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L,a 

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.9.2020                                        VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXIII/2020 

z  XXIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  24 listopada 2020  r. 

                                              zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

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

Przedmiotowy stenogram stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 24 listopada 2020 r. potwierdzającej 

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

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 24 listopada 2020 r. potwierdzającej 

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

 

Podjęte uchwały: 

1. XXIII/185/2020 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego 

2. XXIII/186/2020 - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

3. XXIII/187/2020 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

4. XXIII/188/2020 - w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2021 rok. 
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5. XXIII/189/2020 – w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia 

mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XXIII/190/2020 - w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

7. XXIII/191/2020 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za 

przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

8. XXIII/192/2020 -  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2020. 

9. XXIII/193/2020 - w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. 

 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata  2014-2020 

7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o 

stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu 

przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

15. 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. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania petycji do 

organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

17. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za 

lata 2018-2019. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Wolne wnioski i informacje.  

21. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:03 otworzył obrady XXIII sesji Rady Powiatu 

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

epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, obrady 

będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

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

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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

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

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać  obrady, 

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

organów,  

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

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

Przewodniczący sprawdził obecność radnych w zdalnych obradach i przekazał, że 

19 radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

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

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

Zasada obowiązująca podczas jawnego głosowania imiennego – wyczytany 

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

"wstrzymuje się od głosu". 

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Norberta Miki, byłego radnego 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.9.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu 

wniósł o wprowadzenie: 

1.   nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 

2032 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.9.2020 z dnia 12 listopada 2020 r., 
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Radny Artur Wierzbicki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, co zmieniło się  

w przedmiotowym projekcie uchwały.   

 Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że przesunięto środki w kwocie 5.000 zł  

z turnusów rehabilitacyjnych na zakup przedmiotów ortopedycznych.  

2. projektu 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. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła o ujęcie w porządku obrad projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania petycji do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             1 

Porządek obrad został zmieniony.  

          Radny Władysław Gumieniak z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

        w głosowaniu. 

 

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

 

Protokół z XXII sesji z dnia 27 października 2020 r. został przygotowany  

i wyłożony w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             1 

Protokół został przyjęty.  

Radny Władysław Gumieniak z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

 w głosowaniu. 
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Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 18 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące się, 2 głosy nieoddane.  

Radny Władysław Gumieniak i Radny Franciszek Marcol  z powodu problemów 

technicznych nie brali udziału w głosowaniu. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 

Uchwał 

i Wniosków. 

 

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

tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 12 listopada  2020 r. (zał. nr 5). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 13 listopada 2020 r. do 24 listopada 2020 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji 

 (zał. nr 6). 

 Następnie Starosta omówił najważniejsze realizowane przez Powiat Raciborski 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej i społecznej.  

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

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

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła funkcjonowanie Powiatowego 

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

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

przedstawił bieżącą sytuację w raciborskiej lecznicy.  

 Następnie Starosta przekazał, że zaproponował włodarzom gmin powiatu 

raciborskiego wprowadzenie w PKS wakacyjnego rozkładu jazdy z uwagi na 

wprowadzenie na obszarze całego kraju czerwonej strefy i zdalnego nauczania.  
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Ad 6. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata   

2014-2020. 

 

Opracowanie pn. „Raport z monitoringu strategii rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020 (dane za okres 2018-2019)” (zał. nr 7) było omawiane 

na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły 

dzisiejsze obrady. 

W tym punkcie obrad głos zabrał radny Dawid Wacławczyk. Radny 

podziękował Panu Romanowi Peikertowi za sporządzenie przedmiotowego 

opracowania. Podkreślił, że jednym z parametrów, które mierzą poziom realizacji 

strategii jest liczba osób odwiedzających wybrane instytucje kultury i atrakcje 

kulturalne. Radny zwrócił również uwagę na wzrost liczby firm działających w branży 

turystycznej.  

Przewodniczący Rady przekazał radnemu Dawidowi Wacławczykowi, że jego 

wypowiedzi są słyszalne fragmentarycznie. Wobec powyższego nie będzie możliwe 

udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego. 

Radny Tomasz Kusy przekazał, że wywnioskował z wypowiedzi radnego 

Dawida Wacławczyka, że chciał zapytać o strategię Powiatu na 2021 rok.  

Radny Piotr Olender zaproponował, aby radny Dawid Wacławczyk zadał 

pytanie w formie pisemnej.    

Przewodniczący Rady podkreślił, że przedmiotowy temat można poruszyć  

w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych”. 

 

Ad 7. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

 

Materiały: 

1)  sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w 

Kędzierzynie-Koźlu na obszarach powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, gliwickiego, 

strzeleckiego oraz raciborskiego za rok 2019 (zał. nr 8), 

2) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Rybniku na 

obszarach powiatów: rybnickiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, 

kędzierzyńsko-kozielskiego, wodzisławskiego i miast: Rybnik oraz Żory (zał. nr 8), 
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3) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Głubczycach 

na obszarach powiatów głubczyckiego, raciborskiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego 

za rok 2019 (zał. nr 9), 

4) wyposażenie przeciwpowodziowe Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenu powiatu raciborskiego (zał. nr 10), 

5.) pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RPC.622.32m. 

2020.ML z dnia 29 października 2020 r. (zał. nr 11) były omawiane na posiedzeniach 

Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady. 

 W tym miejscu obrad głos zabrał Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Marcin 

Nowak (dalej: Dyrektor Zlewni). Dyrektor Zlewni przekazał, że w czerwcu br. 

uruchomiony został Zbiornik Racibórz Dolny. Formalnie na budowie trwają jeszcze 

prace wykończeniowe. Podkreślił, że Zbiornik w trakcie październikowego wezbrania 

wód ochronił Dolinę rzeki Odry od Raciborza po Wrocław i Brzeg Dolny spłaszczając 

falę powodziową. Ponadto Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizują 

inwestycję związaną z modernizacją przepompowni w Ciechowicach. Dyrektor Zlewni 

zadeklarował, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podejmuje wszelkie 

działania zmierzające do zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców 

Raciborza, Kędzierzyna-Koźla, Opola i innych miejscowości zlokalizowanych poniżej 

Zbiornika.  

Radny Paweł Płonka zapytał, czy jest możliwa analiza przepływu wody przez 

zaporę Zbiornika do Odry Miejskiej. Radny podkreślił, że należy zwrócić uwagę, czy 

nie nastąpiła różnica w dopływie wody od czerwca. Radny dopytywał, czy jest taka 

techniczna możliwość.  

Dyrektor Zlewni odpowiedział, że budowla spustowa Zbiornika Racibórz Dolny 

odprowadza w całości wodę do Kanału Ulga. Inna budowla do Odry Miejskiej. W 

czasie wezbrania powodziowego jest monitorowana ilość wody przepływającej przez 

budowle.  

Radny Paweł Płonka przekazał, że znaczna część mieszkańców Raciborza 

zgłasza, że jest bardzo niski poziom wody w Odrze Miejskiej.  

Dyrektor Zlewni poinformował, że w związku z powyższym Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło decyzję żeby przekierować wodę z rzeki 

Psiny do Odry Miejskiej.  

Radny Paweł Płonka podkreślił, że woda z zapory głównej czołowej, która 

następnie płynie do  Kanału Ulgi i powinna przepływać przez miasto zawraca. Dodał,  
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że pomimo tego, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało 

bagrowanie starego koryta rzeki Odry prawdopodobnie część Kanału została ponownie 

zamulona. Radny dopytywał, czy wobec powyższego zostaną podjęte jakieś czynności.  

Dyrektor Zlewni przekazał, że Zbiornik Racibórz Dolny jest aktualnie w fazie 

testów. Po raz pierwszy udało się spiętrzyć wodę. Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie monitoruje, jak przedstawia się rozdział wód do Odry Miejskiej. 

Wyznacznikiem jest wodowskaz w Krzyżanowicach. Dyrektor Zlewni podkreślił, że 

przedstawiony przez radnego Pawła Płonkę problem jest mu znany i Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zajmie się przedmiotową sprawą.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, czy Dyrektor Zlewni wie kiedy zostaną 

podniesione szlabany na drogach dojazdowych, tj. na koronie wałów Zbiornika, aby 

umożliwić rowerzystom przejazd.  

Dyrektor Zlewni przekazał, że aktualnie nie jest w stanie wskazać konkretnego 

terminu. Podkreślił, iż ma nadzieję że wiosną będzie możliwy przejazd rowerem po 

budowli przelewowo-spustowej.  

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Zlewni za udział w posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz dzisiejszych obradach sesji. 

 

Ad 8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                         21 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       1 

Głosy nieoddane      1 

 Radny Władysław Gumieniak z powodu problemów technicznych nie brał 

udziału  

 w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/185/2020 w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

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

23 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020.  

Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu 

wprowadzone zostały zmiany do przedmiotowego projektu uchwały dotyczące 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wicestarosta poinformował, że zostanie 

ogłoszony kolejny konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.    

Głosowanie:  

Za:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Głosy nieoddane   1 

Radny Władysław Gumieniak z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

 w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXIII/186/2020 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2020 – 2032. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:                         23 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/187/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

Ad  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane   1 

 Radna Elżbieta Biskup z powodu problemów technicznych nie brała udziału  

 w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/188/2020 w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:  23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/189/2020 w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:  23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/190/2020 w sprawie 

ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:              22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Głosy nieoddane          1 

Radny Dawid Wacławczyk z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

 w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/191/2020 w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 

roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 15. 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. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:              23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/192/2020 w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:              23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIII/193/2020 w sprawie 

przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 
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Ad 17. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2018-2019. 

 

 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

za lata 2018-2019 (zał. nr 12) był omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady. 

 Radny Artur Wierzbicki zwrócił się z prośbą o potwierdzenie informacji, że 

aktualnie trwają prace nad opracowaniem nowego programu na rok 2021.  

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że tut. Starostwo przymierza 

się do wyłonienia oferenta programu w styczniu 2021 r. Członkini Zarządu podkreśliła, 

że nie sporządzono jeszcze Programu Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego. 

Dodała, że obydwa programy powinny być ze sobą kompatybilne.  

 Radny Roman Wałach zapytał, w jakich punktach i jak często są mierzone 

zanieczyszczenia w Odrze Miejskiej. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że szczegółowe informacje  

w tym zakresie mogłaby przedstawić Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Barbara Kostka. Przedmiotowa informacja, zgodnie z intencją radnego, 

mogłaby zostać przekazana na kolejnym posiedzeniu. 

 Radny Roman Wałach doprecyzował, że jego pytanie dotyczyło 

zanieczyszczenia rzek i przedmiotowy raport w tym zakresie odnosi się do roku 2019.  

Radny podkreślił, iż uzyskał informację że zmieniła się jakość wody w rzece Odra. Na 

wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przekazana została 

informacja,  

iż podczas wezbrań wody rzeka Odra jest zasilana dopływem wody z rzeki Psiny, a 

woda z Odry jest skierowana do Kanału Ulga. Wobec powyższego duże 

zanieczyszczenia pochodzą z rzeki Psiny. Radny dopytywał, czy tut. Starostwo 

dysponuje informacjami  

w powyższym zakresie. 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że w posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa oraz w dzisiejszych obradach sesji uczestniczył przedstawiciel 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, do którego można było kierować 

pytania dotyczące zanieczyszczenia rzek. Zadeklarował, że jeżeli będzie taka potrzeba 
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tut. Starostwo wystąpi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

o przekazanie informacji w przedmiotowym zakresie. Starosta przekazał, iż nie posiada 

informacji aby w rzece Odrze zlokalizowane były mierniki zanieczyszczania wody. 

Ponadto dodał, że wpływ na jakość wody ma sieć kanalizacyjna w gminach. 

 Przewodniczący Rady przekazał, że radny Roman Wałach otrzyma pisemną 

odpowiedź na zadane pytanie dotyczące monitoringu zanieczyszczenia wody w rzece 

Odra.  

 W tym miejscu do obrad sesji dołączyła Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Barbara Kostka (dalej: Kierownik Referatu). 

 Starosta Grzegorz Swoboda zasugerował, aby Pani Kierownik Referatu 

odpowiedziała na pytanie zadanie przez radnego Romana Wałacha.  

 Kierownik Referatu poprosiła radnego Romana Wałacha o powtórzenie pytania. 

 Radny Roman Wałach zapytał czy, jak często i w jakich punktach jest 

monitorowany odcinek Odry Miejskiej pod względem jakości i zanieczyszczenia wody.  

 Kierownik Referatu odpowiedziała, że monitoring jakości wód należy do 

kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na stronie 

internetowej inspektoratu opublikowany jest plan monitorowania poszczególnych 

miejsc oraz komponentów środowiska. Pomiary są dokonywane zgodnie z założeniami 

inspektoratu. 

  Radny Roman Wałach przekazał, że na obecną chwilę udzielona odpowiedź jest 

wystarczająca szczegóły zostaną przekazane w formie pisemnej. Radny podkreślił, że  

w opracowanym materiale jest informacja o derogacji czasowej w doniesieniu do rzeki 

Odry i Psiny z uwagi na brak możliwości technicznych. Radny dopytywał jaki okres 

został objęty derogacją i czy ta kwestia jest monitorowana przez tut Starostwo.  

 Kierownik Referatu poinformowała, że po zakończeniu roku dokonuje się 

weryfikacji, jakie badania monitoringowe zostały wykonane na terenie powiatu. 

Przedmiotowe informacje są zamieszczane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Katowicach. Niektóre dane publikowane są z dużym 

opóźnieniem. Przedstawiony raport, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, obejmuje lata 

2018 i 2019.  

 Radny Roman Wałach zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie stwierdzenia 

dotyczącego braku możliwości technicznych dotyczących oceny ryzyka osiągnięcia 

celów środowiskowych. 

 Kierownik Referatu zapytała, na której stornie raportu znajduje się taki zapis. 
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 Radny Roman Wałach odpowiedział, że przedmiotowy zapis został ujęty na  

24 stronie raportu, tabela nr 11, po prawej stronie kolumny. 

 Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przekazał, iż z wyjaśnień Pani 

Kierownik Referatu wynika, że monitoringiem jakości wód zajmuje się Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska i nie posiada odpowiednich narzędzi do badania oceny 

ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych. Podkreślił, że zgodnie z wolą radnego 

zapytanie dotyczące monitoringu jakości wód może być przekazane do odpowiednich 

organów  

z wnioskiem o kontynuowanie sprawdzania jakości wód na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Starosta zasugerował, aby radni składali zapytania z wyprzedzeniem, 

gdyż można się do nich wówczas przygotować.  

Przewodniczący Rady zadeklarował, że radny Roman Wałach otrzyma 

odpowiedź na złożone zapytanie w formie pisemnej.  

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że z uwagi na fakt iż nie była to 

interpelacja Pani Kierownik Referatu przekaże radnemu Romanowi Wałachowi 

odpowiedź za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. Podkreślił, iż pracownicy tut. 

Starostwa pracując w systemie zmianowym nie są w stanie udzielać pisemnych 

odpowiedzi na wszystkie zapytania.  

Radny Roman Wałach podkreślił, że mógł zadać pytanie w punkcie obrad  

pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu raciborskiego”, ale uznał że skoro 

zapytanie dotyczy Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2018-2019 to właściwe będzie zapytanie w aktualnym punkcie 

obrad. Ponadto dodał, że pewne informacje uzyskał po posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa. Radny podkreślił, iż być może brak możliwości technicznych 

jest związany z brakiem sieci kanalizacyjnej np. w Gminie Krzyżanowice, co ma istotny 

wpływ na pogorszenie się jakości wody także w Odrze Miejskiej.   

 Kierownik Referatu zadeklarowała, że przygotuje i przekaże radnemu 

Romanowi Wałachowi odpowiedź na zadane pytania.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie przekazał, że obecnie w trakcie wezbrania wód cała woda z 

rzeki Psiny zasila Odrę Miejską. Problem stanowi brak sieci kanalizacyjnej w gminach.  

Radny podkreślił, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Romana Wałacha, że należy 

wyjaśnić, czy jest to uzasadnione, że nieczystości przepływają przez miasto lub gminę. 

Radny zaznaczył, że nie zdawał sobie sprawy ze skali problemu.   
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 Przewodniczący Rady podkreślił, iż z uwagi na potrzebę wyjaśnienia 

przedmiotowej sprawy odpowiedź zostanie przekazana w formie pisemnej  

w późniejszym terminie.  

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że w opisie do tabeli nr 11  

w Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za 

lata 2018-2019 zamieszczona jest informacja, że to Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej opublikował ocenę ryzyka. Zadeklarowała, że Pani Kierownik Referatu wystąpi 

do ww. instytucji o przekazanie informacji we wnioskowanym zakresie.  

 Radny Dawid Wacławczyk przekazał, że chciałby aby Pani Kierownik Referatu 

uszczegółowiła odpowiedź o informację dotyczącą miejsca i punktów badania czystości 

wód.  

 

Ad 18. Interpelacje i zapytania. 

 

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że jest członkiem Rady Społecznej Szpitala  

i w dzisiejszej prasie przeczytał informacje dotyczące przyznania nagrody Dyrektorowi 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, o którą wnioskowała Rada 

Społeczna Szpitala. Radny przekazał, że starał się wyjaśnić pewne nieścisłości  

w tym zakresie z Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Franciszkiem Marcolem. Zaznaczył, iż żałuje że radny Franciszek 

Marcol ma problemy techniczne, gdyż mógłby także zabrać głos w przedmiotowej 

sprawie. Radny poinformował, iż dowiedział się że Wicestarosta Marek Kurpis w 

trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa przekazał 

informację, iż Rada Społeczna Szpitala wnioskowała o nagrodę dla Dyrektora Szpitala 

za 2019 rok. Przedmiotowa informacja została opublikowana w lokalnej prasie. Starosta 

wraz z Zarządem uzasadnił przyznanie Dyrektorowi Szpitala nagrody zniwelowaniem 

straty szpitala o 3 mln zł. Radny zaznaczył, że podczas posiedzenia Rady Społecznej 

Szpitala Przewodniczący tego gremium – Starosta przekonywał członków Rady,  

że nagroda jest przyznawana Dyrektorowi Szpitala za rok bieżący. Radny podkreślił, że 

wnioskował, aby taki zapis został ujęty w protokole. Przewodniczący Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek Marcol wnioskował o przekazanie 

protokołu z posiedzenia Rady Społecznej Szpitala. Radny zapytał Starostę pełniącego 

funkcję Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, dlaczego ww. protokół nie został 

jeszcze przekazany radnemu Franciszkowi Marcolowi oraz za który rok przyznana 
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została nagroda Dyrektorowi Szpitala. W trakcie posiedzenia Rady Społecznej Szpitala 

Starosta przekonywał jej członków, że nagroda jest za rok 2020, gdyż szpital świetnie 

funkcjonował w czasie pandemii COVID-19, a podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa przekazano radnym informację, że nagroda jest 

przyznana za rok poprzedni, gdyż nie jest możliwe jej przyznanie za rok bieżący.  

Starosta Grzegorz Swoboda wyjaśnił, że Dyrektor Szpitala otrzymał nagrodę za 

rok 2019 za zmniejszenie straty szpitala. Powyższe słyszało wiele osób obecnych na 

posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Starosta podkreślił, że przy ustalaniu wysokości 

nagrody wzięto pod uwagę wysokość premii wypłacanych w 2020 roku. Rada 

Społeczna Szpitala wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu o przyznanie nagrody 

Dyrektorowi Szpitala i Zarząd, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ją przyznał.  

 Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala 

zawnioskował, aby zapis dotyczący powodu przyznania Dyrektorowi Szpitala został 

zaprotokołowany i ma nadzieję, że taki zapis znajdzie się w protokole.  

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że nagroda dla Dyrektora Szpitala została 

przyznana za rok 2019 i nie było możliwości jej przyznania za rok 2020. Starosta 

zaznaczył, że przy ustalaniu wysokości nagrody wzięto pod uwagę wysokość premii 

„covidowych” wypłacanych w 2020 roku, tj. 4.000 zł miesięcznie.  

 Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię zniwelowania straty szpitala o 3 mln zł. 

Radny podkreślił, że w sprawozdaniu finansowym szpitala jest informacja, że 

raciborska lecznica w 2018 r. odnotowała stratę ok. 8.247.000 zł. W 2019 r. szpital 

odnotował stratę w wysokości ok. 4.069.000 zł. Radny poinformował, że Zarząd 

przekazuje informacje dotyczące tzw. straty gotówkowej odliczając amortyzację. 

Następnie radny przedstawił wyliczenia dotyczące straty szpitala za lata 2018-2019 i 

wysokości amortyzacji podkreślając, że łączna strata szpitala za lata 2018-2019 wynosi 

12.317.000 zł, z tego gotówką należy pokryć 4.069.000 zł i 1.009.000 zł, łącznie 

5.078.000 zł, a nie o 3 mln zł mniej. Radny zobrazował sprawę przedstawiając przykład 

wygranej w totolotka. Radny zaznaczył, że strata szpitala się nie zmniejszyła o 3 mln zł 

tylko wzrosła do 5 mln zł.  

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego 

Tomasza Kusego. Dodał, że strata szpitala za 2019 r. jest znacznie mniejsza od straty 

szpitala za rok 2018.  
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 Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że strata szpitala nie jest mniejsza i ponadto 

zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób Zarząd interpretuje 5 mln stratę 

szpitala. 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że strata szpitala za 2018 rok wynosiła 

8.247.136,04 zł, a za rok 2019 – 4.069.854,07 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

organ założycielski jest zobowiązany do pokrycia straty szpitala. Starosta podkreślił, że 

te kwestie powinny być finansowane przez rząd. Zarząd VI kadencji podejmuje wiele 

działań na rzecz raciborskiej lecznicy. Strata szpitala po odliczeniu amortyzacji została 

faktycznie pomniejszona o ok. 3.800.000 zł. Starosta przekazał, że prosi o zabranie 

głosu Skarbnika Powiatu w przedmiotowej sprawie.  

 Radny Tomasz Kusy zaznaczył, iż domyśla się jakie informacje przekaże 

Skarbnik Powiatu. Dodał, że osoby prowadzące działalność gospodarczą wiedzą, że 

starty narastają. Zapytał Skarbnika Powiatu, ile zostało jeszcze do pokrycia straty 

szpitala za rok 2018. 

 Skarbnik Powiatu Roman Nowak poinformował, że zobowiązanie dotyczące 

konieczności pokrywania straty szpitala wynika z zapisów ustawy o działalności 

leczniczej. Uchwałę dotyczącą pokrycia straty szpitala lub likwidacji jednostki 

podejmuje Rada Powiatu. Przedmiotowe uchwały Rada Powiatu podejmowała w 2019 i 

w 2020 r.  

Rada Powiatu podjęła w 2019 r. uchwałę w sprawie pokrycia straty netto szpitala  

w kwocie 4.802.841 zł, a w 2020 r. uchwałę dotyczącą pokrycia straty w wysokości 

1.009.000 zł. Skarbnik Powiatu poinformował, że strata netto szpitala za rok 2018 

wynosi ok. 4.800.000 zł, a za rok 2019 – ok. 1.009.000 zł, czyli nastąpił spadek o 

3.793.000 zł. Ponadto przekazał, że strata szpitala za rok 2018 została już pokryta. 

Ostateczny termin pokrycia straty upłynął 31 marca 2020 r. Ostateczny termin pokrycia 

straty za rok 2020, jeżeli nie zmienią się przepisy, upłynie w maju 2021 r.  

 Wicestarosta Marek Kurpis podkreślił, że jeżeli w 2018 r. strata szpitala 

wynosiła ok. 8 mln zł, a w 2019 r. ok. 4 mln, to niezależnie od amortyzacji różnica 

będzie wynosiła ok. 3.700.000 zł. Zgodnie z przepisami Powiat pokrywa stratę szpitala 

po odliczeniu amortyzacji. Strata szpitala została zmniejszona o 3.700.000 zł  i to jest 

efekt pracy Dyrektora Szpitala, który tę stratę zmniejszył.  

 Radny Kusy przekazał, że to co Wicestarosta nazwał filozofią to jest 

matematyka i suma 5 i 1 wynosi 6.  



 20 

 Radny Paweł Płonka zapytał, na jakim etapie jest kwestia finansowania remontu 

mostu na ul. Piaskowej w Raciborzu.  

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że wystąpił do Prezydenta Miasta 

Raciborza o partycypację w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej dla ww. 

obiektu mostowego. Starosta zadeklarował, że przekaże radnym, jakie stanowisko 

w przedmiotowej sprawie zajął Pan Prezydent. Ponadto przekazał, iż ma nadzieję że uda 

się pozyskać środki na remont mostu z rezerwy celowej.  

 Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że głos w tym punkcie obrad chciała 

zabrać radna Elżbieta Biskup. Z powodu problemów technicznych nie było to możliwe.  

 Starosta zaproponował, aby radna Elżbieta Biskup złożyła zapytanie w formie 

pisemnej. 

 

Ad 19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 20. Wolne wnioski i informacje. 

  

Starosta Grzegorz Swoboda zachęcił radnych do włączenia się do akcji 

mikołajowej na rzecz podopiecznych 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Powiatu Raciborskiego.  

Radny Artur Wierzbicki wspomniał zmarłego Norberta Mikę. Radny przekazał, że 

miał styczność z Panem Norbertem od szkoły podstawowej. Ponadto poinformował, że 

śp. Norbert Mika nie ukończył książki, która jeszcze za jego życia została przekazana 

do wydawnictwa Avalon. Przedmiotowa książka o Tatarach w okresie średniowiecza 

zostanie wydana jeszcze w 2020 roku i była recenzowana przez prof. dr hab. Krzysztofa 

Baczkowskiego oraz konsultowana przez mediewistów z Ukrainy, Czech i Serbii. 

Zmarły odwiedził wiele archiwów m.in. w Kijowie, w Pradze, na Bałkanach.  

Radny Dawid Wacławczyk zapytał, kiedy rozpoczną się prace nad nową strategią 

dla Powiatu Raciborskiego.  

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że obecnie strategia jest dokumentem 

nieobligatoryjnym i wiąże się z kosztami. Starosta zapewnił, że będą podejmowane 

działania mające na celu opracowanie strategii, jeżeli będzie się to wiązać z 
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możliwością pozyskania środków zewnętrznych. Rada powinna zlecić opracowanie 

strategii wyłonionemu oferentowi. Starosta przypomniał, że w br. znowelizowano 

ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jedna z 

wprowadzonych zmian dotyczy szerokiej konsultacji społecznej projektu strategii. 

Radny Tomasz Cofała poinformował, że przepisy ww. ustawy znowelizowano  

w lipcu br., ale weszła w życie dopiero 13 listopada. Radny zaznaczył, że niektóre z 

gmin zaczęły opracowywać nową strategię przed nowelizacją ustawy. Radny 

zaproponował, aby z uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach prawnych odłożyć 

opracowanie strategii Powiatu w czasie, co wyeliminuje potrzebę korygowania 

niepotrzebnych zapisów. Ponadto przekazał, że nie wszystkie gminy są na etapie 

zatwierdzania strategii rozwoju. Radny zaznaczył, że konsultacje społeczne w zakresie 

strategii powinny się odbić szerokim echem w Powiecie.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 22 grudnia 2020 r.  

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 r.” 

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego wstępnie 

zostało zaplanowane na 17 grudnia 2020 r.  

 Przewodniczący Rady przekazał, że decyzja o trybie przeprowadzenia 

wspólnego posiedzenia Komisji i obrad sesji będzie zależała od rozwoju sytuacji 

epidemicznej  

i zostanie przekazana radnym w późniejszym terminie.  

 

Ad 21.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:10. 

 Na tym protokół zakończono. 

         Przewodniczący Rady  

                Adam Wajda 
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Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula        


