się, czy Pan Artur wstrzymał się? Tak, wszystko 

zgodne z wyświetlanymi wynikami głosowania, uchwała została podjęta. Kolejny punkt 

obrad.   

 

 Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia 

skargi bez rozpoznania. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy w tym punkcie obrad z Państwa radnych chciał zabrać głos. Na wniosek Komisji Skarg  

i Wniosków, jeśli nie ma nikogo w tym punkcie do rozmowy, przychodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania, głosujemy przez pilot. Oddanych 22, 22 głosy za. 

Kolejny punkt obrad. 
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 Ad 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia 

skargi bez rozpoznania. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Kolejna uchwała. Czy ktoś chciał zabrać głos, nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania 

kto z Państwa radnych jest za podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania, głosujemy pilotem. Można. Oddanych 22, wszystkie 

głosy za. Kolejne punkt sesji.  

 

 Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

skargi do organu właściwego do rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Czy w tym punkcie Państwo radni chcieli zabrać głos, nie widzę zgłoszeń, zatem przejdziemy 

do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia, 

głosujemy przez pilota. Już można. 22 głosy za, wszystkie, wszystkie, które uczestniczyły  

w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad.  

  

Ad 16. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę o zgłaszanie ewentualnych chęci zabrania głosu w tym punkcie. Pani radna 

Biskup, ktoś jeszcze, radny Wacławczyk. Bardzo proszę. Bardzo proszę o podejście do 

mównicy, żeby było słychać. 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Przepraszam bardzo za ten szum. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie 

Starosto. Mam takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa, to chciałam podziękować za częściową 

odpowiedź na moją interpelację. Ja ich troszeczkę ostatnio składałam, rozmawialiśmy bardzo, 

myślę też i obszernie, w temacie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935. Mamy informację, 

że odnośnie kilku pytań dostanę odpowiedź później. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy 

dokładnie, kiedy mija termin odpowiedzi, bo złożyłam ją, tą interpelację 11 września. Sprawa 

jest pilna rozmawialiśmy na jednej z Komisji na ten temat odnośnie m.in. prowadzenia  robót 

drogowych, chodzi tutaj o główne arterie skrzyżowań w Kornowacu. Bezpieczeństwo dzieci 

wysiadających z autobusu do szkoły. Pytałam się też i tutaj troszeczkę się dziwię że tak długo 

trzeba czekać na odpowiedź odnośnie zapytań do objazdu między nimi na trasie Racibórz - 

Kornowac - Łańce. Więc to jest nasza tu macierzysta firma PKS, a tak jak przed chwilą 

wspomniałam troszeczkę długo po prostu czekamy na tą odpowiedzieć, jednakże sprawa jest 

bardzo pilna. Rozmawiam, wiadomo, że nie ze wszystkim mieszkańcami, ale głównie  

z mieszkańcami, którzy też prowadzą rodzinne biznesy, jeżeli chodzi o Kornowac. I widzimy 

co się dzieje zaczyna, być taka pogoda nie inna. Jest naprawdę troska, obawa, wiem, że 

termin oddania robót to jest marzec 2022 bodajże tak?, także i tu  jednakże chciałabym się 

zapytać, czy jest jakaś kontrola tego co na poszczególnych odcinkach tak budów czy mamy 

jakieś terminy, ja po prostu tego nie wiem, nie jestem w stanie po prostu jakiś sposób 

wytłumaczyć, czy też po prostu odpowiedzieć na te pytania. Dlatego chciałabym prosić Pana 

Starostę, przede wszystkim o określenie mniej więcej terminu odpowiedzi, bo tutaj też moje 

zapytania zostały skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. I tak jak 

powiedziałam przed chwilą również do naszej rodzimej tej firmy PKS Racibórz, tego co Pan 
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poinformował, więc to jest jedna sprawa. Jeżeli, a drugą mam taką też myślę, że istotną rzecz. 

Proszę Państwa, zbliża się dzień nauczyciela. Nie wiem, jakie będą tam plany tak, zwykle ten 

dzień nauczyciela jest bardzo hucznie obchodzony w naszym Powiecie. Jednakże ja 

chciałbym się odnieść do, oczywiście podkreślam to moje zdanie, moje propozycje odnośnie 

kryteriów przyznawania nagród Starosty dla nauczycieli. I składam w tym temacie 

interpelację. Wnoszę o uwzględnienie mojej poniższej propozycji odnośnie kryteriów 

przyznawania nagród Starosty dla nauczycieli. Ja wspominałam Panu Staroście Kurpisowi na 

ostatniej Komisji Edukacji. I chodzi o uwzględnienie przede wszystkim jakby mojego 

środowiska i tutaj chcę tutaj podkreślić zawodowego, naprawdę nie chodzi tutaj o mnie,  ja 

już nic nie muszę, ja już to co najważniejsze otrzymałam w moim życiu, żeby nie zostało 

odniesione bardzo, bardzo personalne. A i tak otrzymuje wiele, wiele naprawdę dóbr. I zresztą 

doświadczam to każdego dnia. Z uwzględnieniem nauczycieli kół artystycznych 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, dotyczy to Uchwały Nr XII/114/2015 z późn. 

zm. Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2015 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły 

placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i dotyczy to głównie tutaj rozdziału drugiego, 

paragraf 2, pkt 3 do I chciałabym zaproponować odnośnie, przede wszystkim tej garstki 

nauczycieli, która pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury, aby kryteria dotyczyły m.in. 

oceny przez nich oceny ich pod względem organizowania imprez artystycznych o zasięgu 

regionalnym i ponadregionalny, promując w sposób szczególny, uzdolnienia artystyczne 

dzieci i młodzieży powiatu raciborskiego, w tym aktywne uczestniczenie w pozyskiwaniu 

partnerów projektów artystycznych, takich również jak patronaty i sponsorzy. Proszę 

Państwa, słynna i  bardzo ważna impreza regionalna jak Rewia Tańca, która gdzieś tam 

kilkanaście lat temu została stworzona i za tym stoją naprawdę niesamowici nauczyciele. I po 

prostu myślę, że warto by się było temu przyjrzeć to jest też m.in. współautorem koncepcji, 

jak ona jest organizowana to są naprawdę poszczególni znakomici nauczyciele 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Wnoszę również o zastanowienie się  

w procedurach,  na zauważanie takich nauczycieli, którzy przygotowują uzdolnioną 

artystycznie młodzież do udziału w programach telewizyjnych promujących talenty 

artystyczne z uwzględnieniem poziomu kwalifikacji do części głównej programu w TV typu 

między nimi talent show. Proszę Państwa, to nie jest tak, żeby przygotować dziecko do 

udziału w programie telewizyjnym, żeby ono po prostu się dostało, to nie jest konkurs, 

przepraszam, z całym szacunkiem miejski i powiatowy. To jest naprawdę ranga, czasami 

nawet poziomu konkursu międzynarodowego i dostaje się garstkę, oczywiście później są 

różne eliminacje, ale to jest naprawdę bardzo dużo przygotowań. Chciałbym, żeby też taką 

furtkę dla tych nauczycieli, być może jest jeden z moich młodszych kolegów, którzy właśnie 

się tym zajmują i oczywiście kryteria, kryterium, które mogłoby proszę pozwolić prowadzi 

takich nauczycieli, którzy promują uzdolnioną artystycznie młodzież powiatu raciborskiego 

na najwyższych rangą w Polsce imprezach tanecznych, wokalnych, plastycznych i teatralnych 

typu turnieje państw, są to profesjonalne turnieje tańca. Ich mamy kilka, wiadomo z powodu 

pandemii większość jest że tak powiem w zastoju. To są festiwale muzyczne, wernisaże 

plastyczne, proszę Państwa, są też wernisaże i to nie jest kwestia tego, że kwalifikują się na 

konkurs, to są naprawdę poważne wystawy plastyczne, gdzie, to nie jest prostą sprawą, żeby 

tam się gdzieś dostać. I oczywiście festiwale teatralne. I może takie jeszcze podsumowanie tej 

mojej wypowiedzi wg mnie obecne procedury powyższej przytoczonej uchwale nie doceniają 

w sposób zadowalający pracy szczególnie zaangażowanych nauczycieli, takich placówek jak 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. W dzisiejszych czasach, kiedy podstawowym 

miernikiem promowania talentów dzieci i młodzieży w sztuce jest ich funkcjonowanie  
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w konkursach udział w istotnych projektach,  funkcjonowanie w media także elektronicznych, 

obecne procedury w uchwale, do której odnoszę się w mej interpelacji pomijają tych 

nauczycieli, którzy we wspomnianych przedsięwzięciach uczestniczą. Reasumując, wydaje 

mi się, że w sposób szczególny w zgodzie z duchem czasu, za którym można i trzeba nadążać 

powinno się nagradzać garstkę, podkreślam jeszcze raz garstkę znakomitych, często młodych 

nauczycieli kół artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury. Ufam, że tak się stanie podczas 

kolejnego Dnia Nauczyciela w Powiecie Raciborskim w roku 2021. Także, to składam na 

ręce, bo te poprzednie to już złożyłam i dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję bardzo, o zabranie głosu poproszę radnego Wacławczyka.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Panie Przewodniczący, czy można od razu?  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:   
Można, tak. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
jeśli można Pani radna, to ja mam zapytanie, bo oczywiście na piśmie, szanuje Pani 

interpelację z tym że nie dotyczą one Powiatu. W pierwszej interpelacji dotyczącej drogi 

wojewódzkiej, na którą my jako Powiat nie mamy wpływu. Stąd nie wiem, czy Pani taką 

interpelację w formie mojego wyjaśnia od razu przyjmie. Tak samo dotyczącej nauczycieli, 

Szanowni Państwo, pierwsza interpelacja, droga 935 to droga wojewódzka i tam należy 

kierować swoje zapytania jako radnych.  My oczywiście takie interpelacje dotyczące, 

przesyłamy, co zostało na pewno i potwierdzam przesłane. Druga PKS oczywiście tutaj się 

ustosunkujemy do tego tematu, jak najbardziej nawiasem powiem, Szanowni Państwo, to nie 

jest nasza kompetencja. My z Wójtem Gminy Kornowac choćby w czwartek ostatni żeśmy 

odbyli przejazd tymi wszystkimi drogami nie mamy wpływu na województwo. Oczywiście 

pilnujemy sobie te nasze działania, ale konkretne odpowiedzi, jak to wygląda, jakie są 

terminy, jakie są przewidziane ruchy to niestety trzeba kierować do województwa. Jeśli 

chodzi o trzecią interpelację, kryteria nagrody Starosty, Szanowni Państwo, kryteria 

oczywiście jak najbardziej przyjmuje. Tutaj Państwo możecie swoje uwagi składać. Nagroda, 

jak sama nazwa mówi jest to nagroda Starosty. Pozwólcie, że zinterpretuje pod kątem 

przyjętych przez Państwa kryteriów oceny sam później te wnioski. W tym roku. Szanowni 

Państwo, chciałbym poinformować, że odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym 

ustaliliśmy sobie pewne kryteria, które funkcjonują, przyjęte są przez Radę oczywiście. 

Nagroda, która ma być przyznana jeśli chodzi o nagrodę Starosty w tej dziedzinie, zostały 

przeanalizowane kwoty, Metody i system, czym będzie się kierował podczas tutaj 

przyznawania tej nagrody i oczywiście zleciłem Referatu Edukacji pod kierownictwem pani 

Danki Miensopust analizę tych wszystkich wniosków, które muszą być wpierw zaopiniowane 

przez radę pedagogiczną,  ale jak najbardziej jeśli są oczekiwania, to takiego tematu 

podejdziemy. Bardzo dziękuję. Czy ta odpowiedzieć jest  satysfakcjonująca? czy trzeba Czy 

trzeba to oczywiście na piśmie jeszcze dodatkowo? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Panie Starosto, dziękuję Panu, jeżeli chodzi o moją osobę to zawsze się Pan stara bardzo 

kompetentnie i szeroko opowiadać na moje zapytania, czy też kwestie poruszanych 

interpelacji. Ja oczywiście przyjmuję to, Pan nie odpisuje, że kwestia faktycznie drogi 935 to 

są kompetencje wojewódzkie, ale proszę Państwa pytają nas się mieszkańcy powiatu tak, a do 
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kogoś mają się zwrócić, do kogo, z kim mają się komunikować, a do kogo mają przekazywać 

swoje uwagi swoje zapytania. To jest tak, jak powiedziałam, przecież ja tam byłam Panie 

Starosto, przekazywałam zdjęcia mam świeże, nowe zdjęcia. Mam kontakt. Ja oczywiście 

wiem, że są niektórzy radni, którzy mieszkają tam, ale to nie jest tak, że się komuś gdzieś tam 

wchodzi w paradę, tylko po prostu staramy się monitorować to z wszystkich stron, prawda. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Chodziło mi o otrzymanie informacji. 

 

Radna Elżbieta Biskup:  

A w przypadku PKS, to są koszty, to są nowe koszty, które gdzieś tam na tych objazdach 

może nie może tylko po prostu funkcjonują. Byłam po prostu ciekawa, tak samo jak i Państwo 

z którymi rozmawiam, że po prostu kiedy poszczególne etapy dróg, sławetne skrzyżowanie 

największe, gdzie tam naprawdę byłam na kilku etapach budowy tego skrzyżowania i serce 

mi drżało, byłam świadkiem wysiadania dzieciaków z autobusów, tam nie ma nic, przechodzą 

pomiędzy koparką i coś  się tam jeszcze dzieje, jest ta sygnalizacja od jakiegoś tam czasu i to 

są nasi mieszkańcy. Panie Starosto i  po prostu musimy ja uważam tak najprościej. To 

pojmuje, że jeżeli możemy w jakiś sposób monitować, dobre słowo lobbować za tym, żeby ta 

żeby nie czekać w tych newralgicznych punktach budów, budowy tej drogi do terminów, 

które zostały gdzieś tam wyznaczone, żeby po prostu wcześniej zdawać jakby nie tyle relacje, 

tylko mówić ten etap i kwestia czy nawet tu, jeździłam, mówiłam to na Komisji jeździłam. 

Kiedyś w zeszłym roku jeszcze przed pandemią na terenie Polski, bo przecież w końcu też 

korzystano z czasu wolnego czy też nie swojego, ale to nie o to chodzi, ale widziałam różne 

oznaczenia dróg i się tak właśnie dziwię, bo to po prostu poważna firma buduje  tą drogę, 

więc myślę, że tych znaków takich informacyjnych dla mieszkańców Kornowaca po prostu 

powinny być, tak gdzieś też nie będą chodzić kierowników budów pytać, dlaczego, czy jest 

zastój, dlaczego, ile jeszcze mogą czekać, też to jest taka moja prośba, Panie Starosto. Ja 

wiem że śmiem mieć przekonanie, że wszyscy się bardzo starają, ale po to, są rozmowy, które 

prowadzę już prawie 1,5 miesiąca. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Muszę jeszcze jedno słowo Pani radna, Szanowna Pani radna, ja bardzo cenię sobie Pani 

uwagi. Nie czekamy, z mojej inicjatywy poleciłem przygotowanie spotkania na drogach 

wojewódzkich. Szanowni Państwo, proszę zauważyć tablicę przy drogach powiatowych na 

wszystkich naszych inwestycjach, kto robi, kiedy robi jak robi, za co robi. Szanowni Państwo, 

chciałbym zaznaczyć, że na inwestycje wojewódzkie nie mamy wpływu, Pani radna, ja się 

sugeruję Pani odpowiedzią,  że Pani, że do dzisiaj nie ma odpowiedzi i oczekuję od Starosty 

odpowiedzi. Szanowni Państwo, Starosta nie odpowiada za drogi wojewódzkie, dlatego nie 

mogę udzielić informacji. Zapytałem, z tym zapytaniem wystąpiłem do odpowiednika 

odpowiedzialnego za drogi. My oczywiście, to są nasi mieszkańcy i bardzo mocno się 

zaangażowaliśmy w te działania. Zgłosiliśmy wielokrotnie wszystkie drogi ościenne, tutaj 

Członek Zarządu między innymi z Kornowaca Pan Józef Stukator, co Zarząd podkreśla 

znaczenie i w tej kwestii również się z Marszałkiem spotkałem. Mamy mieć wizję lokalną.   

7 albo 8 października prosiłem o spotkanie zarówno przedstawicieli firmy jednej jak i drugiej 

w celu omówienia sobie, żeby te inwestycje się nie stykały i te działania są podejmowane  

z wyprzedzeniem. My nie uciekamy przed zadaniami nie naszymi, bo dotyczą naszych 

mieszkańców, ale jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które Pani oczekuje w odpowiedzi, na to 

wpływu nie mamy, to tylko o to chodziło, że Pani tak zaznaczyła, że czeka na odpowiedź od 

Starosty, bo do dzisiaj nie ma informacji. Myśmy przesłali zgodnie z kompetencją do 

odpowiedzialnego za te drogi w województwie.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
Jeśli można, myślę, że intencja jest znana, Pan Starosta się wypowiedział. 

 

Radna Elżbieta Biskup:  

Tak, ja bardzo dziękuję, ja tylko się po prostu zastanawiam, czy nie ma jakiegoś jakieś takiej 

komunikacji, przecież mamy też  swój Referat Inwestycji, tak itd. którzy się zajmują tymi 

remontami dróg itd., czy tutaj nie ma jakiegoś też tak sobie do końca nie wyobrażam, żeby  

nie znać, ale może jest tak jest, to kwestia budów, że po prostu nasi czy urzędnicy nie mieliby 

świadomości tego, jak wyglądają po prostu poszczególne etapy budowy tej drogi.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Szanowni Państwo, mamy oczywiście wiedzę, znamy wszystkie etapy, to zostało na pewno 

uzgadniane. Szanowni Państwo, jest wykonawca, jest kierownik budowy, jest harmonogram 

prac, który nadzoruje sobie województwo. Przecież na takiej inwestycji, Szanowni Państwo, 

jest kierownik budowy odpowiedzialny za harmonogram, jest firma, z którą województwo ma 

podpisaną umowę, co do której może rościć sobie odpowiednie prawa. Tam są te wszystkie 

proceduralne rzeczy, muszą być zachowane. My nie mamy wpływu na to, czy kierownik 

budowy, nie wiem zgłasza, czy są dzienniki budowy itd.. To  wszystko musi być realizowane. 

Naprawdę pod tym kątem te wszystkie tematy, nie wiem, na spotkaniu STRABAGU, my 

wiemy, jak to wszystko jest podzielone, okres realizacyjny, co się dzieje, jak się dzieje, itd. 

 

Radna Elżbieta Biskup:  
Panie Starosto, a tak z Pana doświadczenia i z Pana wiedzy, jeżeli chodzi o odpowiedź z tego 

Zarządu Wojewódzkich Dróg, to kiedy powinnam się, powinniśmy się spodziewać. Rok 

czasu będziemy czekać? 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Od Powiatu zawsze Pani otrzyma w terminie odpowiedź, co do województwa ja nie znam 

daty, kiedy województwo Pani radnej odpowie. Nie mam pojęcia, nie będę wypowiadał za 

odpowiedzialne osoby tutaj po stronie województwa jeśli odpowiedź na zadane interpelację.  

 

Radna Elżbieta Biskup:  
Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Przechodzimy do… 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Nie mogą odpowiadać za nie moje rzeczy, to dlatego tak. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Bardzo proszę o zabranie głosu Pana radnego Wacławczyka. 

 

Radny Dawid Wacławczyk:  

Szanowna Pani Poseł,  Panie Starosto, Szanowni koledzy i koleżanki. Panie Starosto, nie było 

Pana na ostatniej Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, dlatego pozwalam sobie temat, który 

pojawił się na tej Komisji poruszyć na sesji. Również dlatego, że jest to temat który dotyczy 

wszystkich radnych, a nie jest jakimś małym tematem bo przez ostatnie pół roku 

koncentrujemy się na sprawie szpitala, o tyle właściwie drugą najważniejszą sprawą poza 
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oczywiście edukacją i oświatą jest kwestia zamku. Muszę przyznać, że ostatnio jako członek 

tej Komisji zostałem - cała Komisja- zostaliśmy postawieni w takim dosyć, nie wiem, powiem 

dyplomatycznie nie niecodziennej sytuacji. Może przypomnę chronologię. Nie jest tajemnicą, 

że na pierwszym posiedzeniu, kiedy nowa Rada została wybrana mówiłem z tej mównicy  

o tym, że bardzo ważnym zadaniem dla tej kadencji, dla całej Rady będzie znalezienie 

formuły funkcjonowania zamku. Stara formuła od ponad roku jest nieaktualna. Projekt się 

skończył. Wszyscy widzimy, że żaden zamek nie jest w stanie wykonywać 5 celów, jakie 

obecnie przed nim stoją, zwłaszcza przy takim budżecie, zwłaszcza przy notorycznym 

niedoinwestowaniu. Przed chwileczką otrzymałem informację od Pana Skarbnika, że budżet 

promocyjny na imprezy, na wydarzenia, na gadżety, na promocję zamku to jest około, nie 

pamiętam, 86 000, tak, Pan Starosta kilka dni temu nas prosił o przegłosowanie bodaj 75 000 

na wydanie banknotu 0 euro. Nie mówię, że akcja jest zła, bo sam byłem za tym, ale jeżeli na 

jeden suwenir  mamy wydawać mniej więcej tyle, ile jest na cały rok działalności 

promocyjnej zamku, to chyba nie trzeba nikomu przypominać, że to jest głębokie 

niedoinwestowanie promocyjne. Natomiast pal sześć z tą promocją, bo my mamy pytanie 

inne przed naszą Radą stoi, po co ten zamek promować, bo jak ktoś już do niego przyjedzie to 

w tej chwili ma do dyspozycji ciekawy dziedziniec i ładną kaplicę, ale właściwie to wszystko,  

bo pozostałe wystawki nie mają rangi, która będzie przyciągała. To był wielki wysiłek 

poprzedniej Pani Dyrektor i Pana Grzegorza Wawocznego. Natomiast to nie jest coś co ma 

rangę przyciągania turystów. Turysta z Polski nie przyjedzie oglądać wypchanego jelenia albo 

tam jakiejś czterometrowej sali więziennej, to chyba wszyscy mamy tego świadomość ani tym 

bardziej oglądać sali konferencyjnych. I ten temat się pojawił na początku kadencji. W marcu 

zeszłego roku Komisja poprosiła Zarząd, a właściwie konkretnie Pani Ewa  Lewandowska - 

Członek Zarządu wystosowała taką propozycję, aby powołać spośród radnych komisję, która 

wypracuje jakiś nowy model funkcjonowania tego zamku. Taka komisja nie powstała, ale jest 

to myślę usprawiedliwione, dlatego że w lipcu zeszłego roku pojawiła się na Komisji osoba 

Pana Grzegorza Wawocznego, który przedstawił pewną koncepcję, która w skrócie polega na 

połączeniu instytucjonalnym zamku z muzeum i wykorzystaniu zasobów muzeum na 

potrzeby zamku, więc to poniekąd tłumaczy to, że nie została powołana ta wielka komisja, bo 

właściwie pojawił się pomysł, który przez Komisję Oświaty został zaopiniowany pozytywnie 

i jak rozumiem był to kierunek wyznaczony, skoro sam zarząd to zaproponował, to Komisja 

też poszła w tym kierunku, więc wydawałoby się, że pewien kierunek działania już jest 

oczywisty, tym bardziej że Pan Starosta zlecił wykonanie już szczegółowego, jakiejś bardziej 

szczegółowej koncepcji. Nie ukrywam, że też zostałem potem przez Pana Grzegorza 

Wawocznego zaproszony do pewnej współpracy i drugi, jakby jej etap, który tam 

szczegółowo rozwiązuje pewne kwestie organizacyjne z punktu widzenia miasta jak również 

już obrazuje kilkanaście scenariuszy wycieczek z tym nowym produktem. Pisałem na 

zlecenie, na zlecenie miasta, więc tutaj Pan Starosta zawarł porozumienie z Prezydentem, ale 

zapadła decyzja o tym, że idziemy w tym kierunku, bo jak rozumiem po to nie zamawia 

projekty i opłaca, żeby je realizować, no tymczasem przyszła wiosna, okay koronawirus, 

wszystko rozumiemy. Rozumiem, że energia Pana Starosty, nas wszystkich  pewnie 

skoncentrowała się bardziej na szpitalu, niemniej jednak w środę zobaczyłem na 

harmonogram tych przyjętych prac w tym zamówionym i opłaconym materiale więc nawet na 

razie w pierwszym z czterech etapów nie jesteśmy,  co jest tylko w pewnym stopniu 

zrozumiałe, ponieważ proszę Państwa zapanowała w tym temacie pewna próżnia. 

Dowiedzieliśmy się w środę, że Pan Starosta inaczej podzielił obowiązki wewnątrz Członków 

Zarządu. Osobiście odpowiada teraz za kulturę i za zamek. W kompetencji Pana Starosty, 

niemniej jednak osobiście mnie to dziwi, ale to, jakby jest wątek zupełnie poboczny.  

Z niepokojem obserwuje pewną degradację Członków Zarządu. Panie Starosto, w sytuacji, 

kiedy sam Pan się czyni osobą odpowiedzialną za kulturę i za zamek i nie przychodzi Pan na 
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ujętą w programie dyskusję na temat tego zamku,  trudno mi osobiście interpretować Pana 

zachowanie inaczej niż próbę utopienia tematu, tym bardziej że przepraszam Panią Ewę  

i Pana Marka, od pozostałych Członków Zarządu właściwie ciężko było cokolwiek usłyszeć. 

Państwo wszyscy wiedzą, że przecież jesteśmy, szanujemy się wszyscy i pałamy do siebie 

pewnym rodzajem sympatii, chociaż może w innych klubach zasiadamy, nie mniej  jednak to 

się przykro naprawdę Pani Ewo, Panie Marku to się dosyć przykro obserwuje. Kiedy jak nie 

ma Starosty właściwie od Zarządu żadnej decyzji ani żadnego uzasadnienia ani w ogóle 

żadnego wyznaczenie kierunków, którymi mielibyśmy iść nie jesteśmy w stanie usłyszeć. 

Komisja drugi raz wypowiedziała się za tym, aby te działania były kontynuowane. Nie 

ukrywam, że moja praca powiedzmy jako osoby zaangażowanej w sam projekt dla miasta 

akurat się zakończyła, więc można powiedzieć, że ja i Pan Grzegorz Wawoczny swoją pracę 

żeśmy wykonali, żeby była jasność, ja nie wiąże z tym projektem żadnej swojej przyszłości 

zawodowej, bo gdzieś takie w kuluarach też sugestie. słyszałem. Nic takiego nie ma miejsca, 

natomiast pozostaje jeszcze radnym, którym los zamku leży na sercu,  myślę jak wszystkim, 

chcielibyśmy usłyszeć deklarację, że Pan Starosta po prostu w tym kierunku idzie, a jeśli nie, 

to usłyszeć, dlaczego nie. Zdarzają się sytuacje, ja sobie potrafię wyobrazić sytuację, że 

wydajemy pieniądze na jakiś projekt, po czym z jakiegoś powodu decydujemy, że w jego 

kierunku nie idziemy, ale wtedy trzeba zrobić dwie rzeczy,  po pierwsze powiedzieć dlaczego, 

uzasadnić to, wydawałoby się, że zdobyć poparcie Rady, albo podnieść rękę i opowiedzieć się 

przeciw, ale należy to uzasadnić, bo w tej chwili Rada jest w sytuacji, kiedy właściwie 

Komisja Edukacji dwa razy zagłosowała za pewnym rozwiązaniem, co więcej było to 

rozwiązanie, z którym zgadzał się Zarząd i osobiście Pan Starosta skoro zlecił wykonanie 

tego projektu. Pan Grzegorz Wawoczny i ja sam jestem też troszeczkę w takiej dziwnej 

sytuacji bo wykonaliśmy projekt, który leży na półce, można by powiedzieć, dobra, co nas to 

właściwie dalej obchodzi, ale tak nie jest, ale jeśliby był jakiś pomysł inny to chcielibyśmy go 

usłyszeć, może Pan Starosta ma inny pomysł na zamek. I  okay, ale  chcielibyśmy go 

usłyszeć, bo sytuacja, kiedy innego pomysłu nie ma, to jak się pytam, o co właściwie chodzi, 

bo dla mnie najtrudniejsze jest to, że jakby w takim zawieszeniu jakimś jesteśmy wszyscy. 

Zamek, chyba wszyscy wiedzą w takiej formule nie może dłużej funkcjonować bo będzie 

ubywało turystów, bo jakiego wysiłku byśmy tam nie wkładali, to on będzie jakimś takim 

trzecim domem kultury, jakimś miejscem może spotkań, ale jego potencjał jest 

niewykorzystane i dalsze ciągnięcie tej sytuacji będzie powodowało dalsze niewykorzystanie 

tego potencjału, na Boga mamy jedyny Zamek Piastowski na Śląsku., ale też, żeby go 

promować gadżetami czy suwenirami musimy temu turyście, który tu przyjedzie coś 

zaoferować. Panie Starosto, nie wiem, dlaczego Pana na tej komisji nie było, mniemam, że 

dzisiaj Pan odpowie w imieniu Zarządu, z którego na ostatniej Komisji nic nie można było 

wydostać, jakie jest zdanie Zarządu i czy Państwo przystępujecie zgodnie z dwa razy 

wyrażoną wolą Komisji do kontynuacji tych działań, czy też pojawił się jakiś inny pomysł, 

ale jeżeli tak to chcielibyśmy go poznać. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję. Pan Starosta, tak, do odpowiedzi, przy mównicy, czy z miejsca? 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Myślę, że mnie słychać. Szanowni Państwo, jestem bardzo zaskoczony wypowiedzią Pana 

Wacławczyka. Jeśli chodzi o Komisję to oczywiście Przewodniczący Komisji wiedział i znał 

sytuację mojej nieobecności. Podałem z jakiego powodu mnie oczywiście nie ma. Panie 

radny, pierwsza sprawa, to tak od początku, temat Komisji. Pytał mnie Pan na poprzedniej 

sesji, ja jednoznacznie powiedziałem, że do tematu powrócimy jak Państwo z mojej 

wypowiedzi pamiętacie, proponowałem podejście do PCS, później  CUW, później zamek 
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więc to oczywiście te działania są przez zarząd podejmowane. Zgodnie z wnioskiem 

podjętym również na poprzedniej Komisji, te zadania będą realizowane, to co tutaj również 

Pani Ewa Lewandowska zgłosiła akces powołania komisji powrócił tutaj jednogłośnie żeśmy 

przegłosowali na tak, oczywiście jak najbardziej chcemy powołać taką komisję, podkomisję 

dotyczącą funkcjonowania zamku. Szanowny Panie radny chciałbym zaznaczyć, że myli Pan 

pojęcia, myli pan pojęcia jeśli chodzi o projekt, który zlecił Panu Pan Prezydent Miasta, bo to 

nie myśmy, jako nie Starosta, a Zarząd Powiatu polecił opracowanie koncepcji,  która jest 

dobrą koncepcją, ale której obraz zmienia się podczas trwania tego roku. Panie radny, rok jest 

covidowy i działania Zarządu, jednogłośne działania Zarządu chciałbym zaznaczyć, od 

początku był y ukierunkowane na polepszenie sytuacji turystycznej zamku, którą wszyscy 

widzimy i bez dwóch zdań nie ma nawet co mówić, jak ten zamek dzisiaj funkcjonuje. Więc 

ja z moje strony, ja nie wiem co Panu Pan Prezydent zlecił. Myśmy zlecili  opracowanie 

koncepcji, a koncepcja jest po to, żeby z tej koncepcji zrealizować pewne albo w całości albo 

pewne założone cele. Oczywiście koncepcja była analizowana, jak Pan pamięta na Zarządzie 

była koncepcja analizowana, na razie i zostały przedstawione różne rozwiązania, do których 

radni mieli zastrzeżenia, choćby pytania dotyczące funkcjonowania w połączeniu z muzeum 

Bardzo bym prosił o nieużywanie słowa próżnia, bo to Zarząd nie działa w próżni, a jakby 

Pan radny słyszał to podjęliśmy szereg działań na temat przywrócenia funkcjonowania 

zamku, choćby złożenia wniosku do turystyki, bo zajmuje się Pan turystyką, ale również do 

tarczy antykryzysowej. Informowałem, że odbyło się szereg spotkań, choćby możliwość 

pozyskania środków, co czyniłem, w międzyczasie spotykając się z różnymi możliwymi 

inwestorami, jeśli chodzi o powołanie tam centrum konferencyjno-hotelowego, ale równie 

złożyliśmy dwa wnioski zarówno do tarczy turystyczne, jak i covidowej -"Tu bije serce 

Piastów" z aulą, ale też z możliwością powołania tam właśnie tego muzeum powstania 

Państwa Polskiego Piastów. Nie Starosta,  tutaj mam odnośnik, to nie  Starosta sobie 

przypisał przepraszam zamek nad sobą, a Zarząd Powiatu podjął decyzję na temat 

rozwiązania Referatu i podzielenia go w dwie nowe struktury, co się sprawdza. Ja chciałbym 

zaznaczyć, Panie radny, że te Pana wypowiedzi, to są Pana własne wypowiedzi, już raz Pan 

niestety pomylił się bardzo znacząco w wypowiedzi na temat BOS-a, na temat Biura Obsługi 

Starosty, o którym dane statystyczne mówią same za siebie, jaki mają zasięg, jaką mają 

innowacyjność i rzeczy, które realizują, więc ja bym tu  zaznaczył, Szanowni Państwo, że te 

wypowiedzi, które mówią w Pana ocenie, w Pana ocenie, że jest jakaś deklaracja Zarządu, że 

są jakieś próżnie, że to Starosta, niestety nie mają odzwierciedlenia. Członkowie Zarządu,  

a nie miał Pan, nie miał Pan  możliwości uczestniczenia w pracach Zarządu, są zawsze bardzo 

wysoko sobie cenię i wszyscy Członkowie Zarządu, jak tutaj siedzą mają równe prawa, jeśli 

chodzi  o wypowiadanie się i zabieranie oczywiście wszystkich głosów, więc nie rozumiem 

podejścia w ogóle jakiejś degradacji poszczególnych Członków. Zamek nie może 

funkcjonować, to są Pana słowa wyjęte ze zdania, kontekstu. Zamek nie może tak 

funkcjonować, tak podkreślam, mi bardzo zależy na temacie możliwości pozyskania środków 

na rozwój zamku, stąd  podjęte działania, spotkania czy z Marszałkiem, czy z Dyrektorem 

Molakiem w Ołomuńcu, czy różnego rodzaju projekty, które chcemy realizować, chcemy 

tworzyć, chcemy rozwijać. Ja oczywiście deklaruję pełną współpracę i chęć wypracowania 

stanowiska połączenia z muzeum i wystawiennictwa mumii, czy innego rodzaju rzeczy, ale 

Szanowni Państwo to Rada Powiatu, to Rada Powiatu tutaj analizuje te możliwości. 

Pamiętajcie, Szanowni Państwo, że Zamek Piastowski jest dobrem powiatowym. Tutaj 

obecna Pani Poseł bardzo mocno w poprzedniej perspektywie przyczyniła się do pozyskania 

środków na ten zamek. To nie jest tak, że my sobie dzisiaj dyskutujemy na cokolwiek. My 

próbujemy znaleźć środki na cokolwiek, żeby ten zamek ożywić. Ja dzisiaj nie jest w stanie 

Państwu powiedzieć, że komisja, która powstanie wyłączy część zamku, wydzierżawimy 

pomieszczenia na współpracę z zamkiem. Ta sytuacja covidowa się bardzo mocno zmieniła. 
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Ja podjąłem działania, żeby spróbować wpisać bramę wjazdową w Industriadę, itd., itd. 

Szanowni Państwo, nieprawdą jest jakoby na promocję poszło 86 000, a z tego co pamiętam 

w tym roku 33, to są środki celowo na promocję, ale do tego można dostać wszystkie 

koncerty noworoczne, wszystkie rzeczy, które się dzieją, więc te środki są dużo wyższe, więc 

tymi liczbami można oczywiście sobie dowolnie, było to stricte na paragrafie, nie pamiętam 

teraz z głowy. Promocja, w tym roku 86 000, wydane zostało 33, przepraszam mówię  

z głowy. Więc te oczywiście rzeczy promocyjne, które się dzieją na zamku jeśliby wliczyć są 

dużo wyższe, więc nie można w tych kategoriach tego oczywiście  zawierać. Szanowni 

Państwo, ja uważam i podtrzymuję moje stanowisko, jeśli jest chęć, wola radnych to 

rozmawiajmy o tym. My, jako Zarząd, jako Starosta nie powiedziałem, że nie chcemy, nam 

na sercu leży ożywienie zamku, bo to będzie prowadziło do ożywienia centrum Raciborza, 

przez tworzenie gastronomii, miejsc noclegowych itd., itd. Sytuacja, która była związana ze 

szpitalem uniemożliwiała te poprawne działania. Przecież to myśmy sugerowali Państwu 

połączenie nawet z Referatem Promocji itd., itd. Ja prosiłem tylko o czas, żeby można było 

rozeznać sytuację,  jak Pan wie, Panie Dawidzie w  październiku ma być rozstrzygnięcie  

informacji na temat pozyskania środków np. choćby z tarczy turystycznej. Być może ta 

informacja pozwoli nam na kolejne ruchy. Być może informacja o wpisaniu Raciborza, 

Browaru na Industriadę pozwoli na kolejne ruchy. Być może wtedy trzeba będzie 

zmodyfikować koncepcję, która dzisiaj jest, żeby ten zamek zaczął funkcjonować. Nie 

naciskajmy na siebie, że ja mam się spotkać z Prezydentem. Szanowni Państwo, ja z Panem 

Prezydentem nawet przed chwileczką dzwoniłem. My się co chwilkę spotykamy na różnego 

rodzaju spotkaniach, omawiamy co można jak można tak dalej. Nam jako Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego bardzo mocno leży na sercu rozwój naszego Zamku Piastowskiego, stąd te 

wszystkie inicjatywy, które są podejmowane podejmujemy. Jeśli będzie wola i oczywiście 

radni się zgodzą, to ja przychylam się, że wszystko co przyczyni się do tej koncepcji, która 

została zaproponowana, za którą żeśmy, jako Powiat  zapłacili. Ta koncepcja jest, 

funkcjonuje, myśmy ją opłacili, ona dzisiaj jest, radni ją znają. Uważam, że trzeba pewne 

stopnie dopasować, dograć, i być może realizować, ale Szanowni Państwo trzeba czasu  

i trzeba znaleźć wspólny mianownik. To tyle Panie Dawidzie, ale cieszę się, że taj jak mówię 

z całym szacunkiem uważam, odniosłem się chyba. Wszystkie wnioski z Komisji będą 

realizowane. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję, tutaj jeszcze ad vocem chciał Pan radny, bardzo króciutko, bardzo proszę i potem 

Pani radna chciała też zabrać jeszcze tym punkcie rozumiem, tak, w odpowiedzi na 

interpelację. 

 

Radny Dawid Wacławczyk:  
Tak niestety przepraszam Panie Przewodniczący, ale nieobecność Pana Starosty, rozumiem, 

że uzasadniona, ale jednak spowodowała, że tą dyskusję niejako przenosimy na sesję. Panie 

Starosto, dziękuję za to, że potwierdził Pan właściwie wszystko to, o czym mówiłem. Panie 

Starosta, nie da się iść we wszystkich kierunkach jednocześnie i  nie ma sensu pozyskiwać 

pieniędzy na cokolwiek jak Pan powiedział, bo jak mamy jakąś przyjętą strategię, to nie 

robimy wszystkiego po drodze, bo część działań, o których Pan Starosta, nie mówię że 

wszystkie, ale część działań idzie w kontrze do tego zamówionego i znanego przecież radny, 

do tej koncepcji. Nie można robić w jednym miejscu pięciu rzeczy bo się po prostu 

poblokujemy, chociażby długości trwania niektórych projektów. Pierwszy raz słyszę o jakimś 

centrum hotelarsko-konferencyjnym. Nigdy ta koncepcja nie została radnym przedstawiona. 

Gdzieś tam raz Pan Starosta powiedział, że  miał jakieś spotkania, ale nie wiem, czy ktoś  

z Państwa słyszał taki pomysł na takie centrum.  
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Starosta Grzegorz Swoboda:  

Przed chwileczką powiedziałem, że to było spotkanie na temat możliwości.  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Okay, dobrze. Tak czy inaczej. Pozostaje pytanie, na co czekamy i kiedy te wnioski zaczną 

być realizowane. Proszę Państwa, minęły dwa lata kadencji jesteśmy na półmetku, jeżeli w tej 

kadencji nie wypracujemy nowej formuły zamku to już będzie klęska nie Komisji, nie 

Wacławczyka, nie Starosty Grzegorza Swobody, tylko będzie klęska nasza, naszej Rady. Nie 

możemy funkcjonować tak jak teraz, wszyscy mamy świadomość, a Pan Starosta, róbmy po 

kolei. To nie jest tak, że my musimy najpierw zajmować szpitalem, potem CUW-em, potem 

czymś, potem czymś, przecież te rzeczy mogą się dziać równolegle, Jesteśmy dorośli, 

wszyscy wiemy, że pewne rzeczy, po to jest podział kompetencji w Zarządzie, po to jest 

potem podział kompetencji w Komisjach, żebyśmy pracowali po prostu równolegle. Niestety, 

niestety swoją wypowiedzią potwierdził Pan właściwie te tezy, które przedstawiłem i na dzień 

dzisiejszy nie mamy strategii dla zamku. Jest jedna konkretna. przedstawiona przez Pana 

Grzegorza Wawocznego, innych nie ma i ja Pana wypowiedzi dalej nie rozumiem. Jaki jest 

pomysł.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję, jeszcze w dyskusji chciała Pani radna Lewandowska. Rozumiem, że w punkcie 

interpelacje. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska:  
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Poseł, Szanowni Państwo radni, tak trochę 

zostało tutaj wywołana przez Pana radnego Dawida Wacławczyka, więc jakby po pierwsze: 

odpowiem od razu, że w żadnym momencie nie czuje się pod nieobecność Pana Starosty, jako 

Członek Zarządu zdegradowana. Zresztą trudno, że tak powiem mnie o coś takiego posądzać. 

Natomiast przypomnę Państwu, że nie nadzorowałam i nie nadzoruje zamku w związku,  

z czym też jak będą takie, przy takich strategicznych dyskusjach bardziej wsłuchiwaliśmy się 

w głos Państwa i ewentualnie oczekiwań, w jakim kierunku Zarząd miałby dalej realizować 

temat. Temat jest strategiczny, był też taki moment, kiedy Pan radny Dawid Wacławczyk 

jakby na Komisji wypowiedział się niejako w taki sposób, że chcemy się jako Powiat pozbyć 

zamku. Na co zareagowałem, że w żadnym wypadku my się tego zamku nie chcemy 

pozbywać, dlatego że pracujemy nad koncepcją, która miałaby w najlepszy sposób 

wykorzystać potencjał zamku dla mieszkańców naszego Powiatu, a także dla rozwoju 

Powiatu Raciborskiego, ale także stolicy Powiatu, czyli miasta Raciborza. Na samej Komisji  

i  to od Pana Grzegorza Wawocznego, który przygotował koncepcję już na samym końcu 

dowiedzieliśmy się m.in. informacji też bardzo ważnej mówiącej o tym, że toczyły się, że 

odbywał się przepływ informacji pomiędzy Panią Dyrektor Muzeum i Panią Dyrektor Zamku 

dotyczącą też takiej bardzo ważnej kwestii, czy ta mumia, o której w koncepcji Państwo 

czytaliście, gdyby miała znaleźć swoje miejsce na zamku, czy zamek będzie spełniał takie 

procedury. Ja jeszcze tej, jakby korespondencji i odpowiedzi nie widziałam być może też, 

dlatego że wykorzystałam jeden dzień urlopu, ale myślę że, zanim takie decyzje ostateczne, 

strategiczne miałyby zapaść, to ta dyskusja nigdy nie jest zbyt długa. Powiedzmy sobie 

szczerze, czas jest bardzo dynamiczny, jest bardzo trudny czas, wszystko zaczynało 

w miesiącu marcu i  tutaj trudno sobie wzajemnie to wyrzucać. W międzyczasie dokonała się 

również reorganizacja. Trudno też mieć pretensje, ale  że tak powiem, chociażby Kierownik 

Referatu dłuższy czas była też nieobecna więc jakby to się wszystko dzieje na bieżąco. 

Jeszcze kwestia powołania podkomisji. Rzeczywiście był taki pomysł i w dalszym ciągu 
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uważam, że to jest  fajna formuła, żeby właśnie do takich strategicznych rozmów doprosić, 

poza najbardziej szanowanym zdaniem Państwa radnych, ale też być może właśnie osoby, 

które są, patrzą na to trochę z boku i też idąc za wnioskiem Pana Piotra Olendra na ostatniej 

Komisji, jakby wróciliśmy do tego tematu, żeby powołać trochę inaczej to zostało nazwane, 

ale właśnie zespół takich ludzi, którzy oceniliby już w tej chwili znając koncepcję, tak, kiedy, 

kiedy ja proponowałam, żeby powołać podkomisję, to jeszcze wtedy zupełnie nie było nie 

było tej formuły, że jest koncepcja jakaś przedstawiona i dlatego też później jakby to zmieniło 

punkt widzenia. W związku z czym tego zespołu nie powoływaliśmy zresztą za jakby tak 

wszystkich zgodą. Natomiast w tej chwili został przyjęty przez Komisję wniosek, żeby taki 

zespół zastanowił się co i w jakim kierunku na podstawie już znanym znanej koncepcji 

wszystkim Państwu, bo na początku znał ją Pan Grzegorz Wawoczny, później po kolei 

poznawaliśmy my. W momencie, kiedy rzeczywiście ta koncepcja przypadła nam do gustu, 

oczywiście nie jakby taka w całości do zaimplementowania, ale najbardziej podzieliliśmy się 

z Państwem tą informacją i to jest temat naprawdę strategiczny, bo tak jak już została też 

przywołana Pani Poseł, są też przecież Członkowie Zarządu którzy, z ruin, że tak powiem ten 

zamek może nie budowali, ale przywracali do postaci takiej, jaka w tej chwili jest. W związku 

z czym, żeby się porozumieć tutaj chociażby z włodarzami miasta trzeba wypracować takie 

bardzo sensowne warunki tego porozumienia i tej współpracy. To nie jest łatwa sprawa  

w związku z tym trudno sobie tutaj też, jakby bardzo przyspieszać taki temat, szczególnie  

w sytuacji, kiedy sami wiemy, że chociażby dla naszych mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego, to nie dla Pana Starosty, czy dla nas, ale dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego, czyli   dla nas również, dla naszych bliskich w tej chwili naprawdę 

najważniejszą i  najistotniejszą i zajmującą wszystkie głowy i serca to jest kwestia opieki 

medycznej, bo cóż nam po nawet najlepszej strategii promocji zamku, jeżeli po prostu nie 

będzie można z tego z tego korzystać. Oczywiście trzeba to wszystko połączyć, ale tak jak 

mówię w dalszym ciągu te rozmowy trwają i myślę, że to jest czas, żeby wypracowywać 

najlepszą na świecie koncepcję do tego wszystkiego, to co Pan Starosta mówił. Zobaczcie 

Państwo, w marcu nie wiedzieliśmy ile pieniędzy jakby do Powiatu chociażby z tarczy 

antykryzysowej wpłynie i jak te pieniądze racjonalnie można będzie wydatkować. W związku 

z czym, jeżeli nawet w tej chwili jest temat, że przecież my jako Członkowie Zarządu nie 

uczestniczymy we wszystkich rozmowach, w których jest Pan Starosta, jeżeli są informacje, 

że będzie możliwość pozyskania i jakby tutaj wykorzystania innej możliwości ale, 

wprowadzenia w ślad za tym dużej ilości pieniędzy, to nie możemy się usztywniać na 

stanowisku, że była koncepcja. Jest koncepcja, kropka, koniec. Po prostu trzeba to wszystko 

połączyć i wybrać być może słuchając głosu też eksperckiego, głosu ludzi z muzeum, którzy 

do tej pory nie uczestniczyli w naszych spotkaniach. Po prostu zrobić to potem, ale bardzo 

dobrze tak, żeby to było na lata. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję, do głosu także zgłaszała się Pani radna. 

 

Radna Elżbieta Biskup:  
Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę właśnie w kwestii tej, w której mówimy zabrać głos. Proszę 

Państwa, co do funkcjonalności zamku na przestrzeni lat, przynajmniej ostatnich piętnastu czy 

może nawet więcej, ja naprawdę bardzo dużo wiem. I może zacznę od tego, że jestem 

ogromnie dumna z tego, że udało się tak wizjonersko, tak mówię ponad wszystkim, ponad 

wszystko, że udało się tak wizjonerską ideę, jak doprowadzenie zamku do takiego stanu 

użyteczności, w jakimi obecnie jest, że udało nam się to po prostu wykonać. Proszę Państwa, 

jednakże martwi mnie to i to bardzo ogromnie, że potencjał zamku na jakimś etapie się 

zatrzymał, po prostu przy wykorzystywaniu jego kondycji i potencjału. Jestem tego samego 
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zdania, co Pan radny Wacławczyk, że nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby kolejny raz się 

zastanawiać nad tym, kto miałby przemyśleć koncepcję, ona jest. Ja byłam  swego czasu 

zobligowana, na mocy sprawowania funkcji, zresztą nie jest żadną tajemnicą, są plany, 

zagospodarowania słodowni pod użyteczność Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

Są plany, są dokładne rozrysy. Referat Inwestycji o tym wie, jest to wszystko możliwe  

i myślę, że w kontekście połączenia, teraz wracam znowu do meritum, muzeum z zamkiem, 

gdzie będzie zamek nikt nie wie, gdzie będzie muzeum, bo w sensie, w obecnym stanie 

formalnym, bo po prostu nie może być w myśl ustaw, które obowiązują na dzień dzisiejszy, 

jednakże, ja uważam, że projekt, o tym rozmawiać miałam pierwszy raz zaszczyt rozmawiać 

tak po prostu tak bardzo merytorycznie, zresztą Komisja ostatnio Edukacji była bardzo, 

bardzo merytoryczna, wiele wniosków nowy bardzo mi się podobało. Chciałam wszystkim 

tutaj kolegom, przepraszam koleżankę klubową, radnym podziękować za tą merytoryczność, 

jednakże raz jeszcze podkreślam przeczytałam kilkakrotnie tę koncepcję, o której  cały czas 

rozmawiam i z całą świadomością i odpowiedzialnością stwierdzam, że projekt jest dobry, 

jednakże patrząc też w jakiś tam sposób etyczny sposób, mówimy o placówkach publicznych 

muzeum, zamek, ale proszę Państwa trzeba patrzeć też biznesowo. Prawda, żeby one się po 

prostu, te placówki w jakiś sposób utrzymywały, rozwijały, kompensowały swoje wydatki. 

Czy też przede wszystkim ja myślę, że nam tutaj troszeczkę brakuje tej odwagi wizjonerskiej, 

gdzieś tam po prostu na początku tego wielkiego hurra, które zresztą pięknie się zakończyło, 

bo mamy zamek. Niezależnie, czy mamy sytuację covidową,  zresztą bardzo ciężką czy też 

nie, ale proszę Państwa przed nami kolejne sezony, sezony  turystyczno-kulturalne. Za rok za 

dwa, za trzy, proszę mi wierzyć, za rok jeżeli z czymkolwiek nie ruszymy z jakimikolwiek 

projektami będzie marazm. Już teraz widzimy to i popieram, to co mówi Pan radny 

Wacławczyk. Jest naprawdę, Jest bez przyszłości. Jest po prostu bez misji. Mnie naj zwyklej 

w świecie człowieka, który też no tak człowieka, który też  zjadł zęby na działalności 

kulturalnej, po prostu nie chce mi się w to wierzyć, że nie można wspólnie dopracowywać 

tych założeń koncepcyjnych, które są zawarte w koncepcji, o której rozmawiamy praktycznie 

już od lipca ubiegłego roku. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Ja mam prośbę, bo jakby zaczęliśmy, jesteśmy w punkcie, przypomnę, interpelacje.  

 

Radna Elżbieta Biskup:  

momencik, momencik.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani radna bardzo proszę kulturalnie, jestem od prowadzenia i  pilnowania czasu i porządku 

na tej sesji więc mam propozycję bo widzę, że temat jest bardzo istotny dla wszystkich 

radnych i myślę, że każdy z nas będzie chciał się wypowiedzieć w tym temacie, bo każdemu 

na sercu leży zamek w i przyszłość tego zamku, byśmy dzisiaj zamienili sesję na temat 

zamkowy, może pójść, formułę stworzymy dyskusji w najbliższym czasie, żeby skoro jest 

chęć powołania takiej.  

 

Radna Elżbieta Biskup:  

Przepraszam Panie Przewodniczący, ale tylko jedno, jedno zdanie - martwię się  obyśmy nie 

stracili dotychczas w różny sposób tego, co wypracowaliśmy, co budowaliśmy, na co 

przekazaliśmy pieniądze, nie własne, publiczne, unijne. Dziękuję.  

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
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Dlatego myślę, że temat zamku, temat zamku jest bardzo istotny, podobnie jak niedawno był 

jeszcze bardzo ważki temat szpitala i wszyscy radni są zainteresowani oprócz szpitala także 

przyszłością zamku więc myślę, że formuła dyskusyjna taka o propozycjach myślę, że będzie 

w najbliższym czasie wypracowana czy poprzez dowolne przystąpienie do komisji, która 

będzie się tyko tym zajmować, podkomisji, i tam, będzie przestrzeń na taką dyskusję, na 

wiele pomysłów, wiele trosk. Jak mówię trzeba rozmawiać, ale nie chciałbym dzisiejszej sesji 

przeobrażać na tą dyskusję, bo kilka godzin kilka godzin myślę, że nam nie wystarczy, bo 

każdy ma swoje doświadczenia, a także też wizje, co do przyszłości, jak zgadzam się  

z konkluzją tutaj Pana Starosty i wszystkich, że każdy chce, żeby ten zamek bardzo dobrze 

funkcjonował, służył mieszkańcom, żeby inwestycje, które będą wykonane właściwie 

potencjał wykorzystały i każdy w tym kierunku słuszny, co do dróg to mówię szczegółowych, 

to każdy ma swoją wizję, ale myślę, że konsensus w tej sprawy da się zawrzeć, ale poprzez 

faktycznie merytoryczną dyskusję w formule komisji, gdzie na to jest czas i sposobność. 

Myślę, że tą dyskusja będąc w punkcie interpelacje i zapytania radnych zakończył na tej 

formule i przeniósł ją oczywiście na formułę podkomisji, która mam nadzieję w najbliższym 

czasie zostanie otwarta, żeby nie tracić czasu tak wszyscy zgadzamy się, że zima jest takim 

okresem, kiedy może jest najwłaściwszy, żeby to zbudować żeby w nowy sezon wyruszyć  

z nową koncepcją i tyle jeśli chodzi o dyskusję w sprawie zamku, bo tutaj chciał jeszcze Pan 

Wacławczyk dosłownie zdanie, ale bardzo bym prosił, żeby ad vocem, dlatego mówię bo 

każdy radny będzie chciał się wypowiedzieć i to jest zrozumiałe, bo temat jest pilny. Zgadza 

się, w tym punkcie jeszcze jest, tylko mówię o zamku, żeby dopinać dyskusje do końca, 

dosłownie zdanie. Pan Wicestarosta chciał dosłownie też zdanie i będziemy zakańczać.  

A potem, lista mówców w tym punkcie szersza oczywiście, którzy się zgłaszali. 

 

Radny Dawid Wacławczyk:  
Korzystając z  gościnności  ostatni raz, chciałbym tylko sprostować, bo nie mówiłem o tym 

mamy się pozbyć zamku tylko, że mamy znaleźć dla niego silnego gospodarza i pozbyć się 

być może problemu finansowego, ale przede wszystkim chodziło o znalezienie, nie jest żadną 

tajemnicą, że samorząd gminny zawsze jest silniejsze finansowo po prostu niż samorząd 

powiatowy i to widzimy na każdym froncie, ale proszę Państwa, ja wrócę, bo ciągle słyszę, że 

czas, czas, czas. Zawsze trzeba się zastanowić, zanim się zrobi coś złego, ale proszę Państwa, 

przypominam, że ideą produktu, który zaprezentował Pan Grzegorz Wawoczny jest idea 

budowania bazy przychodów. Nigdy nam się ani zamek ani muzeum nie sfinansują ani nie 

przyniosą zysku, ale mówimy o bazie przychodów. Kto czytał ten projekt 1,5 mln  rocznie, 

więc my nie możemy czekać w nieskończoność. Ile jeszcze mamy czekać , na razie 1,5 roku 

temu pojawił się ten pomysł. Czas jest ważny, czas jest bardzo ważny, bo z każdym 

miesiącem, kiedy nie idziemy w ten projekt ponosimy koszty albo rezygnujemy 

z przychodów. Pan Starosta wspomniał o projekcie tego muzeum, na które chce pozyskać 

środki covidowe. Panie Starosto, my byśmy chcieli wiedzieć, jak to obciąży nasz budżet, ile 

osób trzeba będzie zatrudnić skąd weźmiemy artefakty, skąd będziemy zabytki, kogo tam 

postawimy. Więc my mówmy też o kosztach, bo ten projekt mówi o możliwości pozyskania 

konkretnych przychodów, a teraz słyszymy o tym, że mamy zrobić kolejny muzeum, na które 

nas nie stać i skrzętnie to pomijamy. To już koniec mojej dyskusji myślę, że na Komisjach, 

jak Pan Starosta będzie w nich uczestniczył to będziemy kontynuować. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Pan Wicestarosta chce, żeby zakończyć dyskusję, jeszcze dwa zdania. 

 

Wicestarosta Marek Kurpis:  
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Ja mam taki apel, Szanowni, Szanowna Pani Poseł, Szanowni Państwo, Szanowni radni. Ja 

mam taki apel do mojego kolegi Dawida Wacławczyka, żeby spróbował mówić bardziej 

merytorycznie, a nie bardziej ogólnie. Dwie rzeczy, chyba byliśmy na dwóch różnych 

Komisjach Dawid, ja i Ty. Akurat naprawdę bardzo szczegółowo rozmawialiśmy na temat 

zamku i niekoniecznie koncepcja, która jest procesem musi być zrealizowana i to mój 

pierwszy przekaz do Pana Przewodniczącego Wacławczyka, drugi jest taki, że ja nie 

potrzebuję osoby, która będzie stała za mną i broniła mojej osoby, bo niby, dlaczego albo 

będzie komentowała na forum, to co się dzieje w formie w zarządzie, przecież Pana tam nie 

ma na zarządzie, Pan nie wie, jakie są formuły, jakie jest funkcjonowanie, Ja Panu nie panu 

nie przerwałem i Pan mnie teraz nie posłucha. Takie są zasady. Ja będę naprawdę mówił 

bardzo krótko, myślę, że 0,1 tego co Pan. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli są zmiany  

w regulaminie organizacyjnym przyjmuje je zarząd. Skoro Pan tak dobrze zorientowany 

wcześniej odnośnie zmian Referatu, to dlaczego Pan  nie doczytał, że zamek akurat w tej 

materii musi ktoś przyjąć. Na drugi raz proszę czytać dokumenty ze zrozumieniem. Jeszcze 

jedna rzecz, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię związaną z zamkiem sprawa jest taka, 

że w zdecydowanej większości, jako członkowie Komisji się zgadzamy co do idei. Problem 

tkwi szczegółach. I te szczegóły po prostu trzeba dopracować, a przy pełnym szacunku do 

Pana Przewodniczącego, kwestie covidowe są niezwykle istotne, bo są priorytety i być może 

przyszedł czas na to, żeby wrócić do pomysłu związanego z zespołem i po prostu 

przedyskutować. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję i jeszcze dosłownie ad vocem Pan radny z miejsca, jeśli można tak.  

 

Radny Piotr Olender:  
Z miejsca, żeby nie zabierać więcej czasu. Proszę Państwa,  nie tyle ad vocem, tylko im 

dłużej rozmawiamy o zamku, tym bardziej jestem zaskakiwany, ja tylko chciałem 

przypomnieć znaczenie słów. Koncepcja to jest, proszę Państwa, koncepcja czyli pomysł to 

nie jest projekt zatwierdzony do realizacji. Jeżeli rozmawiamy o koncepcji, to rozmawiamy  

o tym co z tym, co z tym dalej zrobić i w tym kierunku moim zdaniem rozmowa na Komisji 

szła, więc nie próbujmy przyspieszyć coś co, jeżeli zostanie przyspieszone może skończyć się 

fiaskiem. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję, o zabranie głosu w ramach punktu interpelacje i zapytania radnych prosił radny 

Władysław Gumieniak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak:  

Pani Poseł, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni radni, ja o sprawach takich 

bardziej może przyziemnych, ale które nas wszystkich dotyczą. Widzimy, że wyjątkowo dużo 

robi się na terenie powiatu raciborskiego, jeżeli chodzi o drogownictwo, jeżeli chodzi  

o przebudowę dróg powiatowych, przebudowę dróg wojewódzkich. Naprawdę dawno nie 

było takiego placu budowy, że tak powiem, jaki jest w tym roku. Mamy tego pecha też, 

niektórzy mieszkańcy, że nie wszystkie drogi, szczególnie mówię wojewódzkie są 

przynależne administracji naszemu Powiatowi. Mamy taką drogę nieszczęsną, o której  

w latach poprzednich już wielokrotnie mówiłem. Jeszcze raz powiem, a mianowicie - od 

Paproci z granicą Rybnika, poprzez Kuźnię,  aż do granicy województwa opolskiego do 

Solarni. Jest ta droga w zarządzie Powiatu Rybnickiego ziemskiego. I to jest, to całe 

nieszczęście., bo gdyby ta droga była w naszej administracji, naszego powiatu, na pewno nie 

była tak zdegradowana i w takim złym stanie technicznym, dlatego też mam tak to znaczy 
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chciałem zrobić taką interpelację do zarządu Powiatu Rybnickiego w tym przypadku, mimo 

że jest to droga wojewódzka, o takie doraźne podjęcie takich działań jak ścinka poboczy, 

gdzie nawarstwiła się ziemia. Wyobraźmy sobie teraz, kiedy jest bardzo zły stan techniczny 

tych dróg szczególnie, mówię ten odcinek od połowy lasu do Kuźni i od Kuźni do Solarni, 

kiedy przyjdą pluchy jesienne, przyjdzie zima po prostu robią się takie zastoiny, kałuże, które 

są bardzo niebezpieczne dla użytkowników dróg, dlatego też po prostu jak gdyby ścinka tych 

poboczy spowoduje to że ta woda spłynie i ta droga mimo złego stanu technicznego będzie 

bezpieczniejsza dla użytkowników dróg, myślę, że jest to sprawa dosyć istotna, bardzo ważna 

i myślę, że przynajmniej tyle mógłby zrobić Powiatowy Zarząd Dróg Powiatu ziemskiego 

Rybnickiego w tym zakresie. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję bardzo, Pan Starosta, tak, dwa słowa. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Tak, cieszę się, że to pytanie padło, ale od razu, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący 

nie tylko w tej kwestii, ale też dla Państwa informacji od Kuźni Raciborskiej w kierunku 

granicy województwa opolskiego Solarnia ten odcinek również wielokrotnie zgłaszaliśmy już 

województwu w celu modernizacji tego odcinka. My jesteśmy gotowi i chętni ten odcinek 

również wyremontować. On jest we władaniu również Rybnika, stąd gdzieś tam nawet  

w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Panem Starostą Mrowcem na tematy właśnie drogowe, 

ale  również odbyłem spotkanie tutaj z mieszkańcami jeśli chodzi o Powiat Rybnicki, 

Raszczyce, byli u mnie, również tą kwestię próbujemy rozwiązać, bo tutaj mały kawałek 

granicy jest we władaniu naszym, a pozostała część to Powiatu Rybnickiego i wspólnie  

z Panem Marszałkiem próbujemy znaleźć złoty środek, że być może uda się wtedy przekazać 

województwu na poczet Powiatu Rybnickiego tą część Powiatu, tą część drogi  

w Raszczycach, więc te tematy na drogach wojewódzkich są mi bardzo znane. Oczywiście ja 

się zgadzam, te pobocza, tamta droga jest faktycznie taka, że woda stoi również to zgłosimy 

w piątek jestem w urzędzie, więc na pewno, to również przekaże te kolejne informacje. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję, proszę o zabranie głosu Pana radnego Cofałę. 

 

Radny Tomasz Cofała:  
W kwestii zapytania, Pani Poseł, Panie Starosto, Szanowni radni, zgoda i szacunek buduje, 

niezgoda rujnuje, to kodeks mówi w kontekście mojego zapytania i tylko wyłącznie  

w kontekście mojego zapytania, a już tłumaczę, o co chodzi. 18 września spotkałem się  

z mieszkańcem Ocic, który wyraził swoje obawy dotyczące tego, że słyszał o tym, że będzie 

wznowiona, wznowiony plan remontu ulicy Wiejskiej. Ulica Wiejska, ja pamiętam  

z poprzedniej kadencji Rady Miasta, to jest zadanie Powiatu, ale pamiętam remont ulicy 

Ocickiej, który się zakończył na pewnej wysokości Ocic i dalszą część ulicy Wiejskiej nie 

była remontowana. Ulica Wiejska, niewielka, wąska ulica, ale i zaleta jest taka, że ona łączy 

jak gdyby dzielnicę, miasto Racibórz z ulicą Głubczycką, czyli tam bardzo blisko wypada  

w okolicach, w okolicach zakładów Eko-Okna, taki naturalny skrót. Jeden głos był taki, że 

broń Boże, nie róbcie tego, co wy co tam czynicie, przecież w  pewnym miejscu jest takie 

zwężenie, że nie przyjedzie żaden samochód. Ocice to dzisiaj jedna, taka bardzo zabudowana 

dzielnica. Cały czas jest tam sprzedaż i budowa nowych domów jednorodzinnych. Czytam, 

parę dni temu o spotkaniu Pana Prezydenta Miasta z mieszkańcami Ociec i oni  znowu 

wyrażają głos odwrotny, przeciwny, czyli jak najbardziej są za tym, żeby ta droga powstała  

i żeby ten remont był przeprowadzony. Decyzja jest po stronie Starosty z tego co się 
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dowiedziałem od osób uczestniczących w tym spotkaniu. Mam wobec tego pytanie tutaj, bo 

to mówię w kontekście zapytania i tutaj głosy są jedne za, jedne głosy przeciwko,  czy ta 

droga będzie remontowana i czy będzie robiona. Ja tylko chciałem jeszcze tutaj dodać jedną 

rzecz, że jeśli decyzja jest taka, że ta droga będzie remontowana, to ona się stanie 

automatycznie taką autostradą do osiedla, chyba że są jakieś inne plany, bo ta droga prowadzi 

do ulicy Starowiejskiej, a następnie prowadzić do dużych blokowisk, Polna, Katowicka, 

Starowiejska, Żorska. Ja tak myślę, że to będzie taki naturalny skrót, ja też bym go wybrał 

jakbym pracował w tym zakładzie do Eko-Okien, a w związku z tym wzrośnie ruch na tej 

drodze, mówię ona w tej chwili jest naprawdę wąska. W niektórych miejscach tylko jeden 

samochód może przejechać. Całe szczęście, że tam nie rosną już drzewa, bo czy remoncie 

ulicy Ocickiej były protesty i chyba do tej pory są jakieś sygnały o tym, że drzewa są tam 

gdzieś pokaleczone, ale to już było. Ja mam takie pytanie, czy Pan Starosta coś w tym temacie 

mógłby nam powiedzieć, czy ta droga będzie remontowana, czy są po prostu tylko pogłoski, 

spekulacje i obawy mieszkańców. Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Jeśli można Panie Przewodniczący, od razu. Szanowni Państwo, cieszy mnie pytanie tutaj 

Przewodniczącego jeśli chodzi o ulicę Wiejską. Krótka informacja, bo również Państwo 

musicie wiedzieć, w ramach zrównoważonego rozwoju powiatu na wszystkich końcach 

Powiatu dzieją się inwestycje, które zostają zawsze uzgodnione z wszystkimi włodarzami. 

Nie będę przypominał wszystkich inwestycji, bo to Kuźnia, Turze, Turze-Budziska, 

Krzyżanowice. Na wszystkich frontach dzieją się oczywiście te remonty, tak jak podczas 

mojego sprawozdania Państwu mówiłem. Tutaj, w Raciborzu na ten rok z ustaleń wspólnych 

było przewidziane opracowanie koncepcji, niezależnie troszkę od nas, bo tutaj bardzo mocno 

musimy współpracować jeśli chodzi o PKP, czyli kontynuacja Kościuszki- Łąkowa, 

kontynuacja ulicy Pogrzebieńskiej na wniosek Pana Prezydenta, również most na ulicy 

Piaskowej, wielokrotnie interpelacja tutaj radnych powiatowych, radnych miejskich, światła  

i wiele innych rzeczy, to stricte Racibórz. Myśmy w zeszłym roku z inicjatywy mojej 

pojechali na miejsce z Panem Prezydentem Polowym, tam wyraziłem zgodę, Pan Prezydent 

chciał, obiecał to gdzieś w swojej dziesiątce wyborczej. zobaczyć jak te granice przebiegają 

więc wyraziłem zgodę na opomiarowanie, na pomierzenie geodezyjne wydzielenie tej drogi. 

W tym roku myśmy mieli wytyczone priorytety, przepraszam, które składamy do Funduszu 

Dróg Samorządowych. Jak Państwo wiecie można tylko dwa wnioski składać do Funduszu 

Dróg Samorządowych, stąd z wszystkimi włodarzami ustalamy sobie, które Gminy po kolei 

patrząc na zrównoważony rozwój, ale patrząc na bezpieczeństwo choćby pod kątem Gminy 

Kornowac, bo to  bardzo mocno również w tym kontekście aplikuje Członek Zarządu Pan 

Józef Stukator, żeby w Kornowacu podejść do pewnej drogi, nie wchodzimy, bo zablokujemy 

pewne rzeczy, więc też również pod kątem dostępności i bezpieczeństwa patrzymy, ale pod 

kątem finansów. W związku z tym, że pojawiła się informacja, że Pan Prezent Polowy dołoży 

50% do inwestycji, przedwczoraj podjąłem decyzję o próbie aplikowania środków na drogę  

z Funduszu Dróg Samorządowych w marcu. Jest wystosowałem takie pismo do Pana 

Prezydenta. Cieszę się, bo będzie to kolejna droga, która dzisiaj faktycznie straszy. Jeśli tylko 

oczywiście fundusze pozwolą, a  uda się pozyskać na to środki, bo nie wyobrażam sobie, że 

my ze środków własnych będziemy to zadanie realizować, to oczywiście wychodzimy 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, chcemy służyć mieszkańcom, po to jesteśmy. Jeśli są 

takie oczekiwania powinniśmy szukać tych środków więc tak jak mówię deklarację Pana 

Prezydenta miałem, poprosiłem go o wpisanie już środków do budżetu przy planowaniu 

budżetu, żeby można było podejść do realizacji właśnie tego przedsięwzięcia i wspólnie  

z miastem w ramach dobrej współpracy również takie zdanie zrealizować. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Dziękuję Panie Starosto. Tylko dodam, że to jest druga droga, która ma pomóc, jakby 

dojechać i wyjechać z miasta. Oczywiście są to tylko w niektórych godzinach jest 

zakorkowanie. Myślę, że tymi małymi, mniejszymi drogami też uda się odkorkować trochę 

miasto i jakby wszyscy jesteśmy mieszkańcami czy miasta, czy powiatu i tak naprawdę drogi 

jakby powinny pomagać w narastaniu ilości komunikacji i kilka takich mniejszych dróg też 

pozwoli jakby z tym problemem bardzo skutecznie walczyć. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Jedno zdanie, jeśli Panie Przewodniczący można, to tutaj padło sformułowanie, że robimy na 

drogach bardzo dużo i to jest racja, tych dróg, które są realizowane jest naprawdę znacząco 

zarówno pod kątem FOGR-u, Funduszu Dróg Samorządowych, transgranicznych  

z wszystkich możliwych środków pozyskujemy. W tamtym tygodniu odbyłem również 

spotkania, czy to z Wójtem Gminy Rudnik gdzieśmy objechali drogi czy to z Wójtem Gminy 

Kornowac, ale i z innymi włodarzami. Tylko na chwilę obecną mamy analizę dróg to jest 

3511S, 3507S, 3536S, 3529S, 3530S, 3538S, 3540S, 3506S, 3527S, 3531S, 3528S na ponad 

22 km, czyli jako Powiat chcemy bardzo dużo realizować. Szanowni Państwo, widzimy tą 

potrzebę, widzimy politykę rozwoju tej sieci drogowej. Spotykamy się, analizujemy i mam 

nadzieję pozyskujemy środki. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Tu jeszcze, tak. 

 

Radny Tomasz Cofała:  
To znaczy mój głos w tej sprawie jest, ja nie ma zamiaru ani go krytykować ani jakichś 

innych sugestii, tylko ja pamiętam, że już wcześniej były tego typu informacji mieszkańców. 

Zobrazuje to, sama ulica Ocicka to jest: 8 przejść, 2 przedszkola,  2 szkoły, już nie licząc  

o osiedli i nie licząc, licząc innych punktów usługowo-gastronomicznych. To jest wszystko na 

odcinku raptem 1 km i te obawy mieszkańców, czy  jakieś uwagi tylko wynikają z kwestii 

bezpieczeństwa, więc myślę, że na pewno będzie wymuszona taka sytuacja, że będziemy 

musieli współpracować i jakieś ograniczenia albo światło dłużej, albo doświetlić te przejścia, 

bo do pracy się jeździ na trzy zmiany i myślę, że wieczorami jest tam dość ciemno, zresztą 

wypadki się zdarzają. Dziękuję, to tylko taki głos mój. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tutaj o głos prosił Pan radny Kusy, bardzo proszę. 

 

Radny Tomasz Kusy:  
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja się tutaj też odniosę zanim przejdę do swojej  

interpelację to się odniosę do tego tematu, bo tak się składa, że jeśli chodzi o ulicę Wiejską to 

też jestem akurat, zresztą to jest również mój okręg wyborczy, ale tutaj Pan Cofała 

powiedział, że ludzie się obawiają, że ta ulica będzie remontowana. Ja powiem odwrotnie, 

ludzie się obawiają, że po prostu zostanie tak jak jest, jeżeli mieliśmy drogę i  tam ta droga 

była, to nie można powiedzieć zostawmy ją dziurawą i nie remontujmy, tak. Jak się już coś 

zrobi, to będziemy utrzymywać, chyba że zlikwidujemy zupełnie, postawimy szlaban  

i powiemy: nie, koniec, tu nie ma tej drogi, bo nawet wiem, że niektórzy, jakby psioczyli, że 

osoby z Raciborza oczywiście, które psioczyły że gdzieś tam nawigacja ich poprowadziła, że 

tędy przejadą,  tak. 

Ale jeszcze osobny wątek jest, to, to zostawię. Panie Starosto, zwracam do Pana, ponieważ 

tutaj z interpelacją w sprawie tematów zdrowotnych. Myślę, że temat dosyć taki na czasie, 



39 
 

który również, jakby sam sprawdziłem, jak to wygląda. Tutaj zwracam się do Pana, jako do 

przedstawiciele samorządu, który ma w swoich zadaniach promocję i ochrony zdrowia, jak 

również, gdzieś organizuje  tą pracę Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Zwróciły się do 

mnie osoby,  na początku jakby pojedyncze. Później też jeszcze ktoś mi to potwierdził. 

Również później sam są sprawdziłem, że jest taka sytuacja w o ośrodkach zdrowia na terenie 

naszego powiatu być może nie tylko na terenie naszego powiatu, a  związana ze szczepieniem 

przeciwko grypie. Jak większość osób wie, które są zainteresowane, tych szczepionek dzisiaj 

nie ma. Praktycznie są jakieś tam zapisy, obiecanki, itd., itd. Po prostu fizycznie nie ma, ale są 

osoby, które są zainteresowane. W niektórych ośrodkach zdrowia, co zresztą sam 

sprawdziłem, gdzie jest lekarz powiedzmy podstawowej opieki zwrotnej tzw. rodzinny, to jest 

taka informacja: że my prowadzimy, tzn. można dostać od nas receptę, albo zaczekać  bo 

powinniśmy mieć szczepionkę. I w niektórych, zaznaczam w niektórych, bo właśnie sytuacja 

jest bardzo zróżnicowana w naszym powiecie, w niektórych taka informacja, że np. jeżeli pan 

weźmie od nas receptę, ale u nas nie kupi tej szczepionki, to podanie szczepionki kosztuje 

10 zł. I tutaj właśnie osoby, powiedzmy zapytał mnie, czy to jest prawne, ponieważ  sytuacja 

nie jest jednoznaczna i tutaj jakby temat zbadałem. Osobiście zadzwoniłem do oddziału NFZ-

u w Katowicach zapytać co w takiej sytuacji. Jeżeli lekarz prowadzi podstawową opiekę 

zdrowotną w ramach kontraktu z NFZ-em, to w ramach, zgodnie z rozporządzeniem 

odpowiednim w ramach tej opieki, to jest nieodpłatne podawanie szczepień. Jest również coś 

takiego jak pielęgniarka środowiskowa, gdzie po prostu deklaracje robimy. Sprawdziłem w 

dwóch przychodniach, w jednej przychodni jest taki system, a w drugiej jest bardzo duże 

zdziwienie, dlaczego Pan ma płacić. Wiem, że sytuacja dotyczy ogółu mieszkańców naszego 

Powiatu dlatego bardzo prosił, żeby tą sprawę,  to już Panu  zostawiam, w jaki sposób ale, 

żeby to sprawdzić i ewentualnie, bo na pewno ma Pan tutaj możliwości kontaktu z tymi 

ośrodkami,  jakby wyjaśnić jak sytuacja się przedstawia, bo mieszkańcy nie są zorientowani, 

a czy dojdzie do tych szczepień, czy nie dojdzie, czy braknie tej szczepionki, czy  nie braknie 

tego nie wiemy, bo na razie wszyscy czekają, podobnie jest nie tylko w naszym Powiecie. 

Natomiast, jak gdyby sytuacja jest taka związana, jakby z konkretnym przypadkiem. 

Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję. Panie Starosto, proszę.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Cieszę się, że to padło. Oczywiście Szanowni Państwo, również POZ służą naszym 

mieszkańcom, to leży nam na sercu, z tym że ja podkreślam POZ to bezpośrednio NFZ. Tutaj 

rozmawiamy bardzo mocno z Panem Dyrektorem Nowakiem, z Panią Doktor Warecką  

i wskazujemy na różnego rodzaju potrzeby,  oczekiwania i będziemy jak najbardziej  Panie 

Przewodniczący monitować, ale to bezpośrednio NFZ na podstawie kontraktów z POZ-ami 

realizuje te świadczenia i te działania dotyczące grypy. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:   

Bardzo, dziękuję.  

 

Radny Tomasz Kusy:  

Tylko jedno słowo, dlatego Panie Starosto ja sobie pozwoliłem wspomnieć też o Rzeczniku 

Konsumenta, ponieważ nie jest to sytuacja jednostkowa, natomiast NFZ może reagować na 

podstawie zgłoszenia. Większość osób też jakby nie ma świadomości, przyznaje się również 

ja,  jak to wygląda sytuacja prawnie, a myślę, że to jest taki dosyć szeroki temat i dotyczący 
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bez różnicy wszystkich zainteresowanych tych tematem mieszkańców, że jakby warto się nad 

tym pochylić, chyba że Pan Starosta uzna inaczej. Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  
Mam jedno pytanie, czy Powiatowy Rzecznik Konsumenta, bo mi nie zgłaszał. Zgłaszał mi?,  

Nie wiem. Mamy bezpośrednio od petentów,  pacjentów różnego rodzaju  informacje,  

a Powiatowy Rzecznik Konsumenta to nie mam informacji na ten temat. 

 

 

Radny Tomasz Kusy:  
Ja tylko jakby dodam, myślę, że to związane z tym, że jeszcze fizycznie tu nie ma tego 

problemu.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Okay, rozumiem. 

 

 Radny Tomasz Kusy:  
Ale zanim wystąpi, żebyśmy po prostu, jakby nie musieli go odkręcać, albo że radny wiedział 

nie powiedział.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda:  

Myślę, że po to mamy, również jest właśnie Pani Anna Szukalska, która jest Rzecznikiem 

Powiatowymi więc jak takie sytuacje będą, to na pewno również Panią Rzecznik w to 

zaangażujemy, jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście deklaruję, że  takie polecenie pójdzie. 

Bardzo dziękuję. 

 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz:  
Ja złoże interpelację  do NFZ-u i będzie chyba szybciej. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Kolejny punkt obrad. 

 

   Ad 17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy Komisja Uchwał i Wniosków, nie ma zgłoszeń. Kolejny punkt. 

    

   Ad 18.  Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Pozwólcie Państwo, że korzystając, że jest Pan Dyrektor Szpitala, też wiele osób pyta, co  

z przygotowaniami, od kiedy rusza, poproszę Pana Dyrektora na wstępie dosłownie o takich 

kilka zdań co do najbliższych dni i funkcjonalności szpitala w nowych warunkach już po 

zmianach Dyrektora. Pan Dyrektor idzie, więc chwilkę poczekamy. 

 

Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz:  
Panie Przewodniczący, czy ja mogę jedną informację, zanim Pan Dyrektor przyjdzie? 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
Jasne. 
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Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz: 

Ja w kontekście Zamku mam pewną propozycję. W związku z tym, że była autorką tego 

projektu, wprawdzie tam była koncepcja przed laty funkcjonowania, leży mi to na sercu. 

I mam prośbę, gdyby taka Komisja powstała to prosiłabym o zaproszenie do pracy. Chętnie to 

zrobię.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję. Panie Dyrektorze, jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje i chcielibyśmy 

prosić o jakieś kilka słów o aktualnej sytuacji, kiedy i co otwiera, jak jest, bo mamy też wielu 

już mieszkańców pozytywnie czekają, odliczają ten moment, ale żeby też doprecyzować przy 

okazji sesji jakby informacje, żeby każdy z radnych też wtedy miał pełną wiedzę z pierwszej 

ręki. 

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik: 

Dobrze,  Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szpital, to nie wiem ostatnio na sesji, czy na 

jakimś spotkaniu przedstawiłem, jak to ma wyglądać. Jak państwo wiecie nie jesteśmy już 

tym szpitalem jednoimiennym. Natomiast z polecenia wojewody w dalszym ciągu musimy 

zabezpieczyć świadczenia dla pacjentów covidowych, tylko, tyle że zmniejszyła się ilość 

łóżek i tym nsposobem, że przedkładaliśmy wcześniej taki wniosek na temat stworzenia 

szpitala hybrydowego. Pojawiła się możliwość, że część szpitala mogliśmy wydzielić dla 

pacjentów niecovidoych. Według tych wszystkich ustaleń zdecydowaliśmy, że będziemy 

wydzielali oddziały zabiegowe, czyli mówimy o chirurgii ogólnej, mówimy o ortopedii,  

o laryngologii , otolaryngologii, okulistyce, więc te oddziały zostały wyłączone i tam, gdzie 

kiedyś była ortopedia w tym miejscu właśnie będą działać te oddziały zabiegowe. 

Wydzielony będzie również obszar bloku operacyjnego, po to żebyśmy mieli możliwość 

wykonywania tych zabiegów. Jeżeli będą zabiegi dla pacjentów covidowych wówczas w tym 

momencie praca bloku, opracowana jest specjalna procedura, praca bloku operacyjnego, jeżeli 

taka będzie pilna potrzeba będzie skorzystamy z którejś sali na bloku operacyjnym. 

Natomiast, jeżeli będą to zabiegi planowe dla pacjentów covidowych, to mamy 

zorganizowaną na SOR, w tych pomieszczeniach, gdzie kiedyś miał być SOR jest jedna sala 

operacyjna i ją przeznaczamy dla wykonywania zabiegów dla pacjentów covidowych. Także 

ta część, gdzie jest w tej chwili ortopedia, wejście będzie od strony Izby Przyjęć, czyli będzie 

to odrębna izba przyjęć dla pacjentów niezakażonych.  Jak Państwo wiecie tam od strony 

podestu, gdzie jest wjazd dla karetek było wejście dla tej Izby przyjęć, która była kiedyś. 

Więc tutaj takie jest odrębne wejście, co ostatnio pokazywaliśmy również przez media, które 

tam były. Wprowadziliśmy po przez tą nową izbę przyjęć będzie to całkiem odrębna izba 

przyjęć dla pacjentów niecovidowych z wszystkimi wymogami, które stawia rozporządzenie 

Ministra Zdrowia i warunki kontraktowania określone przez Prezesa NFZ. Na ten cel 

przeznaczyliśmy około 80 łóżek. Na tych dwóch poziomach, gdzie była ortopedia. Również 

od 1 października będzie uruchomiona diagnostyka, którą prowadzi firma Tomma, także 

jesteśmy już po rozmowach, od pierwszego dla naszych pacjentów poradnianych, dla naszych 

pacjentów szpitalnych będzie świadczyć, będzie wykonywać badania. Natomiast wszystkie 

badania związane z pacjentami covidowymi będziemy korzystać ze sprzętu przenośnego, 

który będzie umiejscowiony w tych pomieszczeniach, w tych oddziałach szpitalnych. Jeżeli 

będzie konieczność wykonania tomografii komputerowej wówczas chwilowo wyłączymy 

działanie czy dostęp do tych pomieszczeń i po odkażeniu z powrotem będziemy tych 

pacjentów przyjmować. Jest opracowana na to odrębna procedura, firma ma wypracowane 
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procedury, dlatego że przez cały okres epidemii wszystkie ich ośrodki działały w sposób 

otwarty, czyli przyjmowały  pacjentów. I tu również jeszcze jest dość dobra wiadomość myślę 

dla pacjentów, którzy wymagają dializ. Od pierwszego również października stacja dializ dla 

pacjentów niezakażonych będzie również funkcjonować. Znaleźliśmy rozwiązanie, tak żeby 

ci pacjenci mógł do tej stacji dializ trafić inną drogą. W tej chwili firma wykonuje 

zabezpieczenia, dzisiaj jestem po rozmowie z właścicielem tej firmy z Nefroluxu. Od 

pierwszego będzie ta stacja działać,  czyli na terenie szpitala będą dwie stacje dializ 

prowadzonych  przez firmę Nefrolux, czyli dla pacjentów niezakażonych i na oddziałach, na 

oddziale wewnętrznym II, gdzie otworzyliśmy stację dializ dla pacjentów zakażonych. Nocna 

i świąteczna pomoc od 1 października wraca z powrotem na teren szpitala. Będzie 

funkcjonować w obszarze poradni specjalistycznych. Również przenosimy z ulicy 

Sienkiewicza dzienny oddział chemioterapii, który tam zlokalizowaliśmy, czyli będzie 

przeniesiony tam, gdzie był kiedyś blok operacyjny ortopedii. I w zasadzie na ulicy 

Sienkiewicza kończymy swoją działalność, także wszystko będzie zlokalizowany na terenie 

szpitala. Również po przeprowadzeniu drobnych remontów będziemy z powrotem, wracamy 

z pogotowiem w obszar szpitala. Także chcielibyśmy, żeby już ten okres taki przejściowy 

zakończyć. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Jeszcze Panie Dyrektorze, czy  RCM też wraca do normalnego funkcjonowania?  

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  
RCM już pracuje, normalnie, także przyjmuje pacjentów, wszystko. Rozmawiałem  

z doktorem Szymiczkiem, który jest tam szefem tego ośrodka i już przyjmują normalnie 

pacjentów. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie Dyrektorze, skorzystam jeszcze, czy Państwo radni jeszcze chcieli dopytać dodatkowo, 

bardzo proszę.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska:  

Tak, Panie Dyrektorze, myślę, że to jest najlepsza informacja dla pacjentów, którzy oczekują 

na te dializy na miejscu. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo tutaj jest kilka jeszcze 

informacji takich zmieniających funkcjonowanie w jakiś sposób. Jak najszerszym 

strumieniem dotrzemy, jakby z informacją do osób, które powinny ją pozyskać, żeby np. jeśli 

chodzi o nocną  i świąteczną opiekę zdrowotną nie przyjeżdżały już na ulicę Sienkiewicza, ale 

na Gamowską, czyli rozumiem, że z jednej strony liczymy na media, które nas w tym wesprą, 

ale czy jeszcze jakieś komunikaty specjalne ze strony szpitala, Pana Dyrektora czy za  

pośrednictwem jakiejś konferencji prasowej, żeby po prostu jak największa ilość osób została 

poinformowana, bo wiadomo, że człowiek czy z bólem, czy problemem, to po prostu jeszcze 

dodatkowo byłby narażony na jakieś np. niepotrzebne przemieszczanie się i nawet nerwową 

sytuację. Dziękuję. 

 

Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik:  
Takie informacje już poszły. Natomiast jeszcze je powtórzymy. Myślę,  że takie stałe 

informacje czy komunikaty również zawiesimy na naszych stronach internetowych jak 

i również wykorzystamy lokalne media.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
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Czy ktoś z Państwa radnych chciał dopytać Pana Dyrektora. Nie widzę zgłoszeń. Bardzo 

dziękuję Panie Dyrektorze za informację przekazaną, co do rozwiązań oraz szpitala. Jesteśmy 

w punkcie Wolne wnioski i informację, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać 

głos. Nie widzę zgłoszeń, zatem sobie pozwolę także moje dwa słowa informacyjne. 

Korespondencja wpływająca w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym. Kolejna sesja Rady Powiatu planowana jest na 27 października 2020 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i zgodnie z przyjętym planem pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego tematem kolejnej sesji będzie: Informacja o stanie realizacji 

zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Przechodzimy do ostatniego punktu.  

 

    Ad 19. Zakończenie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Zamykam XXI sesję Rady Powiatu Raciborskiego, jest godzina 17:53. Bardzo dziękuję za 

przybycie. 

 

 

 

Stenogram opracowały: 

Inspektor OR Agnieszka Bartula, 

Inspektor OR Magdalena Kolorz.                                           Przewodniczący Rady 

                                                                                                         Adam Wajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


