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                           Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.8.2020                            VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXII/2020 

z  XXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  27 października 2020  r. 

zdalny tryb obradowania 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

 

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

Przedmiotowy stenogram stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 października 2020 r. potwierdzającej 

udział w zdalnych obradach sesji (zał. nr 2). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 27 października 2020 r. 

potwierdzającej udział w zdalnych obradach sesji (zał. nr 3). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXII/181/2020 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

2. XXII/182/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

3. XXII/183/2020 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2020. 

4. XXII/184/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego. 
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Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020.  

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

działania Starosty Raciborskiego. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Wolne wnioski i informacje.  

14. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:04 otworzył obrady XXII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  
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Przekazał, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu 

epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, obrady 

będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

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

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać  obrady, sesje,  

posiedzenia,  zgromadzenia  lub  inne  formy  działania właściwe dla tych organów,  

a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

Przewodniczący sprawdził obecność radnych w zdalnych obradach i przekazał, że 

22 radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 

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

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, aby radni i uczestnicy sesji, którzy nie 

zabierają głosu wyciszyli mikrofon. Zabieg ten pozwoli uniknąć chaosu  

w wypowiedziach i w transmisji wideo.  

Zasada obowiązująca podczas jawnego głosowania imiennego – wyczytany 

z imienia i nazwiska radny podaje do protokołu, czy jest "za", "przeciw" czy też 

"wstrzymuje się od głosu". 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wniosła  

o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego - propozycja Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji została przyjęta większością głosów – 21 głosów za, 0 głosów 

wstrzymujących, 2 głosy nieoddane. Radna Elżbieta Biskup oraz radny Eugeniusz Kura  

z powodu problemów technicznych nie brali udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             1 

Porządek obrad został zmieniony.  

          Radna Elżbieta Biskup z powodu problemów technicznych nie brała udziału  

        w głosowaniu. 

 

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

 

Protokół z XXI sesji z dnia 28 września 2020 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             2 

Protokół został przyjęty.  

Radna Elżbieta Biskup oraz radny Eugeniusz Kura  z powodu problemów 

technicznych nie brali udziału w głosowaniu. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Adriana Plurę, Pawła Płonkę oraz Artura Wierzbickiego. 

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 21 głosów 

za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieoddany.  

Radny Eugeniusz Kura  z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

w głosowaniu. 
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 Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Artur Wierzbicki  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał 

i Wniosków. 

 

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

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta Grzegorz Swoboda (dalej Starosta) przypomniał, iż informację Starosty  

o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 29 września 2020 r. do  

15 października 2020 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 15 października  

2020 r. (zał. nr 5). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 16 października 2020 r. do 27 października 2020 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji 

 (zał. nr 6). 

 Następnie Starosta omówił najważniejsze realizowane przez Powiat Raciborski 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej i społecznej.  

W dalszej części obrad głos zabrał Wicestarosta Marek Kurpis, który przedstawił, 

jak funkcjonują szkoły podległe Powiatowi w czasie pandemii COVID-19. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła funkcjonowanie Powiatowego 

Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu w czasie pandemii COVID-19.  

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

przedstawił bieżącą sytuację w raciborskiej lecznicy.  

 Następnie Starosta przekazał, że zaproponował włodarzom gmin powiatu 

raciborskiego wprowadzenie w PKS wakacyjnego rozkładu jazdy z uwagi na 

wprowadzenie na obszarze całego kraju czerwonej strefy i zdalnego nauczania.  

 

Ad 6. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2019/2020. 

Opracowanie pn. „Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020” (zał. nr 7 ) było omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady. 

W tym punkcie obrad głos zabrał Starosta Grzegorz Swoboda i Wicestarosta 

Marek Kurpis.  
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Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

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

26 października 2020 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie 

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

Raciborskiego na 2020.  

Radny Paweł Płonka poruszył kwestię finansowania kolekcjonerskiego banknotu 

0 Euro i zapytał, czy skutki finansowe z tego tytułu dotyczą tylko roku 2020 czy też 2021. 

Starosta odpowiedział, że przedmiotowe zadania jest dwuletnie, połowa kwoty 

jest wydatkowana w 2020 r. a połowa w 2021 r. 

Radny Paweł Płonka podkreślił, że podano wiele kwot w przedmiocie emisji ww. 

banknotu m.in. 85.000 zł. Radny podkreślił, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone 

na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Ponadto zwrócił się  

o podanie rzeczywistej kwoty końcowej za emisję kolekcjonerskiego banknotu 0 euro.  

Starosta poinformował, że kwestie związane z emisją banknotu 0 euro były 

omawiane na posiedzeniach Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Nigdy nie była podawana kwota 86.000 zł  

w kontekście przedmiotowej sprawy. Na wrześniowym posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa przekazano informację, iż emisja banknotu 0 euro wyniesie 

75.000 zł. Kwota została zmniejszona do 53.000 zł płatnych w dwóch ratach. Starosta 

zadeklarował, że w razie konieczności przygotuje radnemu Pawłowi Płonce informacje 

w powyższej sprawie na piśmie. 

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że na posiedzeniach Komisji, w których 

uczestniczył nie wyjaśniono z jakiego powodu kwota za emisje banknotu 0 euro została 

zmniejszona. Radny przypomniał, że na wrześniowym posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa zajął stanowisko, że emisja ww. banknotu powinna być 

elementem strategii promocyjnej Powiatu, a nie jednorazową akcją promocyjną. Dodał 

ponadto, że wówczas wyraził wątpliwość, czy w okresie pandemii należy podejmować 

takie działania promocyjne. Radny zaznaczył, że aktualnie sytuacja epidemiczna uległa 

zaostrzeniu i wołałby oszczędzać na akcjach promocyjnych niż np. pracownikach tut. 
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Starostwa. Radny zaznaczył, iż w jego cenie Powiat nie powinien ponosić takiego 

wydatku.  

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że podziela zdanie radnego Tomasza 

Kusego. Ponadto zapytał, jaki jest powód podziału płatności ze emisję banknotu 0 euro 

na dwie raty.  

Starosta zaznaczył, że jest zdziwiony pytaniem radnego Dawida Wacławczyka. 

Zwrócił się do radnych o zaproponowanie innej formy promocji Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu. Ponadto przypomniał, że emisja banknotu 0 euro realizowana jest przez 

okres czterech miesięcy. Wobec powyższego niezbędne jest wpisanie tego zadania do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska w nawiązaniu do wypowiedzi radnego 

Tomasza Kusego podkreśliła, że pracownicy tut Starostwa nie stracili pracy ani swojego 

uposażenia. Ponadto dodała, że znaczna część pracowników jest zainteresowana 

zakupem banknotu 0 euro.  

Radny Adrian Plura przypomniał, że kwestie związane z emisją 

kolekcjonerskiego banknotu 0 euro były poddane głosowaniu na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Ponadto zapytał, jakim stosunkiem głosów 

przedmiotowa sprawa została przegłosowana pozytywnie. Dodał, że jest zdziwiony 

dyskusją dotyczą finansowania tego zadania, gdyż członkowie Komisji wyrazili zgodę na 

emisję ww. banknotu.  

Radny Tomasz Kusy odniósł się do wypowiedzi radnego Adriana Plury. Dodał, 

że wynikało z niej, że w przypadku, kiedy radny nie zagłosował w omawianej sprawie 

„za” na posiedzeniu Komisji, to nie ma prawa zgłaszać swoich wątpliwości na sesji. 

Radny Adrian Plura podkreślił, że sprostuję tę informację.  

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że w taki sposób odebrał wypowiedź radnego 

Adriana Plury.  

Radny Adrian Plura podkreślił, że rozumie iż radny może oddać inne głosy  

w jednej sprawie na posiedzeniu Komisji i sesji. Dodał, że chciałby poznać wynik 

głosowania w sprawie emisji banknotu 0 euro przeprowadzonego na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.  

Radny Tomasz Cofała przekazał, że wydruk euro obligacji będzie stanowił 

pierwszy krok do większej akcji promocyjnej zapowiadanej przez Starostę i mającej 

oddźwięk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. 
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Radny Artur Wierzbicki poinformował, że wynik głosowania na wrześniowym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w sprawie emisji 

kolekcjonerskiego banknotu 0 euro przedstawiał się następująco:  11 głosów za, 0 głosów 

przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. W dniu 4 października 2020 r. radny otrzymał pismo 

od Zarząd Powiatu informujące, że prace związane z emisją banknotu 0 euro zostały 

wstrzymane i  po dokonaniu dogłębnej analizy projektu umowy oraz jej przedmiotu 

sprawa zostanie ponownie przekazana pod obrady Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa. Radny Artur Wierzbicki pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przekazał, że przedmiotowy wniosek nie wpłynął do 

Komisji. 

Starosta przekazał, że kwestia emisji banknotu 0 euro była ponownie omawiana 

na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z uwago na fakt, iż zmniejszyła 

się kwota za realizację zadania. Dodał, że jeżeli radni nie wyrażą zgody na emisję 

banknotu 0 euro, to zadanie nie będzie realizowane.  

Radna Elżbieta Biskup przekazała, iż podziela zdanie radnego Tomasza Kusego 

w kwestii emisji banknotu 0 euro. Radna przekazała, że zastanawia się, czy nie należałoby 

przeznaczyć tej kwoty na zadanie związane z projektem promocji m.in. wdrażanego przez 

radnego Dawida Wacławczyka połączenia raciborskiego zamku i muzeum. Radna 

podkreśliła, że w jej ocenie brakuje biznesplanu kulturalnego Powiatu.  

Starosta sprostował, że Powiat nie zlecał opracowania koncepcji połączenia 

zamku i muzeum radnemu Dawidowi Wacławczykowi. Starosta podkreślił, że nie 

podziela zdania radnej Elżbiety Biskup. Dodał, że Zarząd Powiatu podejmuje wiele 

działań mających na celu promocję zamku. W bieżącym roku zaplanowano 

zorganizowanie dwóch ogromnych imprez, tj. targów turystycznych promujących Krainę 

Górnej Odry oraz pierwszego wojewódzkiego kiermaszu świątecznego. 

Radny Piotr Olender podkreślił, że Powiat wykłada środki finansowe na emisję 

kolekcjonerskiego banknotu 0 euro, które odzyska po sprzedaży nakładu.  

Radny Łukasz Mura pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa podkreślił, że z wypowiedzi radnego Artura 

Wierzbickiego wynika, że członkowie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa powinni 

ponownie przegłosować wniosek dotyczący emisji banknotu 0 euro z uwagi na zmianę 

kwoty za realizację zadania. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że opinia Komisji w przedmiocie uchwały nie jest 

wiążąca, gdyż o podjęciu uchwały decydują radni w formie głosowania na sesji.  
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Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że kolekcjonerskie banknoty 0 euro nie są 

euroobligacjami. Ponadto dodał, iż nie wierzy że Powiat odzyska poniesione środki 

finansowe ze sprzedaży nakładu. Radny podkreślił, że dotychczas nie omówiono, w jaki 

sposób banknot 0 euro będzie rozprowadzany.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.    

Głosowanie:  

Za:                      14 

Przeciw:                8  

Wstrzymało się     1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXII/181/2020 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032. 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                         14 

Przeciw:       8 

Wstrzymało się       1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXII/182/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad  9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020.  

 

 Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że Powiatowa Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt 



 10 

uchwały. W związku z powyższym zostanie wprowadzona autopoprawka w treści 

uzasadnienia przedmiotowej uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXII/183/2020 w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020.  

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Starosty Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Po oddaniu przez 17 radnych głosów (11 głosów za, 4 głosów przeciw,  

2 głosów wstrzymujących się) Starosta Grzegorz Swoboda złożył wniosek formalny 

o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Starosty Raciborskiego z uwagi na fakt, iż część radnych nie zrozumiała przedmiotu 

głosowania. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podzieliła zdanie Starosty w sprawie 

reasumpcji głosowania.  

Przewodniczący Rady przekazał, że z przedstawionego projektu  uchwały wynika, 

iż uznaje się skargę za bezzasadną. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zapytała, czy można zgłosić wniosek  

o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy któryś z radnych nie zrozumiał przedmiotu 

głosowania. 
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska, Wiceprzewodniczący Rady Władysław 

Gumieniak oraz radny Tomasz Cofała potwierdzili powyższy fakt poprzez podniesienie 

ręki. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek potwierdził, że przedmiot glosowania 

można było zrozumieć opatrznie. 

Wicestarosta Marek Kurpis zaproponował, aby z uwagi na przedstawione 

wątpliwości przeprowadzić reasumpcję głosowania.  

Przewodniczący Rady podkreślił, iż z uwagi że obrady sesji są przeprowadzane  

w sposób zdalny i nie wszyscy radni mają wyświetlony projekt uchwały należałoby 

przeprowadzić reasumpcje głosowania.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że ma wniosek formalny. 

Przewodniczący Rady doprecyzował, że głosując „za” radni uznają skargę na 

działania Starosty Raciborskiego za bezzasadną.  

Radny Tomasz Kusy złożył wniosek formalny w imieniu Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość, aby radni, którzy mają możliwość włączyli kamerki internetowe  

z uwagi na fakt, iż otrzymał informację, że nie wszyscy radni, którzy głosują są obecni. 

Starosta przychylił się do wniosku radnego Tomasza Kusego. 

       Przewodniczący Rady również przychylił się od wniosku radnego Tomasza Kusego. 

Ponadto zapytał, czy wszyscy radni zrozumieli treść i przedmiot głosowanej uchwały. 

Ponownie przekazał, że głosując za podjęciem uchwały radni uznają, że skarga na 

działania Starosty Raciborskiego jest bezzasadna.  

 Radny Adrian Plura wniósł o zweryfikowanie u radcy prawnego, czy wniosek  

o przeprowadzenie reasumpcji głosowania powinien być przegłosowany przez radnych.  

 Przewodniczący Rady przekazał, że zwróci się o opinię do radcy prawnego, który 

czuwa nad przebiegiem sesji. 

Radny Łukasz Mura podkreślił, że radni wcześniej otrzymali projekt 

przedmiotowej uchwały i zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady  

o kontynuowanie głosowania.  

Starosta przekazał, że nie podziela zdania radnego Łukasza Mury. Dodał, iż z uwagi 

na wątpliwości radnych należy przeprowadzić reasumpcję głosowania.  

Przewodniczący Rady przekazał, że zwróci się do radcy prawnego o wydanie opinii 

w przedmiocie złożonego wniosku o reasumpcję głosowania dotyczącego uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.  
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Radny Tomasz Kusy wniósł o zarządzenie przerwy technicznej z uwagi na fakt, iż 

niektórzy radni mają problemy techniczne i muszą zrestartować komputery. 

Przewodniczący Rady o godz. 16:38 zarządził przerwę techniczną.  

Przewodniczący Rady o godz. 16:45 wznowił obrady sesji.  

Przewodniczący Rady przekazał, że Pani radca prawny przekazała, że wniosek  

o reasumpcję glosowania należy przegłosować.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku o przeprowadzenie 

reasumpcji głosowania dotyczącego podjęcia uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.  

Głosowanie: 

Za:              14 

Przeciw:     8 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane  1 

Udziału w głosowaniu nie brał Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny.  

Przedmiotowy wniosek został podjęty. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. uchwały. 

Głosowanie: 

Za:  20 

Przeciw:    1 

Wstrzymało się    2 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXII/184/2020 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Raciborskiego. 

 

Ad 11. Interpelacje i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje należy składać w formie 

pisemnej.  

 Radny Adrian Plura przekazał, że przesłał interpelację do Wydziału 

Organizacyjnego tut. Starostwa (zał. nr 8) dotyczącą wynagrodzeń pracowników szpitala, 

zapowiadanej przez rząd 200% podwyżki dla personelu medycznego pracującego  

z pacjentem „covidowym” oraz refinansowania przedmiotowej podwyżki.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szpitala o udzielenie 

radnemu Adrianowi Plurze odpowiedzi na ww. interpelację.  
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 Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu odpowiedział, 

że wspomniany przez radnego Adriana Plurę wzrost wynagrodzeń dla personelu 

medycznego dotyczy wyłącznie pracowników delegowanych do pracy przez Wojewodę.  

 Radny Dawid Wacławczyk przekazał, że pacjenci poradni przyszpitalnych nie 

mogą korzystać z windy. Radny podkreślił, że jest to szczególnie uciążliwe dla starszych 

pacjentów, dla których pokonanie schodów stanowi ogromny problem. 

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

poinformował, że obecnie w raciborskiej lecznicy jest wiele wejść. Wejście do poradni 

specjalistycznych nie przecina się ze strefą „covidową”. W tej części szpitala nie ma 

możliwości korzystania z windy. Utworzony został na parterze budynku specjalny 

gabinet dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które mają trudności z poruszaniem się.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, w jaki sposób pacjenci powinni zgłosić chęć 

skorzystania z takiego gabinetu.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przekazał, że  

w przypadku, kiedy pacjent chce skorzystać z ww. gabinetu lekarz określonej 

specjalności udaje się do pacjenta i tam udziela mu porady.  

 

Ad 12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Artur Wierzbicki  przekazał,  

że w trakcie sesji został zgłoszony wniosek o reasumpcję głosowania dotyczący uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego.  

Przewodniczący Rady zaznaczył, że przedmiotowy wniosek został już 

zrealizowany.  

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przekazał, że innych wniosków nie 

zgłoszono.  

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak poinformował, że 

interpelacja, którą radny złożył na XXI sesji była bardzo skuteczna, gdyż ścięto 

nawarstwienia poboczy przy DW 425 pomiędzy Kuźnią Raciborską a Solarnią. 
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Radny Piotr Olender przekazał, że siostry z klasztoru „Annuntiata” znajdują się  

w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19. Radny zaapelował o wsparcie 

finansowe klasztoru. Przekazał, że informacje dotyczące numeru konta bankowego są 

dostępne w Wydziale Organizacyjnym tut. Starostwa.  Ponadto dodał, że jako pierwszy 

w sprawę klasztoru zaangażował się radny Artur Wierzbicki. 

 Przewodniczący Rady realizując zapis art. art. 25 c ust. 12 w związku z art. 25 c 

ust. 3 pkt 1 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 920) przekazał, że informacja dotycząca analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych za rok 2019 oraz informacja Starosty 

Raciborskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu, 

sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty znajduje się do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym tut. Starostwa.  

 Ponadto Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 24 listopada 2020 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Zgodnie z przyjętym planem 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2020 r. tematem kolejnej sesji będzie:  

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego,  

2.Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

 Przewodniczący Rady przekazał, że decyzja o trybie przeprowadzenia sesji będzie 

zależała od rozwoju sytuacji epidemicznej i zostanie przekazana radnym w późniejszym 

terminie.  

 Radny Szymon Bolik zwrócił się do Starosty w sprawie wyznaczenia nowego 

przejścia dla pieszych w Makowie.  

 Starost przekazał, że posiada informacje dotyczące przejścia w Borucinie. 

Zadeklarował, że jeżeli będzie taka możliwość i konieczność to na wniosek radnego 

Szymona Bolika nowe przejście zostanie wyznaczone.  

 Radny Szymon Bolik doprecyzował, że sprawa dotyczy przejścia dla pieszych  

w Makowie. 

 Starosta podkreślił, że podobna sytuacja występuje również w miejscowości 

Borucin. Podziękował radnemu Szymonowi Bolikowi za zgłoszenie.  
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Ad 14.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:02. 

 Na tym protokół zakończono.  

       

          

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady 

                       Adam Wajda  


