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Rady Powiatu Raciborskiego 
w miejscu 

 

Sz. P. Adam Wajda 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego 

 

Interpelacja 

 

Do Starosty Powiatu Raciborskiego Grzegorza Swobody. 

W związku z doniesieniami medialnymi, osobistymi zapytaniami mieszkańców oraz 

innymi niepokojącymi sygnałami docierającymi  m.in. do radnych naszego klubu zapytujemy: 

1. Kto i w jakim trybie zamówił dokument pod nazwą „Zamek Piastowski i Muzeum w               

Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu turystycznego ziemi         

raciborskiej”? 

2. Czy prawdą jest, że zamówienie wspomnianego dokumentu było omawiane na Zarządzie            

Powiatu? 

3. Czy prawdą jest, że Pan jako Starosta wiedział, że pan Dawid Wacławczyk przygotowuje              

drugą część tego opracowania na zlecenie miasta? 

4. Czy prawdą jest, że zlecenie ówczesnemu radnemu części opracowania przez miasto a             

nie przez powiat, miało na celu ominięcie prawa, tj. artykułu 23 p. 5 ustawy o Samorządzie                

Powiatowym, który mówi „Zarząd powiatu lub starosta nie może powierzyć radnemu           

powiatu, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy           

cywilnoprawnej”? 

5. W jakim celu zamówiono i wydatkowano środki publiczne, skoro w żaden sposób nie              

wykorzystano tego dokumentu przez zarząd powiatu? 

6. Jeżeli zarząd powiatu uznał, że koncepcja nie jest zgodna z jego oczekiwaniami, to kto               

ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe przygotowanie dokumentu i czy podjęto jakieś          

działania zmierzające do naprawienia tego stanu rzeczy? 



7. Czy jest prawdą, że prowadzi Pan rozmowy z prywatnym przedsiębiorcą na temat             

zagospodarowania części zamku (budynku słodowni) na cele komercyjne? Jaki charakter          

mają wspomniane rozmowy i czy odbywają się za wiedzą całego zarządu. 

8. Czy rezygnacja z realizacji zamówionej koncepcji ma związek z tym faktem? 

9. Jaki charakter mają Pańskie wizyty w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez           

wspomnianego przedsiębiorcę (np. ta w dniu 30 czerwca ubiegłego roku - w dniu otrzymania              

absolutorium przez zarząd) i kto uczestniczy w tych wizytach opłacanych z budżetu            

powiatu? 

Na powyższe pytania prosimy o odpowiedź nie później niż w ustawowym terminie, tj. 14 dni. 
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