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Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Minęło 5 minut na technikę. Pozwólcie Państwo, że otworzę dwudziestą sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną w oparciu o art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o zmianie    

o szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid - 19. Jak wiadomo zgodnie z tą podstawą prawną mamy możliwość funkcjonowania jako 

rada powiatu na  odległość, czyli poprzez łącza internetowe i w tym trybie dzisiaj będziemy 

obradować. Rozpoczniemy od sprawdzenia listy obecności, bardzo bym prosił o krótką 

odpowiedź, ja będę wyczytywał, czy jest z nami obecna Pani Elżbieta Biskup. Pani Elżbieto, 

czy Pani nas słyszy? Pani Elżbieto, czy Pani słyszy? Nie słychać, Pan Szymon Bolik?  

 

Radny Szymon Bolik: 

Słyszę.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Słyszy. 

Andrzej Chroboczek,? Jest. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

 Jest. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Jestem obecny. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

 Jestem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura. Panie Eugeniuszu, czy Pan nas słyszy? 

Panie Eugeniuszu, czy Pan nas słyszy.  

Widzę, że Pan mówi, ale nie słychać. Jakby do mikrofonu Panie Eugeniuszu. Jest Pan? Pan 

Eugeniusz kiwa, że jest, ale jeszcze z mikrofonem jak spróbować naprawić. 

Pan Marek Kurpis.  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

 Jestem.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Lewandowska?  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Tak, jestem. Witam. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Witam. Franciszek Marcol?   

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem. Dzień dobry. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  
Witam. Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Dzień dobry.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Słychać. Łukasz Mura? 

 

Radny Łukasz Mura: 

Jest.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest i słychać. 

Piotr Olender? 

 

Radny Piotr Olender: 

Jestem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Fajnie. Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka? 

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem obecny, dzień dobry. 

   

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator? Panie Józefie? Pan Józef Stukator? Ja widzę, ale nie słyszę. 

Panie Józefie, czy Pan słyszy nas? Panie Józefie?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

A słychać. Jest Pan, Panie Józefie.  

Pan Grzegorz Swoboda? Starosta jest? 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem, witam serdecznie.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Słyszy. 

Dawid Wacławczyk?  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Jestem, słyszę.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dobra. Ja jestem. Roman Wałach? Pana Romana nie mamy na razie połączonego.  Pani Ewa 

Widera? 

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem, dzień dobry.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest i słychać. Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Obecny, dzień dobry.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Słychać i Rysiu Wolny? Rysiu, czy nas słyszysz? 

Czy Rysiu nas słyszy bo...  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Halo, halo jestem. Tak. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Słyszysz, dobra.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Tak słyszę, słyszycie mnie?  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tak, słyszymy, słyszymy.  Do Pani Elżbiety Biskup jeszcze wracamy, czy nas słyszy Pani Ela? 

Aha, Pani Ela się podłącza. Na ten moment, więc na ten moment mamy kworum, jest 

dostępnych 22 radnych, Pani Ela próbuje uruchomić mikrofon, ale jest na wizji i mamy kontakt, 

więc mogę powiedzieć, że kworum jest, czyli stosowne kworum do prowadzenia obrad                   

i podejmowania uchwał.  

Witam Państwa wszystkich radnych, zaproszonych gości i przypominam, że także zdalnie 

można sesję, jest transmisja publiczna może ją śledzić u siebie w domu. Więc witam wszystkich 

w sieci także mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Pozwólcie Państwo technicznie o dwóch 

zasadach przypomnę jeśli chodzi o zasady głosowania zdalnego, czyli głosujemy na zasadzie 
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odczytywania z listy, i trzeba potwierdzić za, przeciw czy też wstrzymuję się od głosu, dlatego 

mamy 7 głosowań 4 uchwały i 3 inne. I będę niestety musiał z listy odczytywać, żeby nie była 

kwestionowana zasadność i  właściwość podejmowania w tym trybie uchwał, musi być w tej 

procedurze, więc będę z listy odczytywał, trochę to zajmie czas, ale będziemy sprawnie działać 

to myślę, że nie będzie tak źle. Jeśli chodzi o mikrofon to proszę mieć go wyłączony, żeby tych 

wszystkich szumów, które każdy gdzieś tam zbiera z pomieszczenia gdzie się znajduje, żeby 

nie zakłócało i na moment kiedy będzie zabierał głos jak najbardziej wtedy włączymy myślę, 

że będzie wtedy w sprawnie. W związku z tym przechodzi do pierwszego punktu formalnego, 

czyli informacja o porządku obrad. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady 

Powiatu 

Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego. Jest to 

nowa uchwała, która nie była w porządku obrad, więc musimy też przegłosować. 

 Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku dzisiejszych obrad. Będę odczytywał z 

listy, proszę o sprawne, sprawne odpowiedzi. Czy Pani Elżbieta Biskup już jest,  jeszcze nas 

nie słyszy. 

Pan Szymon Bolik jest za, przeciw czy się wstrzymuje? 

 

Radny Szymon Bolik: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Szymon Bolik za.  

Andrzej Chroboczek? Za.  

 

Członek Zarządu Andrzej Choroboczek: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała? 

 

Radny Tomasz Cofała. 

 Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

 Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura. Panie Gienku, za? Panie Eugeniuszu, Pan jest za? Nie słyszymy Pana 

Eugeniusza.  

Pan Marek Kurpis. 
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Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za.  Pani Ewa Lewandowska? 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol? 

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk?  

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura? Panie Łukaszu, za? 

 

Radny Łukasz Mura: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Piotr Olender? Piotrze?  Za?  

 

Radny Piotr Olender: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura?  

 

Radny Adrian Plura: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka? 

 

Radny Paweł Płonka: 

 Jestem za.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator? Józef Stukator, jest za? Nie słyszę.  Czy Pan Józef Stukator jest za? Nie widać.  

Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk? Dawidzie, jesteś za?  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

 Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja jestem za. 

Romana Wałacha nie mamy jeszcze. Ewa Widera? 

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Jestem za.   

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

I Ryszard Wolny?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jeszcze Panią Elę Biskup, czy już nas słyszy? Nie słychać i nie mam informacji od 3 radnych 

jednak większość była za, a więc, stosowne kworum,  jeszcze mamy Pana Romana Wałacha, 

który piszę nam, że jest za, więc także też ten czat, który mamy też proszę wykorzystywać      w 

razie braku możliwości przekazania informacji. Więc wszyscy są za wprowadzeniem do 

dzisiejszego porządku obrad jednej uchwały proponowanej przez Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji. Czy ktoś z Państwa radnych chciał także zmienić jeszcze porządek obrad poprzez 

dodanie lub odjęcie jakiejś uchwały? 

Słucham propozycji. Nie widzę, zatem dla formalności musimy jeszcze raz przegłosować już 

po wprowadzeniu tej jednej uchwały, porządek obrad w kształcie zaproponowanym, 

wzbogaconym o tą jedną uchwałę, która na wniosek Komisji Skarg, Wniosków, która została 

zaakceptowana. Wobec tego przeprowadzę jeszcze raz głosowanie nad już całością porządku 

obrad zaproponował zaproponowanego z tą dodatkową uchwałą. 

Kto z Państwa jest za takim kształtem porządku obrad, zapytuję, Pani Elżbieta Biskup? Nie 

słychać. Szymon Bolik? Za, Szymonie? Pan Szymon Bolik? 
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Radny Szymon Bolik: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest za. -Andrzej Chroboczek? 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura? 

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Marek Kurpis? 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za, jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Lewandowska? 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 
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Jestem za. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura? 

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Piotr Olender? 

 

Radny Piotr Olender:  
Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka? 

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator? 

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

 Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za, tak. 

Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Jestem za.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja jestem za. Pan Roman Wałach?  

 

Radny Roman Wałach: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Jest za. Ewa Widera? 

 

Radna Ewa Widera: 

 Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

I Ryszard Wolny? 

 

Wiceprzewodniczący Ryszard Wolny: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Więc, tak naprawdę wszyscy byli za, nie uczestniczyła w głosowaniu Pani Elżbieta Biskup, 

pozostali wszyscy byli za. Zatem porządek obrad został zatwierdzony w zaproponowanym 

kształcie.  

 

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

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jesteśmy w kolejnym punkcie sesji, czyli przyjęcie protokołu z dwudziestej pierwszej sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Protokół był w biurze Wydziału Organizacyjnego. Czy są uwagi 

do protokołu z dwudziestej pierwszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Nie słyszę, Wobec 

tego przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 

dwudziestej pierwszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przejdziemy do głosowania 

imiennego. Pani Elżbieta Biskup, czy nas słyszy? Nie słyszy. Pan Szymon Bolik? Za? Tak, tak 

Panie Szymonie? 

 

Radny Szymon Bolik: 

Tak? Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Andrzej Chroboczek? 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura? Panie Gienku? Nie słyszymy Pana Gienka. Marek Kurpis?  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Lewandowska?  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura?  

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Piotr Olender? 
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Radny Piotr Olender: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józek Stukator? Józku, jesteś za? Józef Stukator? 

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Grzegorz Swoboda? 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk?  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adam Wajda, jestem za. Roman Wałach?  

 

Radny Roman Wałach: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Widera.  

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 
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Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ryszard Wolny?. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

 Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Udział w głosowaniu nie brało 2 radnych, reszta była za, wobec tego, protokół z dwudziestej 

pierwszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego 

punktu obrad, czyli wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

 

   Ad 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję tradycyjnie następujących radnych Adrian Plura 

czy wyraża zgodę?  Czy Adrian Plura wyraża zgodę? 

 

Radny Adrian Plura: 

Tak. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

I Artur Wierzbicki?  

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

To poddaję pod głosowanie proponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków                                         

i przeprowadzamy szybkie głosowanie imienne. Pani Elżbieta Biskup? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Jestem za. 

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Szymon Bolik? 

 

Radny Szymon Bolik: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Andrzej Chroboczek?  
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Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Eugeniusz Kura? Nie słyszy nas. 

 Marek Kurpis? 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

 Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Lewandowska? 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

 Jestem za.  

 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura? 
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Radny Łukasz Mura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Piotr Olender?  

 

Radny Piotr Olender: 

Jestem za. 

 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka? 

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem  za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator? Panie Józefie? Pan Józef Stukator?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest za. Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

 Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja jestem też za. 

Roman Wałach? 

 

Radny Roman Wałach: 
Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Widera?  
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Radna Ewa Widera: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Wstrzymuję się.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Wstrzymuje się. Ryszard Wolny? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Jestem za, jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu, dwóch się wstrzymało, reszta była za takim składem 

Komisji Uchwał i Wniosków, wobec tego Komisja została przyjęta w proponowanym składzie. 

Bardzo proszę, członków Komisji Uchwał i  Wniosków o wybór przewodniczącego ze swego 

grona. 

 

Radny Paweł Płonka: 

Proponuję kolegę Artura Wierzbickiego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Rozumiem, została przyjęta propozycja tak? Tak. Wśród pozostałych członków? Wiec jest 

wybór. Kolejny punkt obrad:  informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, 

w tym realizacja uchwał wniosków.  

 

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

uchwał wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę panie Starosto o zabranie tym punkcie sesji głosu. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Dzień dobry Pan Przewodniczący, Szanowni radni, drogie media. Witam serdecznie. Wraz           

z materiałami na sesji otrzymali Państwo pierwszą część informacji, w punkcie oczywiście 

odniosę się do najważniejszych z nich. 29-30 września odbyło się w Rawie Mazowieckiej 

Ogólne Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich. Tutaj tematem przewodnim było 

oczywiście doba pandemii, sytuacja w oświacie, sytuacja w szpitalach, w POZ-tach                          

i wszystko co związane z funkcjonowaniem w dobie pandemii. 

1 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej, oczywiście w reżimie sanitarnym. 

2 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyłem  spotkanie z marszałkiem oraz 

wicemarszałkiem w sprawach gospodarczych ważnych dla naszego regionu i ustaliliśmy m.in. 

spotkanie, które miało mieć miejsce 20 października, miała się odbyć wizyta gospodarcza 

marszałków. Niestety ze względu na sytuację pandemii została przełożona na późniejszy 

termin. 
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4 października na terenie ruin zamku w Tworkowie odbyła się inauguracja roku kulturalnego 

gminy Krzyżanowice, w której to Wójt Gminy również przekazał nagrody swoje. 

Uczestniczyłem osobiście w tym wydarzeniu. 

6 października z naszej inicjatywy i Starosty Wodzisławskiego jak i mojej odbyły się połączone 

konwenty miast i gmin naszego powiatu ale również powiatu wodzisławskiego. Tutaj konwent 

był przede wszystkim na celu wypracowania wspólnej inicjatywy poświęconej drodze wodnej, 

która ewentualnie w przyszłości miałaby postać, czyli Odra, Kanał Odra-Łaba-Dunaj, tu 

wypracowaliśmy stanowisko. Informowałem już Państwa o tym na Komisji. 7 października 

odbyło się spotkanie 

w Starostwie z dyrektorami placówek oświatowych. W naradzie uczestniczyłem osobiście wraz 

z Panem Wicestarostą. 

 8 października z inicjatywy Pana Marszałka Województwa Opolskiego w Zakrzowie odbyła 

się konferencja "Dobre praktyki w  rolnictwie w walce z suszą". Oczywiście wszystkie sprawy 

rolne jako powiat chcemy się bardzo mocno chcemy się włączać, oczywiście jeśli są sygnały 

bo takie sygnały również docierają tutaj do mnie do starostwa, również do radnych. Oczywiście 

w takie działania dotyczące funkcjonowania naszych rolników się chętnie będziemy się 

włączali. 

9 października odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci saperów poległych w wypadku 

w eksplozji w Kuźni Raciborskiej. Tutaj w Państwa imieniu i własnym złożyłem hołd składając 

kwiaty pod pomnikiem w tych uroczystościach wziąłem udział. 

10 października na terenie Zamku Piastowskiego odbyło się odbyła się inauguracja, spotkanie 

loży zdobywców Korony Gór Polskich. Pogratulowałem wszystkim uczestnikom, cieszę się, że 

właśnie takie wydarzenie miało miejsce tutaj u nas. 

12 października w siedzibie tutejszego starostwa odbyło się spotkanie z dyrektorem 

Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorem Subregionu jak również                        

z przedstawicielami Subregionu. To jest również pokłosiem mojej wizyty w Urzędzie 

Marszałkowskim w dniach poprzednich tutaj celem było wspólne wypracowanie stanowiska, 

chcemy podjąć działania promujące nasz region. Pierwszym to miały być targi turystyczne, 

promocja Krainy Górnej Odry, to miało się wszystko odbywać na Zamku Piastowskim. Miała 

być zorganizowana konferencja temu poświęcona oraz 1 edycja Wojewódzkiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, tutaj bardzo mocno zaangażowaliśmy się w tą inicjatywę. 

Zaproponowaliśmy pewną formułę, jednogłośnie decyzja o przełożeniu tego na przyszły rok 

została podjęta wspólnie z  Departamentem Turystyki z prostego powodu, nie da się 

zorganizować czegoś bez odpowiedniego pokrycia finansowego, ponieślibyśmy odpowiednie 

środki na przygotowanie tak ważne i wielkiej inicjatywy wojewódzkiej, nie wiedząc czy 

uzyskamy aprobatę, ze względu na choćby rozwijającą się pandemię, na chwilę obecną 

czerwona strefa. Stąd zdecydowałem o powołaniu zespołu i już dzisiaj przymierzamy się do 

organizacji jeśli tylko pandemia pozwoli w przyszłym roku 2021 na Zamku Piastowskim 

chcielibyśmy zrobić, myślę, że bardzo wielką imprezę oprócz oczywiście targów turystycznych 

również kiermasz bożonarodzeniowy. 

13 października odbyła się wideokonferencja z Wojewodą Śląskim na temat sytuacji  

epidemicznej w naszym województwie, tych konferencji jest bardzo dużo, te które  uczestniczy 

Pan Wojewoda, albo ktoś z Ministrów. Zawsze staram się Państwu przytoczyć. 

13 października w siedzibie starostwa w  dobie reżimu sanitarnego odbył jest symboliczny 

Dzień Edukacji Narodowej, takie spotkania okolicznościowe oczywiście, w którym oczywiście 

pozwoliłem sobie przekazać nagrody Starosty Raciborskiego za odpowiednie prowadzenie 

placówek, jak i zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty, w tym wydarzeniu uczestniczyłem   

z Panem Wicestarostą.  

14 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Rejonowego.  
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14 października w trybie oczywiście zdalnym odbył się konwent Powiatów Województwa 

Śląskiego, tutaj szanowni Państwo również te konwenty  odbywają się w cotygodniowo, 

ustalamy działania zgłaszamy problemy, nie tylko nasz powiat oczywiście boryka się szeregiem 

zadań dotyczących pandemii również inne powiaty, stąd oczywiście wymiana doświadczeń 

uważam, że jest bardzo ważna, a przede wszystkim wzajemna współpraca. Podczas tych 

konwentów oczywiście ja do tego się później odniosę, był to również konwent w którym 

zgłosiłem działanie systemu ratownictwa, pokłosiem dojazdu karetki do dziewczyny                    

w Raciborzu. Wielokrotnie zarówno Panu Wojewodzie, jak i podczas tego konwentu, to 

zgłosiłem, aby służby lepiej skoordynowały te działania dotyczące funkcjonowania dojazdów 

samych karetek, funkcjonowania tego na terenie nie tylko naszego powiatu, bo tak jak mówię 

to  oczywiście są działania kierowane przez sztab centralny, chyba z Katowic bodajże. Więc 

oni koordynują te działania więc zwróciłem uwagę, muszą lepiej to skoordynować, żeby było 

to spójne z naszymi oczekiwaniami w powiatach czy to rybnickim, wodzisławskim, czy u nas. 

14 października w tym również dniu spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, to jest również pokłosiem interwencji, w jakich powiat się 

zaangażował w te wszystkie zadania drogowe, oczywiście się bardzo mocno włączamy w te 

wszystkie inwestycje, które odbywają się na terenie naszego powiatu i przewidując, działania 

czy rozbudowę zarówno obwodnicy Raciborza jak i istniejącej tutaj przebudowy przez dwie 

firmy chcieliśmy uzyskać wspólnie z Panią dyrektor PZD informację, jak to będzie przebiegało 

jaki jest harmonogram prac. Pan Dyrektor, który uczestniczył w spotkaniu szczegółowo omówił 

działanie, wypracowaliśmy model, zgłosiłem również możliwość aplikacji o światła 

wzbudzane, żeby rozładować ten ruch o możliwość dobudowania na czas remontu, czy na czas 

budowy ronda przy Auchanie żeby tam można było zrobić nie ruch tak  jak to było przewidziane 

jednokierunkowy, ale wahadłowy, więc te tematy żeśmy oczywiście wyprzedzająco również 

chcieli poruszyć i tu dziękuję również Pani dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Pani 

Mużelak, za włączenie się w to spotkanie i dziękuję również Zarządowi  Dróg Wojewódzkich 

za uczestniczenie, i żeśmy myślę wspólnie ten temat omówili oczywiście będziemy do niego 

wracali. Również w tym samym dniu odbyło się posiedzenie Powiatowego Sztabu Zarządzania 

Kryzysowego . Tutaj pozwoliłem sobie zaprosić nasze podległe służby, ale również służby 

współpracujące. Chodziło głównie o sytuację miała na terenie powiatu, czyli podnoszący się 

stan poziomu wód, jak również możliwość przekierowania tych wód na zbiornik, te wszystkie 

rzeczy zostały zgłoszone i cieszę się, że to wszystko zadziałało, choć nie ukrywam, że te 

podtopienia miały miejsce, czy to w Gminie Krzyżanowice, czy Krzanowice.  Oczywiście na 

bieżąco sytuację żeśmy monitorowali. Dzisiaj otrzymali Państwo kolejną część informacji. 

16 października odbyła się w trybie zdalnym narada z dyrektorami placówek powiatu naszego 

tutaj. Główny temat oczywiście funkcjonowanie oświaty w trybie pandemii. 

17 października miała akcja dziękujemy bohaterom pomagamy ich dzieciom. Tu szanowni 

Państwo chciałbym podziękować organizatorom, zaangażowali się bardzo mocno byliśmy 

praktycznie rekordzistami, ponad 100 bonów ufundowanych przez firmę 4F o wartości 500 

złotych. trafiło bezpośrednio dla naszych pociech z naszego powiatu i cieszę się, że tutaj ta 

akcja, została doceniona i naprawdę fajny finał odbył się na hali Rafako. Oczywiście 

podkreślam z zachowaniem tego reżimu sanitarnego. 

19 października odbyła się kolejna narada z dyrektorami placówek oświatowych.  

21 października w trybie zdalnym kolejny konwent Województwa Powiatów Województwa 

Śląskiego, tutaj przede wszystkim sytuacja nie od nas zależna dotycząca POZ-tu, 

funkcjonowania w dobie pandemii, ale to co również zgłaszałem funkcjonowania 

poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych pod starostwo, sytuacji w szpitalu, 

sytuacji na drogach więc te wszystkie rzeczy są 

poruszane.  
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23 października odbyła się w trybie zdalnym  narada z dyrektorami placówek oświatowych, 

którą przeprowadził Pan Wicestarosta.  

23 października odbyła się w trybie zdalnym konferencja organizowana przez Śląski Urząd               

w Katowicach w sprawie sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim. Tutaj oprócz 

marszałków, Pana Wojewody, Pana  dyrektora NFZ, wziął udział cały sztab kryzysowy,                           

i omawiana była sytuacja na wypadek pogorszenia się sytuacja w województwie śląskim.                   

I jak te działania Pan Wojewoda widzi również została przekazana informacja.  

24 października kolejna konferencja w trybie zdalnym organizowana przez Śląski Urząd                  

w Katowicach w sprawie dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej. W  całym 

okresie sprawozdawczym odbyły się  4 posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego, Zarząd 

zaopiniował 8 projektów uchwał i podął 30 uchwał Zarządu, rozpatrzył 9 kart informacyjnych. 

Uchwały oczywiście powiatu są  publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w bazie 

rejestrów urzędowych. 

Informacje również jest, informacja na temat realizacji uchwał i wniosków Rady Powiatu jest 

dostępna w Wydziale Organizacyjnym. 

Szanowni Państwo pozwólcie, że  również przedstawię najważniejsze zadania realizowane                  

z problematyki gospodarczej w okresie międzysesyjnym. 

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych 

z zakresu administracji rządowej jeśli chodzi o, tutaj  obszar nieodpłatnej pomocy prawnej, 

dobrze funkcjonującej w naszym powiecie w kilku punktach m.in. Krzyżanowice oraz                       

w Kuźni Raciborskiej, jak w  naszej siedzibie w starostwie i mam nadzieję, że kolejne wsparcie 

i te rzeczy, które faktycznie mają wpływ na to, że mieszkańcy mogą korzystać uda  się szybko 

zrealizować i oczywiście utrzymać tą formę. Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do 

konsultacji projekty uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie                                                       

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających, to jest również uchwała 

obligatoryjna. Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu 28 września po zapoznaniu się     

z komisją konkursową dotyczącą zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert  na powierzenie do realizacji zadania publicznego powiatu w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie jako realizatora zadania wybrał Stowarzyszenie Persona, tutaj to 

Stowarzyszenie dobrze z nami współpracuje od wielu lat, więc cieszę się, że to właśnie to 

Stowarzyszenie będzie to zdanie wykonywało.  

Kolejna informacja to Zarząd Powiatu przekazał do konsultacji projekt programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozostałymi. Konsultacje będą prowadzone 

do 2 listopada. 

Powiat Raciborski w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa tutaj  pozyskaliśmy 

kolejnych 40 laptopów. Szanowni Państwo jest to dla nas bardzo ważne pokazało czy 

aplikowanie powiatów w sprzęt komputerowy ale nie tylko, bo jako powiat żeśmy również 

wyszli naprzeciw oczekiwaniom i zakupiliśmy z własnych środków sprzęt potrzebny do 

prowadzenia zadań zdalnych, więc wszystkie te laptopy i rzeczy, które umożliwiają naszym, 

naszej młodzieży naszej młodzieży oczywiście naukę zdalną, chcemy wyposażać te nasze 

jednostki, a jednocześnie wzmacniać naszą bazę edukacyjną. I kolejna informacja to Zarząd 

Powiatu ogłosił otwarty konkurs na powierzenie do realizacji oczywiście z zakresu zadań 

administracji rządowej, tutaj chodzi o przeprowadzenie programu przeprowadzenie programu 

psychologiczno- terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie i to zadanie chcemy 

również realizować do następnego roku. 

Szanowni Państwo, kolejna informacja, to informacja, o co również radni pytają na temat 

sytuacji wydatków majątkowych, i to co się realizuje na naszych inwestycjach. Również 

chciałbym Państwu krótko o tych inwestycjach naszych informację przekazać. Dzieje się sporo, 

więc doba pandemii również zmusza nas do tego, abyśmy reagowali odpowiednio. Ja nie 
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ukrywam, że cieszę się że ta pandemia czy te inwestycje, które trwają chcielibyśmy oczywiście 

zachować bo to są również miejsca pracy, a więc kilka informacji.  

Pierwsza to: przebudowa tutaj w Rudyszwałdzie naszej drogi ma się dobrze. Roboty są 

realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia to grudzień 2020. Tutaj to 

nadzorujemy wspólnie z Gminą Krzyżanowice oraz Starostą Szylerzowickim. Cieszę się, bo 

dobrze to wygląda, że zadanie jest realizowane.  

Kolejna to rozbudowa, przebudowa odcinka drogi w Kornicy, tutaj to zadanie jest aktualnie 

projektowane, kończymy. Realizacja tego zadania to czerwiec przyszłego roku, a więc w tym 

roku chcemy już rozpocząć ten remont w Kornicy, tutaj wspólnie oczywiście, tak jak Państwo 

pamiętacie, z firmą Eko-Okna to zadanie chcemy rozpocząć już na dniach, a sfinalizować                 

w czerwcu 2021 roku. Przebudowa drogi w Tworkowie już fizycznie ruszyła, jak również                 

w Górkach Śląskich. Tutaj planowane zakończenie robót to czerwiec 2021. 

Przebudowa w Gminie Rudnik drogi, tutaj w Czerwięcicach to zadanie mam nadzieję, że uda 

się zakończyć w listopadzie tego roku.  

Kolejne zadanie to przebudowa szeregu dróg w gminie Pietrowice Wielkie. Mówię o tym           

w szczególności, bo w pierwszym zadaniu było to ponad 16 km w drugim zadaniu to ponad 

3 km, więc tutaj termin zakończenia wszystko zgodnie z planem wspólnie z Panem Wójtem 

wizytowaliśmy tam realizację tych zadań. Do grudnia 2020 mam nadzieję, że te etapy uda nam 

się zrealizować i ponad 19 km tych dróg w gminie Pietrowice oddamy do użytku. 

Kolejna informacja to praktycznie w tym tygodniu finalizujemy wyłonienie wykonawcy, jeśli 

chodzi o ulicę Pogrzebieńską w Raciborzu, tutaj wspólnie z miastem ta realizacja mam 

nadzieję, że uda się sfinalizować do listopada 2020 roku. 

Kolejna to przebudowa ciągu pieszego wspólnie z Gminą Kuźnia Raciborska w Siedliskach, 

tutaj również termin zakończenia robót to grudzień 2020.  

Kolejna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej w Kobyli. Szanowni Państwo, mówię             

o tym szczególnie, bo tutaj mamy oczywiście Gminę Kornowac, w której poruszanie się dzisiaj 

stanowi naprawdę dosyć wyzwanie, bo ta droga jest jednak remontowana. Chcielibyśmy 

wspólnie oczywiście z Wójtem Kornowaca, ten wniosek został złożony do Funduszu Dróg 

Samorządowych i mam nadzieję, że w 2021 roku  uda się to zadanie zrealizować. 

Kolejna inwestycja to droga w Borucinie czyli w Gminie Krzanowice, wspólnie z Panem 

Burmistrzem ustaliliśmy realizację tego zdania na 2021 rok. 

Kolejna inwestycja to Samborowice. Tutaj znacząca inwestycja, bo ponad 10 km. 

Bo ponad, przepraszam, ponad prawie 4 km drogi za łączną wartość ponad 10 000 000. Tutaj 

ten wniosek złożyliśmy  do funduszu do tarczy covidowej, mam nadzieję, że uda się te środki 

pozyskać, to ponad 10 mln, które miałyby do nas ewentualnie trafić. Zależy Panu Burmistrzowi 

zależy nam, na realizacji tego zadania. Jeśli chodzi o zadania tutaj jeszcze na terenie Raciborza, 

to przebudowa drogi powiatowej Łąkowej i Kościuszki, Kolejowej i tutaj jesteśmy już po 

opracowaniu map do celów projektowych, trwa opracowanie koncepcyjne, jesteśmy na etapie 

badań geologicznych, tutaj dokumentacja projektowa potrzebna do złożenia i aplikowania o 

ośrodki ma być gotowa w pierwszym półroczu 2021 roku. 

I informacja z dzisiaj, kolejna inwestycja, ja nie ukrywam, że cieszę się bardzo z tych inwestycji 

również na drogach wojewódzkich. My oczywiście zgłaszamy akcesy do podjęcia działań, do 

realizacji, dzisiaj wpłynęły 4 oferty na realizację drogi w Gminie Rudnik - Sławików, wszystkie 

mieszczą się w naszej ofercie i to zadanie również mam nadzieję, że do grudnia tego roku 

zostanie zrealizowane. To oczywiście pokrótce te wszystkie inwestycje, które się toczą na 

terenie naszego powiatu.   

Szanowni Państwo, pozwólcie, że poproszę jeszcze moich zastępców, w pierwszej kolejności 

Pana Marka Kurpisa, w drugiej Panią Ewą Lewandowską, jak również Pana dyrektora o krótkie 

sprawozdanie jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną, to oczywiście radni na to zwracają 

uwagę, jest to informacja potrzebna w codziennym funkcjonowaniu. Pan Starosta Kurpis 
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przedstawił sytuację funkcjonowania szkół w dobie pandemii, poproszę panią Ewę 

Lewandowską na temat PZON-u i Pana dyrektora na temat sytuacji bieżącej w szpitalu. Jeśli 

są do mnie pytania,  jestem do Państwa dyspozycji, bardzo dziękuję. W ramach mojego czasu 

poproszę pana Wicestarostę. Panie Wicestarosto, poproszę Pana, oddaję głos. 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jeszcze raz witam wszystkich, dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o placówki to w uzupełnieniu mówimy również o 15 

jednostkach z tego przede wszystkim skupimy się może na szkołach podstawowych, 

przepraszam na szkołach, na naszych średnich, natomiast takich kilka statystycznych 

informacji z tych 15 jednostek, w których zatrudnionych jest blisko 1000 pracowników 970, 

113 jest aktualnie na L4, to stanowi około 12% i z tych osób, które są na L4 41 to są dane 

oczywiście, które prezentuje na godzinę 14 dzisiaj, bo sytuacja jest dynamiczna, to jest około 

4% osób, które są z  potwierdzonym wynikiem covidowym,  4% na ogólną liczbę zatrudnionych 

osób. Można w uproszczeniu powiedzieć tak, co trzeci, który jest na L4 ma potwierdzony wynik 

covidowy. Jeżeli chodzi o placówki oświatowe, na których się głównie skupiamy, to ze względu 

na przepisy, które weszły w zasadzie dla nas już od poniedziałku, mamy w całości nauczanie 

zdalne. I nie mamy też zajęć praktycznych zdanie jak pierwotnie realizacja była 

sugerowana. Z tego względu, że do 8 listopada wstrzymane są również zajęcia praktyczne, 

jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia zajęć, to na ogólną liczbę 480 blisko nauczycieli 16%, 

czyli około 80 jest na L4. Blisko 6% ma potwierdzone wynik covidowy, to akurat                                      

w placówkach oświatowych na obecną chwilę to jest 31 i na 100% nauczycieli, którzy świadczy 

pracę blisko 85% ma pracę zdalną w formie stacjonarnej, czyli prowadzi zajęcia ze szkoły. 

Natomiast 15% prowadzi zajęcia zdalnie, ale z domu zamieszkania, miejsca zamieszkania 

przepraszam, z tego względu na przede wszystkim, opiekę nad małym dzieckiem lub ze 

względów zdrowotnych. Zdarzają się też osoby, które są również na kwarantannie. Tak więc 

nie reasumując, szanowni Państwo w  poszczególnych placówkach nieco wygląda to inaczej, 

ale na obecną chwilę powtarzam 12% osób statystycznie rzecz biorąc jest na L4 z tego 4% osób 

ma potwierdzonego Covida. Co się będzie dalej działo pewnie sytuacja jest dynamiczna i w 

najbliższych 12 dniach, czy 14 musimy się spodziewać wzrostu potwierdzonych zakażeń, 

natomiast sądzę, że gdzieś tam w najbliższym czasie po tych 2 tygodniach teoretycznie 

przynajmniej tak jak mówią lekarze powinna się sytuacja ustabilizować. Na dzień dzisiejszy do 

8 listopada szkoły pracują tylko i wyłącznie zdalnie. Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Dziękuję, poproszę teraz Ewę, Ewo w sprawie PZON-u, bardzo proszę.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Tak, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, rzeczywiście mamy kilka 

informacji do przekazania, żebyście też Państwo byli ambasadorami tych informacji w swoich 

miejscach zamieszkania, pobytu. Rzecz dotyczy m.in. Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania oNiepełnosprawności, otóż po takiej zdalnej konferencji z powiatowym,                           

z Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania wypracowany został taki 

wniosek naszej Przewodniczącej Pani Asi Koczwary, żeby wzorem innych zespołów 

ograniczyć kontakt klientów w zespole, głównie z tego względu, że jest to zespół mało 

osobowy, czteroosobowy, w tej chwili są tam 3 osoby, więc w  przypadku jakiegokolwiek 

zakażenia po prostu nie byłoby komu w ogóle orzekać i pracować. Ku temu żeśmy się skłonili 

i tak też od 26 października, czyli dokładnie od wczoraj ograniczony jest kontakt osobisty 

klientów z pracownikami zespołu natomiast w tych przypadkach, w których jest on konieczny 

to ten kontakt pozostał, i to są takie 3 istotne składowe, czyli w momencie składania wniosku 
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o kartę parkingową, o wydanie karty parkingowej, w momencie odbioru tej karty parkingowej, 

oraz w momencie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej, wówczas te osoby po 

umówieniu się bądź w jakiś indywidualnych przypadkach bez umówienia są przyjmowane. 

Jeśli chodzi o takie dostosowanie też do obsługi tych wszystkich osób składających wnioski            

o orzeczenie np. zaproponowaliśmy i w tej chwili już to realizujemy będzie w zespole 

zamontowany domofon po to, żeby można było bez w ograniczonej tej konstrukcji kontaktów 

z klientami, żeby można było też poinformować, dostępny też jest kontakt telefoniczny. Zespół 

pracuje w godzinach poprzednich, czyli od godziny 7.30 do 15.30 we wszystkie dni oprócz 

wtorku, we wtorek pracuje i oprócz piątku, w piątek do 14-tej natomiast, we wtorek tradycyjnie 

do godziny 17-tej, ja też chcę przypomnieć Państwu, że w tej chwili jeszcze zgodnie z ustawą 

covidową żadne zespoły orzekające nie spotykają się z osobami orzekanymi, wszystko jest 

orzekane na podstawie składanej dokumentacji, te dokumenty łącznie z wnioskami można 

przesyłać pocztą bądź przekazywać do skrzynki wrzutowej, która mieści się na ulicy 

Gamowskiej w zespole. Chce też powiedzieć, że wszystkie orzeczenia, które były wydane 

wcześniej na czas określony one w dalszym ciągu są aktualne, jeżeli ktoś nie ma potrzeby 

ubiegania się o nowe orzeczenie to bazuje na tym, który posiada aktualnie. Można oczywiście, 

jeżeli jakieś warunki się zmieniły złożyć wniosek o uzyskanie nowego orzeczenia natomiast aż 

do odwołania pandemii, nie pamiętam teraz do 30 dni, albo 60 te wszystkie orzeczenia 

zachowują ważność. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytanie, to chętnie Państwu odpowiem, przy 

tej okazji jeszcze też chciałabym taką krótką informację przekazać dotyczącą pracy naszych 

referatów i wydziałów. Otóż jest tutaj taka prośba, komunikat. W tej chwili jeszcze Starostwo 

jest otwarte dla wszystkich osób z zewnątrz, najczęściej przyjmujemy po umówieniu się bądź 

zrobieniu rezerwacji w Wydziale Komunikacji, natomiast nie wiadomo jak to się będzie dalej 

przedstawiało. Dokumenty można składać tradycyjnie pocztą oraz do skrzynki wrzutowej, 

kontakt telefoniczny i w Biurze Obsługi Klienta, ale także bezpośredni, natomiast jeśli chodzi 

o Wydział Komunikacji, bo mieliśmy tutaj sygnały, że nie ma tych terminów rezerwacyjnych 

w celu chociażby rejestracji pojazdów w tej chwili jesteśmy w kontakcie z Panem Naczelnikiem         

i chcemy troszeczkę zmienić formułę dostępu dla rezerwacji wielokrotnych po to, żeby uwolnić  

terminy dla osób rejestrujących pojedyncze auta, ale to ten komunikat przekażemy już niedługo. 

Natomiast chcę też powiedzieć, że pomimo że nie wygląda to może tak najlepiej to jednak 

bardzo dużo osób korzysta z tej formuły przekazywania dokumentów bezpośrednio do skrzynki 

wrzutowej i chcę Państwu powiedzieć, że ta ilość obsługiwanych dokumentów właśnie z tych 

pozostawionych w Biurze Obsługi Klienta, bądź bezpośrednio wrzuconych, jest wielokrotnie 

większa niż ta obsługiwana z rejestracji elektronicznej, a to dlatego, że pracują, pracujemy w 

tej chwili na 2 zmiany i pracownicy głównie po południu wszystkie dokumenty, które pozostają 

w Biurze Obsługi Klienta, albo w skrzynce podawczej są po prostu obsługiwane, te dokumenty 

czyli rejestracja pojazdu z dokumentów pozostawionych odbywa się w terminie 5-6 dni, więc 

jeżeli ktoś nie ma takiej bezwzględnej konieczności, żeby zrobić to w czasie jednej wizyty 

zarejestrować samochód, to wystarczy takie dokumenty pozostawić i dostaje telefon, 

komunikat, kiedy samochód można ubezpieczyć i w związku z tym odebrać dokumenty. 

Chciałabym też jeszcze powiedzieć o dowodach tymczasowych i na  które z których oczywiście 

rejestracyjnych można korzystać, ale jeżeli są też złożone dokumenty o wydanie dowodu już 

tzw. twardego to bardzo proszę, jeżeli one już są w wydziale można je odbierać tak, żeby po 

prostu w momencie, kiedy będą Państwu potrzebne np. przy wyjeździe zagranicę, żeby nie było 

problemów z  taką sytuacją, że ich Państwo nie posiadają. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie to poproszę również Pana dyrektora Rudnika        

o przedstawienie sytuacji w szpitalu Panie Dyrektorze bardzo proszę.  
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Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik: 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, więc tak jak zgodnie z poleceniem Wojewody 

przygotowaliśmy dla pacjentów covidowych 175 łóżek szpitalnych i otworzyliśmy również tą 

część czystą dla pacjentów, których leczymy planowo. Jeżeli chodzi o pewne statystyki, to na 

dzisiaj mieliśmy 156 pacjentów, którzy byli po tej stronie covidowej, mieliśmy wolnych łóżek 

8, czyli 4 pediatryczne, 2 na oddziale chirurgii i 2 łóżka na ginekologii i położnictwie, czyli tak 

prawdę powiedziawszy od dłuższego czasu mamy pełen komplet pacjentów, te miejscach, które  

się zwalniają są to pojedyncze miejsca także zdarza się tak, że w Raciborzu w szpitalu trudno, 

to znaczy nie ma miejsca, żeby przyjąć pacjenta, który jest zakażony. Jeżeli chodzi                             

o pacjentów, których leczyliśmy od początku pandemii, to po tej strony covidowej przyjęliśmy 

1867 pacjentów. Natomiast, jeżeli chodzi o tą stronę niecovidową, którą otworzyliśmy od 

1 października, to do dzisiaj wykonaliśmy, przyjęliśmy 197 pacjentów na tych oddziałach 

zabiegowych. W dalszym ciągu przyjmujemy w poradniach specjalistycznych. Przyjęliśmy do 

tej pory ponad 12 000 pacjentów, jeżeli chodzi o porady specjalistyczne. Jak Państwo wiecie w 

szpitalu już działa też nocna i świąteczna, którą przenieśliśmy z ulicy Sienkiewicza, o czym 

mówiłem ostatnio. Także wszystkie nasze działalności skupione są już w obiektach przy ulicy 

Gamowskiej. Jeżeli chodzi o sytuację w szpitalu, od jeżeli chodzi o sprawy kadrowe to są dość 

trudne, dlatego, że 98 osób jest na zwolnieniach chorobowych z różnych względów, jest to          

w większości personel medyczny i oprócz tego jest na kwarantannie czyli u naszego personelu 

medycznego u którego stwierdzono zakażenia jest 27 osób, także nie są to przeważnie, są to 

osoby, czy tam personel medyczny, który nie uległ zakażeniu w naszym szpitalu natomiast na 

dzisiaj pojawia się szereg transmisji czy zakażeń na zewnątrz, co Państwo obserwujecie, 

dotyczy to już osób nam też bliskich i z naszego najbliższego otoczenia. W dniu dzisiejszym 

dokonaliśmy odbioru inwestycji dodatkowego zbiornika tlenu. Operacja przebiegła przy 

czynnym szpitalu, także odbyła się  bez żadnych niespodzianek, czyli w tej chwili mamy też 

dodatkowy zbiornik tlenu i można by powiedzieć, że ten problem został jak gdyby rozwiązany. 

Była to inwestycja finansowana z Ministerstwa Zdrowia. Także jesteśmy dzisiaj po odbiorze, 

działamy już na 2 zbiornikach, które nam zabezpieczają tlen także myślę, że te zapasy tlenu 

wystarczą nam na dzisiaj na około 5 dni także ta gwarancja gdzieś jest. Nie wiem może, gdyby 

były jakieś pytania to chętnie odpowiem. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie dyrektorze może dziękujemy za informację. Wszystkim tutaj, którzy przedstawili 

sytuację, ja 

może, zostanie Pan Dyrektor z nami do części wolne wnioski i też zapytania radnych, może w 

tej części jak będzie wiele pytań to bardzo proszę o zostanie i jakby w tej części będziemy 

zapytywać o różne rzeczy, które Państwo radni chcieli jeszcze dopytać. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Panie Przewodniczący jeszcze jedna informacja, wyprzedzająco sytuacja na temat naszej 

jednostek jaką jest PKS, chodzi tutaj o wprowadzenie czerwonej strefy, spowodowało to 

oczywiście spore również roszady do wykonania w PKS-ie. W dniu dzisiejszym 

zaproponowałem wójtom, aby od 2 listopada, czy poszczególnym włodarzom gmin, 

wprowadzić system wakacyjny. Oczywiście będziemy reagowali na wszystkie sygnały 

dotyczące mieszkańców i dojazdu do pracy. Tutaj brak wykupu przez  naszą młodzież biletów 

miesięcznych, a co za tym idzie, brak dodatku marszałkowskiego, czyli marszałek pokrywał 

nam 50 % kosztów, co wpływa znacząco na sytuację finansową i na rekompensatę, jaką musimy 

pokryć, jeśli chodzi o spółkę PKS, więc tu również na bieżąco tą sytuację analizujemy, to 

również przekazuję taką informację dla radnych, Bardzo dziękuję.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję Panie Starosto. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. 

 

 

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

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Było to omawiane na komisjach. Panie Starosto, czy coś tam wprowadzająco,  jakieś słowo, 

czy w ramach tego punktu obrad. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Szanowni Państwo, ja myślę, że w dniu dzisiejszym doba pandemii pokazała, że chyba to 

wszystko jest postawione na głowie i tutaj staramy się na tym w sposób znaczący zapanować, 

jeśli chodzi o wprowadzenie systemu nauczania zdalnego myślę, że czas pokaże to wszystkie 

te rzeczy, które były realizowane w szkołach, w jakiej formule to jest robione, ta sytuacja się 

zmienia bardzo mocno w zależności od samych zakażeń personelu danej szkoły, jak również 

młodzież, więc tu na bieżąco reagujemy, a ta sytuacja ma już miejsce od dłuższego czasu, więc 

znacie Państwo na komisji to zostało szczegółowo omówione. Jeśli odpowiedzialny za oświatę 

Pan Starosta Kurpis chciałby coś dodać, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 Czy Pan Starosta Kurpis chciałby coś dodać? 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Szanowni Państwo, dosyć szczegółowo było to omawiane na Komisji Oświaty myślę, że też 

pod względem finansowym na Komisji Budżetu. Materiał wydaje się bardzo taki czytelny. 

Przedstawiliśmy go, natomiast na obecną chwilę znowu jesteśmy zaangażowani, jakby                     

w zupełnie inne działania, tak że jeżeli będą pytania to oczywiście postaram się odpowiedzieć, 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu obrad. 

 

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

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

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa                    

w zakresie i WPF-u i także zmian w budżecie Powiatu, czyli następnego punktu. 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Starosto przekazuję, że wczoraj na posiedzeniu 

Komisji, były omówione obydwa projekty uchwał i obydwa projekty zostały zaopiniowane 

pozytywnie. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie obrad, na temat WPF-u i zmian 

w WPF-ie. Pan radny Paweł Płonka, bardzo proszę.  
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Radny Paweł Płonka: 

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Starosto. Teraz tak wybrzmiało trochę tak pytanie Pana 

Przewodniczącego, nie do końca jestem pewny, czy będziemy głosowali za całokształtem, czy 

tylko WPF-em. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Uchwały będą głosowane normalnie, po kolei.  

 

Radny Paweł Płonka: 

Rozumiem. Pytanie, bo pytanie moje brzmi następująco, bo nie wiem czy to się teraz, bo to jest 

tak, pewne  działania mają, jakby zasięg tegoroczny i mieszczą się po prostu w tym WPF-ie, 

czy na kilka następnych lat. Mianowicie chodzi mi o kwestię tego zero euro, czy ta sprawa jeśli 

chodzi o dofinansowanie tego i finanse ona jest przeznaczona tylko na 2020 rok, czy niesie za 

sobą konsekwencje również  w 2021 roku. Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Odpowiadam. Oczywiście, tak jak było na Komisji zgłoszone, zadanie dwuletnie, połowa tej 

kwoty w tym roku,  połowa tej kwoty w roku 2021, stąd zadanie wpisane do WPF-u. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję za informacje, Panie Pawle jeszcze Pan chciał, coś dodać?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Tak i to ad vocem do Pana Starosty, bo to teraz tak ciężko jest w tych wszystkich cyfrach,              

w tych kwotach ciężko się tam już pomału rozeznać, bo najpierw mamy informację, że 

całokształt będzie kosztować 85 000, teraz się okazuje, że to będzie jakieś dodatkowe 26 mogę 

się mylić 26 000, wcześniej była mowa o 35 000, ja już  się zaczynam w tym wszystkim gubić, 

dlatego ja podtrzymuję, to co żeśmy wcześniej omawiali na Komisji Oświaty i Promocji 

Powiatu i ja tak jakby swoje stanowisko podtrzymuję, niemniej jednak, jakby Pan wyjaśnił,        

o co właściwie w tym wszystkim chodzi i jaka jest taka rzeczywista końcowa kwota, bo 

naprawdę z tego już ciężko się tutaj, że tak powiem odnaleźć w tym wszystkim. Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Oczywiście, jak najbardziej jeśli można to od razu. Jak ciężko trudno mi powiedzieć, wszyscy 

radni zrozumieli i na komisji było to bardzo szeroko omawiane. Ja oczywiście przekażę Panu 

taką szczegółową informację. Na Komisji, zarówno Komisji u Przewodniczącego 

Wierzbickiego, jak i Przewodniczącego Plury było to omawiane bardzo długo. Kwota 85 000 

Panie radny nigdy nie podawana do publicznej wiadomości, nigdy o takiej kwocie żeśmy nie 

rozmawiali. Była kwota 75 000, która była na pierwszej Komisji, oczywiście ta  kwota została 

zmniejszona po  otrzymaniu wstępnej umowy i dzisiaj mówimy, jeśli jest mój Skarbnik proszę 

o skorygowanie, o kwocie 53 000 płatnych w 2 ratach, tak jak powiedziałem wpisane do WPF-

u w tym roku i w przyszłym roku. Oczywiście, jeśli są jakieś oczekiwania Panie  radny Płonka 

jestem w stanie Panu przygotować tą informację na piśmie, jeśli Pan oczywiście, żeby Pan 

zrozumiał, jak najbardziej jesteśmy w stanie Panu przygotować, jaka jest kwota, bardzo 

dziękuję. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję Panie Starosto, tu się zgłasza Pan Tomasz , rozumiem, że chciał zabrać głos, tak? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Dziękuję bardzo, tutaj jakby Pan Starosta trochę sprowokował mnie do wypowiedzi, bo 

powiedział Pan, że na Komisji Pana Przewodniczącego Artura Wierzbickiego było to 

szczegółowo omówione, oczywiście było to szczegółowo omawiane miesiąc temu, ale wczoraj 

czy tam, wczoraj tak mieliśmy Komisję, to sobie nie przypominam, żeby było to szczegółowo, 

a raczej  powiedział Pan na zasadzie takiej, to było omówione na poprzedniej Komisji, też 

byłem zdziwiony co do tej kwoty i dziękuję tutaj koledze za pytanie bo jednak ta kwota, cieszę 

się, że jest niższa, ale jakby nie zostało to wyjaśnione z jakiego powodu. Przynajmniej na 

Komisjach, w których ja uczestniczyłem. Uczestniczę na pewno na Komisji Budżetu                                

i  uczestniczyłem wczoraj, ale nie chcę się, jakby rozwlekać na ten temat, tak jak Pan Starosta 

zauważył było powiedziane, ja miesiąc temu też powiedziałem zdanie na ten temat, moje zdanie  

były takie, że kiedy nie mamy całego pomysłu na strategię jakąś promocyjną powiatu czy to 

zamku, czy całości to jest bardziej nawet to bardziej miasto niż powiat, ale nie wiem skąd 

zresztą się to bierze i wydajemy po prostu pieniądze na taką wisienkę na torcie. Tylko my tego 

tortu całego nie mamy. Tu jest problem. I o ile miesiąc temu byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o 

to, czy jest dobry okres na wydawania jakiś pieniędzy na taką promocję, która ta promocja i jak 

to z rozmów gdzieś słyszałem, skończy się na tym, że paru kolekcjonerów zamknie sobie w 

klaserach i to cała promocja tego,  za te pieniądze jakie wydają. Natomiast sytuacja również się 

zmieniła w tej chwili w kraju jeżeli chodzi o temat pandemii, tak jak nam się wszystkim 

wydawało jeszcze miesiąc temu, że wszystko wraca do normalności w tej chwili w tej chwili 

widzimy, że jest wręcz przeciwnie. I po pierwsze pomijam już argumenty, co do tego czy 

powinniśmy na czym i gdzie oszczędzać. Wolę oszczędzać na promocji niż np. na 

pracownikach starostwa, o których się mówiło w pierwszej fali pandemii, że będziemy musieli 

oszczędzać. A po drugie,  nie wiem co my chcemy teraz promować turystycznie w Raciborzu, 

czy mamy po prostu na zasadzie promować przyjedź do nas szpital już mamy. Teraz pokażemy 

Ci, że zamek. Wydaje mi się, że to jest za mało, jakby jestem, uważam, ze nie powinniśmy 

takiego wydatku ponosić, dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych? Pan Dawid Wacławczyk się 

zgłasza, bardzo proszę Panie Dawidzie. 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Ja chciałem zapytać jeszcze w kwestii formalnej, bo dopiero po przemyśleniu tematu w dalszym 

stopniu się zgadzam z Panem Tomkiem, natomiast w kwestii takiej formalnej,  ten podział na 

dwie części płatności, to jest po prostu kwestia tego, że jest cześć przed, a część po, czy to jest 

tak, że  to co płacimy teraz jest za pewną część prac, przygotowanie projektu, a druga część jest 

za druk? Całość podzielona na pół, czy to  jest po prostu zakres zadań podzielony jest na pół? 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie Starosto jeśli można odpowiedzieć. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Tak, oczywiście. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że dziwią mnie  pytania akurat tutaj Pana 

Dawida Wacławczyka w bo tak jak mówię, albo ktoś z Państwa chce zaistnieć i przepraszam, 

za nawet, za taką drobną złośliwość, ale jak powiedziałem, szanowni Państwo, jeżeli takie są 
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oczekiwania radnych, oczywiście z tego pomysłu możemy się, i prosiłbym o zaproponowanie 

czegoś innego. 

Szanowni Państwo, ja powtórzę, zadanie realizowane jest, tak jak informowaliśmy w okresie 

około 4 miesiące stąd ze względu na zachowanie procedury finansowej, zabezpieczenie kwoty, 

która jest potrzebna do podpisania umowy, jeśli chodzi o  zamawiającego, stąd zdanie wpisane 

do WPF-u, podział środków na lata 2020/2021, jeśli są jeszcze jakieś informację, ja oczywiście 

jestem do Państwa dyspozycji i służę informacją w tym zakresie, jeśli ktoś nie dosłyszał na sesji 

czy na Komisji to bardzo proszę o kolejne pytania na temat nominału zero euro. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję za informację. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Pani Ewa 

Lewandowska, bardzo proszę. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Tak. Szanowni Państwo, ja chciałam tylko przekazać taką informację, może trochę na 

marginesie, ale może ona jednak będzie istotna w odbiorze tej propozycji promocyjnej. Otóż 

chcę powiedzieć, że w Starostwie Powiatowym pracuje dość sporo osób, w nawiązaniu jeszcze 

też, to taka dygresja do wypowiedzi Pana radnego Tomasza Kusego, akuratnie przy tych złych 

prognozach, ale pracownicy ani nie stracili pracy, ani nie stracili uposażenia, natomiast chce 

powiedzieć, że w momencie, kiedy śledząc też nasze obrady sesyjne, czy na Komisjach, to ze 

strony chociażby pracowników było wielkie zainteresowanie tym właśnie nominałem 

zero euro, wręcz nawet chcieli stworzyć jakąś taką listę, żeby mogli się po prostu zapisać, żeby 

dla nich nie zabrakło, dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciał jeszcze zabrać jeszcze głos? Też 

przypominam, o wyłączaniu mikrofonu, bo widzę, że jakieś echo wchodzi, jeśli oczywiście nie 

zabieramy głosu to wyłączmy sobie mikrofon, żeby się echo nie pojawiało, żeby była jasne 

nasze wypowiedzi. Kto chciał jeszcze zająć głos, bardzo proszę o powtórzenie. 

 

Radny Adrian Plura: 

Ja chciałbym zabrać głos. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura. Bardzo proszę. 

 

Radny Adrian Plura: 

Ja chciałem dopytać, nie wiem, czy Pana Starostę czy Przewodniczącego Komisji Budżetu, bo 

mieliśmy taką informację na Komisji jakby nie było branżowej, bo nasza Komisja Edukacji ma 

również, zajmie się promocją, że ten wniosek został pozytywnie przegłosowany na Komisji 

Budżetu. Ja go chciałem poddać głosowaniu, ale jakby nie wchodząc w kompetencję już 

Komisji Budżetu, która już podjęła taką decyzję czy podjęła decyzję, zaopiniowała to 

pozytywnie, ale chciałbym dopytać o to, w jakim stosunku głosów zostało to przegłosowane, 

bo troszkę mnie dziwi w tej chwili ta sytuacja, która jest i dyskusja, czy w ogóle wydatek 

ponosimy. Miałem wrażenie, że ten temat został już na Komisji przegłosowany pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję za zgłoszenia. Tu Pan chciał zabrać głos, Pan Tomasz Cofała jeszcze. 
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Radny Tomasz Cofała: 

Tylko jeszcze przede mną był Pan Kusy, ja nie chciałbym się tutaj niegrzecznie zachować                        

i rozumiem, że Pan Przewodniczący dzieli głosy.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy. 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Dziękuję, to ja tak bardzo krótko ad vocem, więc może najpierw do Pana Adriana Plury, bo ja 

nie wiem chyba nie rozumiem, jestem pierwszą kadencję w powiecie, ale jak ja rozumiem, że 

jak nie zagłosowałem "za" na Komisji, to nie mam prawa w tej chwili na sesji podnosić w ogóle 

wątpliwości, tak? Bo nie głosowałem "za" na Komisji, także nie bardzo Pana radnego 

rozumiem, o co Panu radnemu chodzi.  

 

Radny Adrian Plura: 

Nie, nie, ja sprostuję potem, dobrze? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Bardzo proszę, bo tak właśnie odebrałem, bo Pan powiedział, że Pan się dziwi skąd jest ta 

dyskusja, skoro zostało przegłosowane na Komisji. 

 

Radny Adrian Plura: 

 Nie, jeżeli mogę Pani Przewodniczący, to chciałabym sprostować. Ja naprawdę jestem                            

w stanie zrozumieć, że ktoś na Komisji głosuje inaczej niż na sesji, to jest oczywiście prawo 

radnego, głosować jak chce, ja nie wiem jakie było głosowanie. -Panie. -Proszę poczekać, ale 

chciałbym skończyć.  Chciałbym tylko wiedzieć, czy przekazana informacja na Komisji 

Edukacji jest prawdziwa, że zostało to przegłosowane i jakie było głosowanie, jaki był wynik 

ile było osób za ile przeciw, jeżeli jest oczywiście taka informacja dostępna, bo Pan 

Przewodniczący nie musi mieć przy sobie protokołu, ale po prostu chciałbym wiedzieć                              

i dziwi mnie to ponieważ wczoraj, nie wczoraj, na Komisji Edukacji ten temat został zamknięty 

i powiedziane dobrze, ok, zamykamy, aczkolwiek moje zdziwienie może wynikać z mojego 

niedoświadczenia lub braku po prostu też informacji, więc proszę tego nie atakować,  nie 

odbierać jako ataku na siebie i  pretensji, ja po prostu chciałbym wiedzieć czy zostało 

przegłosowane i w jakim, jaki był rozkład głosów. 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Ja tylko jedno zdanie…, Panie Adrianie…, 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Po kolei, bo będziemy mieli chaos. Pan Adrian zabrał głos, w kolejności  był Pan Tomasz 

Cofała, potem Artur Wierzbicki i Pani Elżbieta Biskup. Proszę Panie Tomaszu, Tomasz Cofała. 

 

Radny Tomasz Cofała: 

Próbuję włączyć, już jest, przepraszam. Szanowny Panie Przewodniczący, w mojej ocenie 

przekazanie, czy wydrukowanie tych tych euro obligacji będzie stanowiło pierwszy krok w 

kierunku jakiejkolwiek działalności promocyjnej, takiej szerszej definicji. W tej chwili nic się 

nie dzieje, na zamku się nic dzieje, czas pandemii nie sprzyja w ogóle takim imprezom, ale 

może potraktujmy te euro obligację, wydruk tego euro jako początek jakiejś większej akcji 

promocyjnej, która jest zapowiadana przez Pana Starostę, a ma oddźwięk nawet w  Urzędzie 

Marszałkowskim. Bądźmy już w jakimś dużym stopniu to na kolejne działanie, ja myślę, że 
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może w ten sposób potraktować to nie koniecznie szukają jakiś ukrytych celów albo innych 

niecnych zamiarów, dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo dziękuję, o zabranie głosu proszę Pana Artura Wierzbickiego, zapraszam. Artur 

Wierzbicki, bardzo proszę. 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. Jeżeli chodzi o sprawy związane z głosowaniem 

dotyczącym nominału zero euro mam akurat protokół przed sobą. Informacja, miesiąc temu 

Pan Starosta jako radny wniósł, przedstawił wniosek, uzasadnił go poprosił o to, aby do Zarządu 

skierować wniosek o zadysponowanie 75 000, 75 000 zł na emisję tego dokumentu, nie wiem 

czy nazwać  zero euro. To nie jest chyba, to nie są pieniądze formalnie i głosowanie wyglądało 

w ten sposób, że 11 radnych było za, 0  głosów przeciw, i 3 radnych wstrzymało się. To było 

miesiąc temu, parę dni później 4 października otrzymałem pismo od Zarządu, z informacją, że 

prace zostały wstrzymane nad banknotem kolekcjonerskim zero euro, a jeszcze przepraszam 

nie widzę i tutaj końcówka jest, po dokonaniu dogłębnej analizy projektu umowy oraz realizacji  

przedmiotu tejże umowy Zarząd Powiatu Raciborskiego przedstawił o jego ponowne 

skierowanie pod obrady Komisji Budżetu podczas kolejnego posiedzenia,  my takiego jakby 

wniosku nie dostaliśmy, ja wczoraj jak się pytałem, to uzyskałem informację, że tą informacją, 

że ten dokument,  może nie dokument, ta kwestia była szczegółowo omówiona na Komisji 

Oświaty liczę, liczyłem, nie wiem, jak radni pozostali, że jeżeli dostaliśmy już materiał,                        

w materiałach na sesję tutaj są w budżetowych, to tutaj to jest, właśnie to skierowanie do 

Zarządu, my głosowaliśmy, omawialiśmy przedmiot zero euro banknotu kolekcjonerskiego 

miesiąc temu, wczoraj uzyskaliśmy tak jak Pan Przewodniczący Kusy zwrócił uwagę 

informację, że temat był szczegółowo omówiony na Komisji Oświaty. Gwoli informacji 

przedstawiam to. Dziękuję bardzo. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Szanowni Państwo, jeśli można dwa zdania. Szanowni Państwo, ja podkreślę i to co 

powiedziałem również na Komisji Oświaty przy Przewodniczącym Adrianie,  jeśli oczekiwania 

były inne, to ja zawnioskowałem do Państwa, żeby nie realizować tego polecenia. Państwo 

zagłosowali za, poza tym jestem zdziwiony, że teraz są jakieś dyskusje, mój wniosek z Komisji 

był jasny i czytelny, jeśli nie ma zgody Państwa radnych na realizację tego zadania to go 

możemy zdjąć. Powrócił pod obrady tylko dlatego, że zmniejszyła się kwota i uważałem i nadal 

uważam, że jako radni powinniście o zmianie na mniejszą kwotę powinniście wiedzieć, stąd 

powróciło to na Komisję, bardzo dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję o głos Pani, prosiła Pani Elżbieta Biskup. 

Czy nas słyszy?  

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Tak, ja słyszę Pana Przewodniczącego. 

Czy Państwo mnie słyszycie?  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tak, słyszymy.   
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Radna Elżbieta Biskup: 

Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, dzień dobry. Po kilku perypetiach 

z połączeniem jestem. Ja bardzo długo się zastanawiałam nad propozycją promocji Zamku 

Ziemi Raciborskiej. Zawodowo zajmuje się ponad 30 lat, promowaniem różnych kwestii 

związanych z kulturą, z działalnością kulturalną, mniejszą, większą i cały czas mnie uczono 

zarówno przez poprzednich moich szefów, jak i  sama się uczyłam tego, żeby wypromować 

produkt, żeby wypromować działalność trzeba mieć jakiś plan całościowy.  Podobnie jak Pan 

Tomasz Kusy uważam, że  w przypadku banknotu oczywiście nie zdążyłam go zobaczyć, 

bardzo dziękuję za udostępnianie informacji, bo po prostu ze względów zdrowotnych jak                                   

i kwarantannowych  niestety na razie się nie przemieszczam, ale urzędnicy mi udzielili bardzo, 

bardzo konkretnej informacji, jednakże ja się zastanawiam, zastanawiam, czy tę kwotę 

naprawdę nie, nie przeznaczyć na coś co będzie faktycznie planem, może wstępem projektu 

albo w ogóle projektem promocji, faktycznie tego co u nas w powiecie jest warte promowania. 

Tyle mówiliśmy o kwestii jakby wspólnego promowania miasta czyli stolicy powiatu 

raciborskiego jak i powiatu, mówię tutaj o Komisji, o której bardzo dużo mówiliśmy, nie chcę, 

bo to nie jest nie jest temat, który ja drążyłam który Pan Dawid Wacławczyk wdrażał, 

połączenie zamku z  muzeum. Ja to mówię całkiem, całkiem świadomie, brakuje mi, szanowni 

Państwo, brakuje mi takiego biznesplanu kulturalnego powiatu, tego nie ma                                           

i w momencie kiedy, kiedy bardzo przepraszam Panie Starosto wiem, że jest to kwestia 

faktycznie priorytetowa, póki, póki co, jeżeli chodzi o zamysłach i pomysłach na promocję 

powiatu, ale to jest jakiś  wyciąg czegoś, czego do końca nie wiemy jak ma być to uformowane. 

Więc ja zgłaszam swoje wątpliwości i to na razie byłoby tyle.  Dziękuję. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jedno, jedno, szanowni Państwo ad vocem muszę się odnieść żeby, żeby sprostować. Pani radna 

ja się zgadzam, z tym że chciałbym sprostować, że Pan Dawid Wacławczyk nie opracowywał 

i nic nie miał wspólnego z koncepcją, jeśli chodzi o powiat, Pan Dawid miał zlecone to z Urzędu 

Miasta. Oczywiście, to jest Pani zdanie, ja się z tym nie zgadzam, jako Zarząd podjęliśmy wiele 

działań, które w tym roku tylko miały miejsce. Szanowni Państwo, Państwo pamiętacie, 

zaproponowałem organizację Śląskich Smaków, wychodząc z inicjatywą jako powiat i również 

targi turystyczne i wiele innych działań, Święto Piwa w połączeniu z Zamkiem i wiele innych 

działań, nie zgodzę się oczywiście, ale jak Państwo wiecie, każdy  z radnych ma własną opinię 

i każdy może swoim zdaniem się podzielić. Jest koncepcja, jest możliwość, są chęci, a przede 

wszystkim jest pole do działania, co choćby przez chwileczką przedstawiłem, że chcieliśmy           

w tym roku zrobić dwie bardzo wielkie imprezy, czyli targi turystyczne promujące Krainę 

Górnej Odry, jak również pierwszy największy w województwie kiermasz świąteczny,                          

a nominał zero euro ja podtrzymuję, szanowni Państwo, mi zależy na promocji naszej ziemi 

Powiatu Raciborskiego, liczę się z państwem. Panie Przewodniczący bardzo proszę, myślę, że 

byliśmy do dyspozycji również na Komisji jeśli są jakieś pytania o finalizację tego punktu, 

bardzo dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tu jeszcze muszę dokończyć listę mówców, którzy się zgłosili, czy Pan Dawid Wacławczyk 

jest jeszcze?  

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Panie Przewodniczący, jeżeli jeszcze mogę.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja też szanuję kolejność, każdemu chcę dać chociaż na minutkę głos, więc tutaj jest jeszcze 

kolejka, którą muszę wyczerpać. Pan Dawid Wacławczyk tutaj sygnalizował jeszcze chciał 

zabrać głos, czy słyszy nas? Nie słychać Pana Dawida. Piotr Olender zgłaszał tutaj akces 

wypowiedzi. 

 

Radny Piotr Olender:  

Jeśli mogę w takim razie.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tak, tak. 

 

Radny Piotr Olender: 

Tzn. ja tak trochę tej dyskusji proszę Państwa nie rozumiem, bo ona idzie w tym kierunku, że 

my wydajemy pieniądze na coś, na promocję, jeżeli ja dobrze zrozumiałem intencje tego 

banknotu to my nie wydajemy na to, żadnych pieniędzy. My wykładamy pieniądze na początek 

i te pieniądze do nas wpłyną z powrotem, bo z tego co rozumie te banknoty będą rozprowadzone 

odpłatnie przynajmniej zdecydowana większość. Więc przeznaczenie, jakby tej sumy na coś 

innego to jest zupełnie inna inszość, jeśli mogę to tak kolokwialnie określić, bo to oznacza 

wydatkowanie tej sumy, pozbycie się tej sumy na coś innego, a my tą suma i tak w przypadku 

emisji banknotu będziemy mieli. Więc, jakby argument przez większość, bo tak, bo słuchając 

moich przedmówców, którzy sceptycznie się do tego odnoszą, to jakby ten wątek utkwił mi 

najbardziej, zauważyłem bo najbardziej, że jest eksponowany i chciałbym tutaj zwrócić, że to 

nie tu leży problem, ja rozumiem, że ktoś może się zastanawiać czy te banknoty się rozejdą czy 

wszystkie pieniądze do nas spłyną i coś jednak nie okaże się, że będziemy musieli do tego 

dołożyć. Ja rozumiem, że ktoś musi się zastanowić czy mu się pomysł może nie podobać i tak 

dalej i tak dalej. Ja rozumiem, że jeżeli w pierwszym głosowaniu to jednak większością głosów 

przeszło, czyli pomysł mniej lub w większym, w mniejszym przekonaniem, ale jest 

akceptowalny. To ja chciałem jakby  sprostować te rozwiać te obawy bo jakby nie widzę tego 

problemu, który tutaj jest akcentowany, to nie jest tak, że my na to wydamy jakieś pieniądze, 

my na to wyłożymy pieniądze, które później do nas wrócą po rozprowadzeniu tych banknotów. 

Więc możemy dyskutować później wydać, ale ja rozumiem, że one już są w budżecie do 

wydania, więc to jest jak gdyby też inna historia, więc nie rozumiem, nie rozumiem tych obaw 

czy tych uwag tutaj. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję bardzo, przypominam, że jesteśmy w punkcie WPF-u. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać 

głos w tym punkcie sesji.  

 

Radny Łukasz Mura: 

Tak. Panie Przewodniczący, bo mnie nie widać, ja chciałbym. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę.  

 

Radny Łukasz Mura: 

Panie Przewodniczący, bo generalnie do Pana mam pytanie, bo ja teraz jako 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu jestem trochę,  nie wiem, gdzie ja jestem, bo de facto 

wczoraj było powiedziane, że kwestia tych pieniążków na ten banknot była już omówiona na 

Komisji, opiniowane na Komisji właśnie Oświaty, czy Promocji generalnie, a myśmy trochę 
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inną kwotę niż ta, którą teraz dowiadujemy się i była omawiana na tamtej Komisji 21                          

i rzeczywiście przyznaję rację Panu Przewodniczącemu Wierzbickiemu, tak jak on powiedział 

dostaliśmy pismo i mieliśmy to tak z tego teraz rozumiem wczoraj to przegłosować tak, to 

znaczy, że co tak z wniosku jest już bez opinii. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Już mówię, jeśli chodzi o kwestię WPF-u, to każdy z radnych ma prawo zabrać głos za, przeciw 

lub się wstrzymać nad uchwałą. Jednym z elementów WPF-u właśnie jest głosowanie w tym 

zakresie to jest jakby wykazanie tych środków, które wydatkowane częściowo w tym roku 

częściowo w przyszłym, a warunkiem uzyskania akceptacji samej uchwały nie ma znaczenia 

czy została na Komisji jakby formalnie głosowana, to nie warunkuje ważności uchwały, 

decydują radni w postaci głosowania, jeśli chodzi o ważność uchwały, jeśli uchwała 

większością będzie przegłosowana to ona będzie w pełni prawnie wejdzie w obieg prawny,                

w takiej formule, jak większością głosów jest przegłosowana, a to, że na  Komisjach jak 

Państwo zauważyli często są omawiane szczegóły, bo to jest płaszczyzna, gdzie można wiele 

rzeczy jeszcze dopytać, podyskutować, jest sporo opinii, ale to nie jest wiążąca opinia tak, bo 

to wspomniane radny na Komisji może inaczej zagłosować, a na sesji w postaci uchwały 

inaczej, bo to jest forma tylko opinii jakby potwierdzania jakiegoś stanowiska, które może być 

odmienne niż na samej sesji, wiec nie jest to w żaden sposób, nie rzutuje na ważność podjętej 

uchwały, gdy ta uchwała na sesji jest podejmowana większością głosów. To tak w skrócie, 

pozwólcie Państwo, że przejdziemy do głosowania tej uchwały każdy tak jak wspomniałem              

w postaci swego głosu, wyrazi akces za lub przeciw w takich zapisach. Tak w tym punkcie 

jeszcze Panie Tomaszu, bardzo proszę.  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Ja tylko chciałbym się odnieść do tych, już nie chcę jakby wracać w szczegóły, bo i tak uważam, 

że dużo czasu poświęciliśmy temu tematowi. Ale to też nie możemy sobie powiedzieć, że lekką 

ręką przy takich niejasnościach wydajemy jakiekolwiek pieniądze nieważne, jakie by to były. 

Ja tylko jedno powiem takie zdanie nie są żadne euroobligacje jak już tu padło. To nie jest towar 

handlowy to jest, mówimy o towarze promocyjnym, bo w to, że pieniądze wrócą, to powiem 

szczerze nie wierzę, zresztą, ja tutaj doceniam wiarę szanownego kolegi Pana Piotra Olendra, 

ale ja w to nie wierzę, bo nie rozmawialiśmy, ani jedno słowo nie padło, jak my to sprzedamy, 

to będzie nie wiem czy to w kasie urzędu, czy może w kasie komunikacji będziemy sprzedawać, 

może będziemy brokerów wynajmować, którzy będą nam sprzedawali, na allegro to 

wystawimy w ogóle nie ma takiego tematu, tutaj to jest oczywiście, to jest jakby rzecz, która 

skłoniła mnie, żeby nie głosować przeciw, ale również i nie byłem za na Komisji miesiąc temu, 

i z tego, tylko tyle chciałem wyjaśnić, dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję, proponuję przejść do głosowania, zatem kto z Państwa radnych jest za podjęciem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032. Będę przeprowadzał imienne 

głosowania. Pani Elżbieta Biskup? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przeciw. Pan Szymon Bolik?   
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Radny Szymon Bolik: 

Przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przeciw. Pan Andrzej Chroboczek?  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura?  

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Marek Kurpis?  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za.   

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Jestem przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ewa Lewandowska?  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem przeciw. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Również jestem przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura?  

 

Radny Łukasz Mura: 

Wstrzymuje się. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Piotr Olender?  

 

Radny Piotr Olender: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator. Panie Józefie. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za. 

  

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Ja jestem przeciw. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przeciw. 

Ja jestem za. 

Roman Wałach?  

 

Radny Roman Wałach: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Widera? 

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Artur Wierzbicki? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Głosujemy nad zmianami WPF-ie. Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Pan Ryszard Wolny?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Większością głosów uchwała została przyjęta.  Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. 

 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa poznaliśmy. Kto z Państwa radnych chciałby 

zabrać w tym punkcie głos na temat zmian budżetowych na rok 2020? Nie widzę zgłoszeń 

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

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 

2020? Przeprowadzę głosowanie imienne. Pani Elżbieta Biskup? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Szymon Bolik? 

 

Radny Szymon Bolik: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
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Pan Andrzej Chroboczek?  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Eugeniusz Kura?  

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Marek Kurpis?  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Lewandowska?  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian  Mikołajczyk?  
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Radny Sebastian Mikołajczyk 

Przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Łukasz Mura?  

 

Radny Łukasz Mura: 

Wstrzymuje się.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Piotr Olender?   

 

Radny Piotr Olender: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Adrian Plura?  

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Paweł Płonka? 

 

Radny Paweł Płonka: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Józef Stukator? 

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przeciw.  

Ja jestem za.  

Roman Wałach?   
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Radny Roman Wałach: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Widera? 

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Artur Wierzbicki?  

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Ryszard Wolny?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Podobnie większością głosów uchwała została przyjęta.  Kolejnym punktem obrad jest 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. 

 

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:  

 Dotarła do nas, jest prośba o wpisanie do uzasadnienia, bo jest pozytywna opinia Powiatowej 

Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała proponowany 

projekt uchwały i pozwólcie Państwo, że w ramach autopoprawki będzie to wpisane                          

w uzasadnieniu, żeby była jasna sytuacja co do opinii Powiatowej Społecznej Rady do spraw 

Osób Niepełnosprawnych. Czy w tym punkcie obrad ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos. 

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

podjęciem 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. Przeprowadzę imienne głosowanie. Pani Elżbieta Biskup? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Szymon Bolik?  
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Radny Szymon Bolik: 

Jestem za. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek?  

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura? 

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Marek Kurpis?  

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Lewandowska? 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Sebastian Mikołajczyk? Panie Sebastianie?  
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Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Łukasz Mura?  

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Piotr Olender?  

 

Radny Piotr Olender: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem za. 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja jestem za. 

Roman Wałach? Panie Romanie? Czy Pan Roman Wałach nas słucha? Nie słyszę. Pani Ewa 

Widera?  

 

Radna Ewa Widera: 
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Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Artur Wierzbicki?  

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Ryszard Wolny?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Większością głosów uchwała została przyjęta. Jeden z radnych nie brał udziału w tym 

głosowaniu. Kolejny punkt obrad. 

 

 

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

działalność Starosty Raciborskiego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest to uchwała dodatkowa na wniosek Komisji Skarg i Wniosków, czy w tym punkcie obrad 

ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem przejdziemy do 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego i będziemy głosować 

imiennie. Pani Elżbieta Biskup? 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Momencik. Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Pan Szymon Bolik? 

 

Radny Szymon Bolik: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Andrzej Chroboczek? Pan Andrzej Chroboczek?  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tomasz Cofała? 

 

 

Radny Tomasz Cofała: 

Przeciw. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Władysław Gumieniak? Pan Władysław Gumieniak? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Jestem przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Eugeniusz Kura?  

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Marek Kurpis? 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za, tak. Tomasz Kusy?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Wstrzymuję się. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Lewandowska? 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Ja się wstrzymuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Franciszek Marcol? 

 

Radny Franciszek Marcol: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Łukasz Mura?  

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
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Pan Piotr Olender?  

 

Radny Piotr Olender: 

Zaraz, moment, chwileczkę. Jestem za, przepraszam.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za uznaniem skargi za bezzasadną.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Józef Stukator?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Za, jestem za uznaniem skargi za bezzasadną. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za uchwałą. Pan Grzegorz Swoboda?   

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Panie Przewodniczący, ja chciałbym podkreślić, myślę, że nie wszyscy radni wiedzieli jak 

głosować jeśli chodzi o za czy przeciw. Trzeba było sprecyzować, za  oddaleniem skargi, jestem 

za oddaleniem skargi. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Taka jest propozycja uchwały. 

Radny Tomasz Cofała: 

No tak, tylko Pan to inaczej odczytał. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Nie, ja...  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Panie Przewodniczący składam wniosek, żeby to jeszcze raz powtórzyć ze względu na to, że 

nie wyświetliło a zostało sformułowane i może radni to faktycznie inaczej zinterpretowali.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jeśli można, to jestem za reasumpcją tego głosowania, dlatego się wstrzymałam, bo 

niespecjalnie rozumiałam, kto za czym głosuje. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tzn. uchwała jest jako...  
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Panie Przewodniczący,  czy można? 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Już mówię, przypominam, że uchwała jest w kształcie zaproponowanym, mówiąca, że 

przyjęcie tej uchwały o brzmieniu, że oddala się skargę, jako bezzasadną i tak jest                              

w propozycji uchwały, nad którą głosujemy od początku tak było, taka propozycja, że uznaje 

się w tej uchwale, że skarga jest bezzasadna, czyli się ją oddala.  I tak brzmi, taki zapis 

przedmiotowej uchwały, i głosując za tą uchwałą, czyli przyjmujemy, że ta uchwała jakby 

odrzuca tą skargę uznając, ją jako bezzasadną, i to myślę jest oczywiste, to nie pierwszy raz 

podejmujemy taką uchwałę. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Szanowny Panie Przewodniczący, czy można zgłosić wniosek o reasumpcję tego głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewo, Pani Ewo może spytam, czy któryś z radnych inaczej zrozumiał, niż tak jak tutaj 

się przedstawia. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Tak samo też.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Proszę. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Tak, zgadza się, normalnie, rzeczywiście można było zrozumieć na opak. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy któryś z radnych nie zrozumiał tego, tak?  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Panie Przewodniczący, proponuję, ja proponuję przy takich niejasnościach naprawdę zróbmy 

reasumpcję, bo może też jesteśmy zmęczeni, dzisiaj, tym online. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dobrze znaczy, z uwagi, że to jest zdalne może, może nie wszyscy mamy przed sobą 

wyświetloną tą uchwałę i laptopy. Widzimy to jeszcze, zróbmy reasumpcję tego głosowania. 

Przypomnę na początku.  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Wniosek formalny mam.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przypomnę na początku, że treść uchwały jest taka oczywiście podstawa prawna w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego i w § 1, po rozpoznaniu skargi z dnia 

31 2020 na działalność Starosty Raciborskiego w zakresie braku odpowiedzi na wniosek                   

z 11 maja 2020 o skierowanie na badania uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu. Czyli głosując za tą uchwałą przyjmujemy, że uznajemy tą skargę 
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jako bezzasadną. Taki jest zapis uchwały w § 1 i chyba to jest dla wszystkich jasne, Pan Tomasz 

jeszcze. 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Chciałem w imieniu klubu złożyć wniosek formalny o osoby, które mają możliwość, żeby 

włączyły kamerki internetowe, ponieważ doszły nas informację, że nie wszyscy radni są obecni, 

którzy głosują.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jeszcze raz bardzo proszę.  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Proszę o włączenie kamer internetowych osoby głosujące. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Przychylam się do wniosku, jak najbardziej powinniśmy być widoczni.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jasne. 

Czy wszyscy radni rozumieją treść i przedmiot głosowanej uchwały, czyli powtarzam,  

w sprawie, głosujemy uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego, gdzie w § 1 podejmowanej uchwały uznaje się skargę za bezzasadną. 

Takie jest meritum tej uchwały, głosując za uznaniem skargi za bezzasadną, myślę, że to jest 

dość jasne, czy coś jeszcze wyjaśnić przed powtórnym głosowaniem. 

 

Radny Adrian Plura: 

Tak, ja mam pytanie, tak ja rozumiem, że może też doszło do zamieszania z powodu zmęczenia, 

po moim wniosku może będziemy jeszcze bardziej zmęczeni, ale się zastanawiam Panie 

Przewodniczący, czy wniosek o reasumpcję głosowania nie powinien być również 

przegłosowany, prosiłbym o sprawdzenie tego w nadzorze prawnym mając na uwadze, że tutaj 

dotyczy to postępowania skargowego, żebyśmy nie popełnili jakieś pomyłki, że reasumpcja 

głosowania nastąpi tylko  na mocy decyzji Przewodniczącego, a nie zostanie przegłosowana, 

bo jakby nie było już w trakcie głosowania byliśmy.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jasne, poproszę Panią mecenas, która czuwa nad przebiegiem sesji, sekundkę.  

 

Radny Łukasz Mura: 

Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący mogę tylko, Panie Przewodniczący?  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tak można.  

 

Radny Łukasz Mura: 

Panie Przewodniczący, ja się schylam do Pana, Pan dobrze wszystko przeczytał, ludzie  

dostaliśmy materiały wcześniej, każdy poczytał treści uchwały, no bez przesady każdy wie jak 

głosować. Pan dobrze prowadzi sesję, niech Pan leci dalej z  tym głosowaniem.  
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Starosta Grzegorz Swoboda: 

Panie radny Mura, ja się nie zgadzam, bo budżet był omawiane na Komisji, a budzi wiele 

kontrowersji, to jeśli są jakieś wątpliwości radni mają, to bardzo proszę, to prosiłbym                                

o przegłosowanie tego. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pozwólcie Państwo, że lepiej być pewnym, tym bardziej, że to jest uchwała skargowa, jest też 

tryb odwoławczy w przypadku jakby niezadowolenia z rozstrzygnięcia skargi więc dla 

podtrzymania jasności w razie procesu odwoławczego myślę, że wskażmy, że Pani mecenas 

wyda opinię w tej sprawie, żeby było jasne i przejrzyste, nad czym głosujemy i co głosujemy. 

Czy Pani mecenas wypowie się jeszcze w tej sprawie? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Panie Przewodniczący?   

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę o sekundkę, bo mam tu Panią mecenas na linii, 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Ja mam taką. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, może zrobimy 3 minuty przerwy 

bo też są osoby, które mają problemy techniczne i też by chciały właśnie zrestartować. Są 

problemy techniczne.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Tak, oczywiście. Ustalimy godzinę, jest 16.38, jestem za ogłoszeniem przerwy dosłownie do 

16.45, ustalimy z Panią mecenas właściwość procedury, żeby tak dla ostrożności procesowej, 

żeby nikt nie zakwestionował trybu podjęcia tej uchwały skargowej, czyli łączymy się                               

o 16.45. Ogłaszam techniczną przerwę. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Minęła godzina 16.45 wznawiamy obrady sesji Rady Powiatu Raciborskiego Przypominam, że 

jesteśmy w punkcie głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                      

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego. Zgodnie z ustaleniami     

z Panią mecenas powtórzenie głosowania musimy przegłosować, żeby było kolegialne tutaj 

podejmowanie wszelkich, wszelkich uchwał. Przypominam, że padła taka propozycja 

przegłosujemy, gdy nie przegłosujemy powtórzenia głosowania będziemy go kontynuować na 

radnym, którym skończyliśmy. Gdy będzie większość na powtórzenie głosowania od początku 

to powtórzymy, czyli jakby będziemy głosować nad wnioskiem o przeprowadzenie powtórnego 

głosowania nad uchwałą, w której jesteśmy. Zapytuję Panią Elżbietę Biskup czy jest za 

powtórzeniem głosowania? Czy Pani Elżbieta mnie słyszy? Powrócimy do Pani Elżbiety. Pan 

Szymon Bolik, czy jest za powtórzeniem? Panie Szymonie?  

 

Radny Szymon Bolik: 

Jestem za.   

       

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za powtórzeniem. Pan Andrzej Chroboczek? 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Za powtórzeniem. 
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Tomasz Cofała za powtórzeniem? 

 

Radny Tomasz Cofała: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Władysław Gumieniak, za powtórzeniem? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Eugeniusz Kura, za powtórzeniem głosowania?  

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Pan Marek Kurpis? 

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Tak, jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Tomasz Kusy? 

 

Radny Tomasz Kusy: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Przeciw. Pani Ewa Lewandowska?  

 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Franciszek Marcol? 

 

Radny Franciszek Marcol: 

Przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Sebastian  Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Przeciw.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Łukasz Mura? 

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Piotr Olender? 

 

Radny Piotr Olender: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Adrian Plura?  

 

Radny Adrian Plura: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem przeciw.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Józef Stukator?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dawid Wacławczyk?  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Jestem przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adam Wajda? Za. Roman Wałach? Pan Roman? Nie mamy Pana Romana. Pani Ewa Widera?  

 

Radna Ewa Widera: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Artur Wierzbicki? 
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Radny Artur Wierzbicki: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Ryszard Wolny?  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Chyba, nie ma.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 
Pan Wałach jest przeciw.  

Czy Pan Ryszard Wolny nas słyszy? 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Ja dostałem informację od Pana Ryszarda, ze jest, że nas słyszy, ale nie wie co się stało                              

z komputerem. Jak się podłączy... 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jasne, jasne.  

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Ja jestem też, mam też problem, tylko proszę mi powiedzieć nad czym głosowaliście Państwo.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Elżbieto, głosujemy nad powtórzeniem głosowania. Czy Pani jest za powtórzenie 

głosowania czy przeciw. 

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Ja drugi raz głosować nie będę, także już głosowałam, także jestem przeciw. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani jest przeciw. Dobrze, już podliczamy. Większość była za powtórzeniem głosowania, 

zatem będziemy powtarzać głosowanie nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego. 

Przypominam głosowanie nad uchwałą, w której głosowanie za uchwałą jest jednocześnie 

głosowaniem za uznaniem skargi za  bezzasadną, dla jasności, myślę. Czy są jeszcze jakieś 

zapytania, co, za czym głosujemy. Jeśli nie przechodzimy do powtórzenia głosowania. Czyli, 

czy Pani Elżbieta Biskup jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Starosty.  

 

Radna Elżbieta Biskup: 

Ja podtrzymuję swoje głosowanie z pierwszego głosowania. Podtrzymuję, to co powiedziałam 

przy pierwszym głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Elżbieto, głosowanie polega na tym, żeby być za, przeciw lub się wstrzymuję. Więc 

pytam Panią, czy Pani jest za, przeciw czy się wstrzymuje.  

 

Radna Elżbieta Biskup: 
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Jestem za, podtrzymując to, co powiedziałam przy pierwszym głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę, jakby nie ma innej możliwości jesteśmy za, przeciw lub się wstrzymuję, więc 

proszę w ten sposób. Pan Szymon Bolik?  

 

Radny Szymon Bolik: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Andrzej Chroboczek? Panie Andrzeju, za czy przeciw?  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek: 

Już, już. Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Tomasz Cofała?  

 

Radny Tomasz Cofała: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Władysław Gumieniak?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Eugeniusz Kura?  

 

 

Radny Eugeniusz Kura: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Marek Kurpis?  

 

Wicestarosta Marek Kurpis: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Tomasz Kusy? Panie Tomaszu, za?  

 

Radny Tomasz Kusy: 

Tak, wstrzymuję się.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pani Ewa Lewandowska?  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska: 
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Jestem za oddaleniem.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Pan Franciszek Marcol?  

 

Radny Franciszek Marcol: 

Wstrzymuję się.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Wstrzymuje się Pan. Pan Sebastian Mikołajczyk? 

 

Radny Sebastian Mikołajczyk: 

Jestem za oddaleniem skargi.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Za. Pan Łukasz Mura? 

 

Radny Łukasz Mura: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję. Pan Piotr Olender? 

 

Radny Piotr Olender: 

Za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Adrian Plura? 

 

Radny Adrian Plura: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Paweł Płonka?  

 

Radny Paweł Płonka: 

Jestem za oddaleniem skargi. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Józef Stukator?  

 

Członek Zarządu Józef Stukator: 

Jestem za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Grzegorz Swoboda?  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jestem za.  
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Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Dawid Wacławczyk? 

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Za. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ja jestem za.  

Pan Roman Wałach? 

Panie Romanie proszę napisać. 

Pani Ewa Widera?  

 

Radna Ewa Widera: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Artur Wierzbicki?  

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Jestem za oddaleniem skargi. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Pan Ryszard Wolny?  

 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny: 

Jestem za.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jest za. Większością głosów została uchwała przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu 

obrad. 

 

Ad 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

 ja tylko dla przypomnienia, że wszelkie interpelacje składamy także w formie pisemnej                     

w czasie takiej pandemii, gdzie brak możliwości bieżącego kontaktu bezpośredniego więc taka 

formuła wydaje się właściwa. Czy w tym punkcie obrad, ktoś z Państwa radnych chciał zabrać 

głos? 

 

Radny Adrian Plura: 

Ja chciałbym.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo proszę, Panie Adrianie. 

 

Radny Adrian Plura: 

Panie Przewodniczący ja się zwróciłem pisemnie mail został już odebrany w biurze rady.                  

I chciałbym tylko poruszyć, powiedzieć Państwu jaką kwestię, jaka kwestia mnie interesuje, bo 

wiadomo, że w bardzo trudnej sytuacji w tej chwili znalazła się służba zdrowia. Zwłaszcza ci 

pracownicy, którzy, ten personel, który walczy na pierwszej linii koronawirusa. Mam tu na 
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myśli pielęgniarki, lekarzy, ratowników medycznych. Dochodzą jakieś takie informacje 

dotyczące dodatkowego finansowania, to bardzo cieszy, że mają mieć większe wynagrodzenie 

za tą trudno pracę, które mają. Chciałabym otrzymać informację, właśnie,  czy przy nim, kiedy 

wdrożymy no jak to będzie wyglądało z refinansowaniem ze strony budżetu państwa                             

i jednocześnie chciałbym też poprosić o średnie wynagrodzenia pracowników szpitalu za ten 

okres, żebyśmy mieli potwierdzenie rzeczywiście, że  ten że to zwiększenie wynagrodzenia 

rzeczywiście miało miejsce u pracowników. pracujących na pierwszej linii koronawirusa, tak 

jak powiedziałem. Ja zwróciłem się pisemnie, więc nie chcę, nie oczekuję odpowiedzi teraz tu, 

wyliczeń na sesji, tylko w terminie późniejszym. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Jeśli można, Panie Przewodniczący, myślę, że z Panem dyrektorem jesteśmy gotowi. Pan 

dyrektor takie informacje… właśnie.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Chciałem..., mamy Pana dyrektora, jeśli Pan dyrektor z uwagi na istotną sprawę, jaką jest dzisiaj 

służba zdrowia i jej praca, to bardzo proszę Panie dyrektorze jeśli byłaby na już informacja, to 

jakby częściowo chociaż odpowiedzieć Panu radnemu Adrianowi Plurze.   

 

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

Ja myślę, że jeżeli chodzi o sytuację mimo tej ustawy, która nie jeszcze jest zatwierdzona, jeżeli 

mówimy o tym wzroście wynagrodzenia, to on dotyczy tylko i wyłącznie pracowników, 

którzy będą delegowani przez Wojewodę do pracy. Czyli te 200% wynagrodzenia, które 

otrzymają, mają otrzymać pracownicy, to będzie dotyczyć tylko pracowników delegowanych, 

nie wszystkich pracowników. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda:  

Dziękuję za odpowiedź. O głos prosił Pan Dawid Wacławczyk, proszę bardzo Panie Dawidzie 

o zabranie  głosu w ramach punktu.  

 

Radny Dawid Wacławczyk: 

Ja w innej sprawie, ale dwukrotnie właściwie jedna taka starsza osoba, taka niepełnosprawna 

jakby z racji wieku zagadywała mnie, dlaczego do poradni nie można teraz, tych otworzonych, 

nie można wjechać windą. Dla starszej osoby jest to problem pokonanie tych schodów. Czy to 

jest prawda i czy jakiś powód. Pytam, po prostu, czy może jakieś nieporozumienie. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie dyrektorze udałoby się odpowiedzieć, tak z biegu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

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

Tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o windę, jak Państwo wiecie wchodzimy teraz różnymi innymi 

wejściami do szpitala, a jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to wpuściliśmy ludzi taką 

drogą, która jest najmniej kolizyjna i nie przecina się z sferami covidowymi. Nie ma tam windy. 

Nie wiem co jest bardzo mocno zakłóca, nie ma tam windy. W związku z tym zorganizowany 

jest w ten sposób, że jeżeli są osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają trudności                                 

z poruszaniem się jest utworzony specjalny gabinet i lekarz schodzi do tego gabinetu, żeby 

udzielić porady pacjentowi. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję Panie Dyrektorze.  
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Radny Dawid Wacławczyk: 

I wtedy trzeba to zgłosić telefonicznie, czy na dole?  Gdzie, bo chce po prostu rady udzielić.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Panie dyrektorze?  

 

Dyrektor Szpitala im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik: 
Jest normalny gabinet lekarski, jeżeli pacjent chce skorzystać z gabinetu przykładowo 

ortopedycznego czy z porady specjalisty z innej dziedziny, to ten lekarz tej specjalności schodzi 

do tego pacjenta i udziela mu  tam na  miejscu porady. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję Panie dyrektorze za informację. Czy w ramach tego punktu z Państwa radnych ktoś 

jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem przejdziemy do kolejnego punktu. 

 

Ad 12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy Komisja Uchwał i Wniosków ma jakieś wnioski? 

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Jeżeli uznać, że wniosek o reasumpcję jest wnioskiem, to był ten wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Ale został już zrealizowany.  

 

Radny Artur Wierzbicki: 

Generalnie nie, dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu obrad.  

 

Ad 13. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Czy w tym punkcie obrad ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Bardzo proszę, Pan 

Władysław Gumieniak się zgłasza. Tu Pan Piotr, bardzo proszę Panie Władku.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak: 

Szanowni radni, Panie Przewodniczący, chciałem poinformować, że interpelację, którą 

składałem na poprzedniej sesji Rady Powiatu okazała się bardzo skuteczna, gdyż nawarstwienia 

poboczy, które były przy drodze wojewódzkiej 425 między Kuźnią Raciborską, a  Solarnią, 

wiadomo, że stan drogi, jak mówiłem jest bardzo złym stanie technicznym, a ścięcie poboczy 

spowoduje to, że przy opadach woda wtedy może spływać na pobocza zostało to bardzo 

sprawnie przeprowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Rybniku Powiat Ziemski, także tak 

informacyjnie tylko. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Bardzo dziękuję, o głos prosił Pan Piotr Olender. 
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Radny Piotr Olender: 

Ja tylko z taką krótką informacją, czy raczej apelem, bo dotarły do mnie informacje, że siostry 

z Klasztoru „Annuntiata” znajdują się w związku z sytuacją covidową w dosyć trudnej sytuacji. 

Ja tam dzwoniłem rano i co prawda ta sytuacja podobno już nie jest aż tak trudna, ale pomoc 

im się przyda stąd też zostawiłem biurze rady namiary, czyli numer konta bankowego. I tak 

zaapelowałbym  do wszystkich Państwa, jeżeli byli Państwo w stanie wyrazić taką gotowość, 

to żeby wspomóc Klasztor, jakimiś datkami. Przy czym ja muszę  tutaj powiedzieć, że i tak 

pierwszym w akcji w Klasztorze nie byłem ja, bo był mój kolega Artur Wierzbicki, który, bo 

siostra już go zapamiętała, kiedy do nich dzwoniłem, więc tradycyjnie Artur był pierwszy, 

natomiast z tych informacji, które posiadam to siostrom autentycznie przyda się  jakaś pomoc. 

Zostawiłem namiary w biurze rady można się tam zwrócić, otrzymają Państwo stosowne  

informacje i chciałbym zaapelować o jakąś pomoc dla Klasztoru.  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję, czy w tym punkcie obrad ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie 

widzę, nie słyszę. Pozwólcie Państwo, że także w ramach tego punktu przekażę informację, że 

realizując zapis art. 25c ustawy ust. 12 w związku z art. 25c ust. 3 pkt 1 ust. 6 ustawy                                  

o samorządzie powiatowym informuje, że w biurze rady w Wydziale Organizacyjnym są 

informacje na temat analiz przeprowadzonych oświadczeń majątkowych za rok 2019, kto by 

chciał się zapoznać, jest to do wglądu, zapraszam. Także informuję, że kolejna sesja Rady 

Powiatu Raciborskiego planowana jest na 24 listopada 2020 roku na godz. 15:00                                  

w Starostwie Powiatowym. Tematem przewodnim tej sesji będzie zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego oraz monitoring strategii rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020. Czy ta sesja 24 listopada planowana będzie zdalnie, czy 

tradycyjne to myślę,  że dzisiaj, że tydzień przed będę Państwa informował w zależności od 

rozwoju sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Tu jeszcze Pan Szymon Bolik prosi                      

o zabranie głosu w ramach tego punktu, bardzo proszę Panie radny Bolik. Panie Szymonie, 

proszę.  

 

Radny Szymon Bolik: 

Jesteśmy punkcie zapytania radnych, tak?  

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Szymon Bolik: 

Dobrze, bo trochę się pogubiłem. Tutaj kwestia tego typu do Pana Starosty Grzegorza Swobody 

się zwracam, bo dzwonili do mnie mieszkańcy Makowa. Zwracali się szczególnie strażacy 

tamtejszej jednostki, którzy tak starają się o wyznaczenie przejścia dla pieszych ponieważ tam 

dość duży ruch w związku z wiadomą sytuacją dużego  zakładu pracy, a młodzież musi tą drogę 

powiatową przekraczać w tym miejscu i czy coś się dzieje w tym zakresie, bo sprawa ponoć 

została zgłoszona do starostwa. Ja się oczywiście zgłoszę z oficjalnym pismem, jeśli to jest 

konieczne, z interpelacją, ale może Pan już coś wie na ten temat, bo ponoć jest Pana 

zaznajomiony. Dzięki.  

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Panie radny oczywiście, oczywiście, jeśli można, to tutaj  kładziemy bardzo wielki nacisk na te 

przejścia. Znam sytuację, została mi zgłoszona sytuacja z Borucina, w trybie pilnym się 
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oczywiście temu przyjrzymy. Jeśli jest taka możliwość i konieczność to oczywiście takie 

przejście zostanie na Pana wniosek zrobione. Cieszę się i dziękuję za zgłoszenie 

 

Radny Szymon Bolik: 

W Makowie. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

W Makowie Panie Starosto, w Makowie, nie w Borucinie.  

 

Radny Szymon Bolik: 

Ale w Borucinie też można zrobić przejście, wszędzie. 

 

Starosta Grzegorz Swoboda: 

Zgłosili mi w Borucinie więc tutaj oczywiście podobna sytuacja. Dziękuję za zgłoszenia, bo 

tutaj możemy reagować. Bardzo dziękuję Panie radny. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Dziękuję bardzo, czy jeszcze w tym punkcie, któryś z radnych chciał zabrać głos. Nie widzę 

zgłoszeń zatem przechodzimy do ostatniego punktu, czyli zakończenie sesji. 

 

Ad 14. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda: 

Zamykam dwudziestą drugą sesję Rady Powiatu, Rady Powiatu Raciborskiego, jest  godzina 

17:02. Bardzo dziękuję za udział wszystkim radnym i mieszkańcom powiatu raciborskiego. 

Dziękuję. 
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