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L,a 

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.10.2020                                                  VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXIV/2020 

z  XXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  22 grudnia 2020  r. 

                                              zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 22 grudnia 2020 r. potwierdzającej 

udział w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 22 grudnia 2020 r. potwierdzającej 

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

 

Podjęte uchwały: 

1. XXIV/194/2020 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

2. XXIV/195/2020 - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 

rok. 

3. XXIV/196/2020 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

4. XXIV/197/2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiat Raciborskiego 

na 2020 rok. 

5. XXIV/198/2020 – w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, 

usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych 

inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach    2021 – 2023. 
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6. XXIV/199/2020 - 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. 

7. XXIV/200/2020 -  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

8. XXIV/201/2020 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

9. XXIV/202/2020 – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2021. 

10. XXIV/203/2020 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

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 XXIII 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. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2021 r. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania 

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie 
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kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na 

demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych 

inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na 

terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023. 

12. 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. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na 2021 r.  

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

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

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje.  

20. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:05 otworzył obrady XXIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

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 
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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 

22 radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia 

2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

Zasada obowiązująca podczas jawnego głosowania imiennego – wyczytany 

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

"wstrzymuje się od głosu". 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.10.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu wniósł 

o wprowadzenie 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. 

Wicestarosta Marek Kurpis wyjaśnił, iż ww. projekt uchwała zakłada zmniejszenie 

środków finansowych przeznaczonych na realizację następujących zadań: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych – o kwotę 8 679,00 zł – kolejne rezygnacje osób 

niepełnosprawnych z turnusów rehabilitacyjnych; 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –  

o kwotę 3 862,94 zł – ograniczenie przez wnioskodawcę zakresu robót dostosowawczych 

łazienki przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. 



 5 

Wobec powyższego proponuje się zwiększenie o łączną kwotę 12 541,94 zł puli 

środków finansowych przeznaczonych na realizację dofinansowania zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

Komisja Rewizyjna wniosła o ujęcie w porządku obrad projektów uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego: 

1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

 2. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2021. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy poinformował, że członkowie 

Komisji uznali, iż w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Komisja nie miała 

możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu i przedmiotowa kontrola została ujęta w projekcie planu kontroli 

na 2021 rok.  

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

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Radni: Władysław Gumieniak, Marek Kurpis, Ewa Lewandowska, Grzegorz 

Swoboda, Adam Wajda, Ryszard Wolny wnieśli o ujęcie w porządku obrad projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

Przewodniczący Rady przypomniał zasady jawnego głosowania imiennego.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się    0 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

W tym miejscu do obrad sesji dołączył radny Roman Wałach – liczba radnych 23. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

 

Protokół z XXIII sesji z dnia 24 listopada 2020 r. został przygotowany  

i wyłożony w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Protokół został przyjęty.  

 

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 – 20 głosów 

za, 3 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

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 25 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 10 grudnia  2020 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 11 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 

Starosta podziękował pracownikom tut. Starostwa i radnych za zaangażowanie  

w akcję pn. „Paczka Mikołajkowa” dla wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie powiatu raciborskiego.  
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 Następnie Starosta omówił najważniejsze realizowane przez Powiat Raciborski 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej i społecznej.  

 

Ad 6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2021 r. 

 

 Przewodniczący Rady odczytał uchwały: 

1) Nr 4200/III/216/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz  

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

2) Nr 4200/III/217/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

3) Nr 4200/III/218/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032. 

 Starosta podkreślił, że w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano znaczący 

wzrost dochodów oraz wydatków, w tym inwestycyjnych. Przedstawiony budżet 

nastawiony jest na rozwój Powiatu. Obecnie realizowanych jest 48 projektów na kwotę 

ponad 105 mln. zł  zł. Wskaźnik zadłużenia Powiatu wynosi 9%. Nadwyżka budżetowa 

z 2020 roku pokryje pochodne od wynagrodzeń ze stycznia 2021 r.  Starosta zaznaczył, 

że czas pandemii stanowi ogromne wyzwanie dla Zarządu Powiatu w kwestii zarządzania 

finansami publicznymi. 

Następnie głos zabrał Skarbnik Powiatu Roman Nowak, który poinformował, że 

budżet Powiatu Raciborskiego zakłada: 

- dochody w kwocie ok.  138,5 mln zł, 

-  wydatki w kwocie ok. 142 mln zł, 

-  deficyt w kwocie ok. 3,5 mln zł (zostanie on pokryty środkami z rachunków 

bankowych).  

Skarbnik Powiatu przekazał, że nie jest planowany wzrost zadłużenia Powiatu. 

Zadłużenie na koniec 2021  roku powinno wynieść 13,5 mln zł. Skarbnik podkreślił, że 

rok 2021 jest próbą kompromisu pomiędzy wzrostem kosztów realizowanych zadań przy 
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zmniejszeniu ich finansowania ze środków budżetowych. W wielu przypadkach są to 

kwoty, które dotyczą wyłącznie wkładu własnego Powiatu oraz środków na 

dokumentację projektową. Zadania inwestycyjne dotyczą realizacji inwestycji we 

wszystkich gminach, a ich przeprowadzenie jest możliwe dzięki wsparciu ze środków 

samorządowych. Postępująca pandemia COVID-19 może wiązać się z niższą realizacją 

dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek dochodu z tego 

tytułu został już odnotowany w 2020 roku. Skarbnik Powiatu podkreślił, że wyższe są 

koszty funkcjonowania transportu powiatowo-gminnego. Następnie zwrócił uwagę na 

fakt, że spadek poziomu finansowania zadań samorządowych odnosi się głównie do 

finansowania zadań oświatowych (2,5 mln zł).  Ponadto wprowadzone ulgi podatkowe  

w podatku dochodowym od osób fizycznych powodują uszczerbek w dochodach Powiatu 

na kwotę ok. 3,5 mln zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje roszczenia lub 

uwagi ze strony pracowników zatrudnionych w tutejszym Starostwie oraz jednostkach 

organizacyjnych Powiatu, co jest związane z koniecznością wprowadzenia regulacji 

wynagrodzeń. Niedoszacowanie dochodów i wzrost wydatków bieżących to kwota 8,2 

mln zł. Skarbnik Powiatu przekazał, że budżety powiatów i innych gmin są coraz mniej 

samorządne a coraz więcej decyzji w tym zakresie podejmowanych jest na szczeblu 

centralnym, co w sposób znaczny ogranicza możliwości samodzielnego  decydowania  

o kierunkach finansowania zadań. 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na wspólnym posiedzeniu 

Komisji w dniu  17 grudnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowali nw. projekty uchwał: 

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 

2032, 

2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

 3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2020 – 2032, 

4) w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Radny Dawid Wacławczyk podkreślił, że wzrost dochodu związany jest  

w głównej mierze z „tarczą covidową”. Dodał, że nie wiadomo w jaki sposób będą się 

realizowały dochody z tytułu podatków od osób fizycznych. Rada po raz pierwszy od 

wielu lat będzie uchwalała budżet Powiatu Raciborskiego nie opierając go na strategii 

rozwoju. W 2020 r. nie opracowano kolejnej strategii rozwoju Powiatu. 
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Następnie radny Dawid Wacławczyk poruszył kwestię Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu (dalej: zamek). Podkreślił, że z lektury budżetu wynika iż zamek nadal 

będzie funkcjonował w dotychczasowej formule. Radny zaznaczył, że zamek musi mieć 

silną markę, aby przyciągnąć turystów. Dodał, że minął rok odkąd Powiat Raciborski 

zlecił wykonanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania zamku Panu Grzegorzowi 

Wawocznemu. Przedmiotowy temat  był kilka razy poruszany na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego, ale nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie. 

Obecnie zamek jest areną kulturalną o zasięgu gminno-powiatowym. Organizacja 

„Święta Duchów”, warsztatów czy jarmarków nie jest sposobem na wpisanie się w markę 

turystyczna w skali ogólnopolskiej. W czasie pandemii Powiat nie jest w stanie 

zrealizować ważnych inwestycji na zamku. Dzięki połączeniu Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu i Muzeum w Raciborzu Miasto Racibórz będzie w stanie odzyskać środki, 

które włoży w ten projekt w postaci pieniędzy przeznaczonych na obiady, tankowanie, 

parkingi, kawiarnie itp. Powiat nie ma takich instrumentów. Zadaniem Powiatu jest 

dbanie o rozwój zamku. Rok 2020 w opinii radnego został zmarnowany pod tym 

względem. 

W ocenie radnego Zarząd Powiatu powinien udzielić odpowiedzi dotyczących 

przyszłości zamku, a powołanie komisji jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za 

zamek na inne osoby. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zwrócił się do Przewodniczącego Rady  

z prośbą o przestrzeganie przedmiotu dyskusji. 

 Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Dawida Wacławczyka z prośbą  

o prowadzenie dyskusji w przedmiocie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Radny Dawid Wacławczyk zaznaczył, że  z przedstawionej propozycji budżetu 

nie wynika, w jakim kierunku Powiat chce rozwijać zamek. Wobec powyższego nie może 

poprzeć przedstawionej propozycji budżetu, który radny określił jako „budżet 

niewykorzystania pewnego potencjału”. Ponadto zaznaczył, że radni powinni sobie 

uświadomić, że minął już rok od opracowania koncepcji w kwestii zamku.   

Starosta zaznaczył że Rada Miasta Racibórz również będzie przyjmowała budżet, 

który nie był opracowany w oparciu o strategię rozwoju Miasta. Dodał, że posiadanie 

strategii rozwoju jest wymagane wyłącznie w kwestii pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Strategia rozwoju zamku Starosty jest odmienna od wizji radnego Dawida 

Wacławczyka. Starosta poinformował, że w dniu 21 grudnia 2020 r. rozmawiał  

z Marszałkiem Województwa Śląskiego w przedmiocie zamku. Ponadto zachęcił radnych 
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do lektury koncepcji radnego Dawida Wacławczyka przygotowanej na zlecenie Urzędu 

Miasta w Raciborzu.  

Starosta przekazał, że zaproponuje Prezydentowi Miasta Raciborza przeniesienie 

Raciborskiego Centrum Informacyjnego na Zamek Piastowski w Raciborzu. Miasto 

Racibórz zaoszczędzi wówczas około 177 tys. zł. 

Starosta przekazał, że rozmawiał w dniu 22 grudnia 2020 r. z  Przewodniczącym 

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomaszem Kusym o wskazaniu radnych, którzy 

będą członkami komisji dotyczącej wypracowania kierunków rozwoju zamku. Ponadto 

podkreślił, iż ma nadzieję że Komisja wypracuje odpowiednie stanowisko. Zarządowi 

Powiatu bardzo zależy na ożywieniu zamku. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że radny Dawid Wacławczyk 

w swojej wypowiedzi zarzucił Zarządowi Powiatu bezczynność w kwestii koncepcji 

dotyczącej zamku. Ponadto podkreśliła, że Członkowie Zarządu dopiero niedawno mieli 

możliwość zapoznania się z koncepcją opracowaną przez radnego Dawida Wacławczyka 

dotyczącą między innymi zwiedzania Ziemi Raciborskiej. Zarząd Powiatu musi mieć 

czas, aby zapoznać się z treścią koncepcji. 

 Ponadto Członkini Zarządu poruszyła kwestią wniosku radnego Piotra Olendra 

dotyczącego powołania komisji, której celem będzie wypracowanie kierunku rozwoju 

zamku. Członkini Zarządu przekazała także, że radni powinni mieć możliwość 

zapoznania się z treścią koncepcji radnego Dawida Wacławczyka. 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Piotr Olender 

przypomniał, że w dyskusji na temat budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 podkreślał, 

że przedmiotowy budżet będzie budżetem na ciężkie czasy. Budżet na 2021 rok jest 

szczególnie trudny, gdyż nikt nie mógł przewidzieć pandemii COVID-19, która stanowi  

ogromne zagrożenie dla budżetu Powiatu. Radny podkreślił, że od roku 2017 można 

zauważyć w kwestii budżetu dość wyraźną tendencję, tj. znaczny wzrost dochodów  

i wydatków, zmniejszającą się wielkość procentową środków, którymi samorząd może 

swobodnie dysponować. Radny podkreślił, iż widać to szczególnie w udziale Powiatu  

w dochodach z tytułu podatku CIT i PIT. Znacząco wzrastają wydatki związane  

z pensjami i pochodnymi. Oznacza to, że Powiat ma coraz mniej środków, którymi może 

swobodnie zarządzać, co będzie miało wpływ na mniejszą ilość realizowanych inwestycji 

lub konieczność polegania na środkach rządowych. Radny podkreślił, że jest to bardzo 

zła tendencja, która zagraża idei samorządności. Powiat staje się pasem transmisyjnym 
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dla rozdzielania środków rządowych. Dodał ponadto, że realizacja budżetu w 2021 roku 

będzie bardzo trudnym zadaniem.  

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP zapewnił, że  

Członkowie Klubu będą głosować za przyjęciem przedstawionej propozycji budżetu.  

Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej Tomasz Cofała 

przekazał, że w ocenie członków Klubu przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt 

budżetu jest wyzwaniem, z jakim przyjdzie zmierzyć się Powiatowi w dobie pandemii 

koronawirusa oraz obciążeń dużą ilością zadań. Dodał, że potrzebne jest szersze 

spojrzenie na oczekiwania mieszkańców oraz możliwości Powiatu. Radni powinni 

zabiegać, aby realizacja zadań w Powiecie oparta była na dostępnych źródłach 

finansowania. Radny Tomasz Cofała przekazał, że Powiat Raciborski i część gmin 

powiatu nie otrzymała dofinansowania w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Podkreślił, że bezpartyjni radni szczególnie czekali na wyniki tego 

rozdania. Wspomniany fundusz stanowią środki przekazane przez rząd, które pochodzą 

z Unii Europejskiej w ramach bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie. Powiat złożył wniosek na realizację inwestycji bliskich mieszkańcom 

Powiatu. W ocenie radnego podział środków był niesprawiedliwy, gdyż niektóre 

samorządy otrzymały środki na realizację kilku zadań, a Powiat Raciborski nie otrzymał 

żadnego dofinansowania. Ponadto zwrócił uwagę, że Sejmik Województwa Śląskiego 

uchwalił budżet na rekordową kwotę. Ujęto w nim środki na realizację zadań drogowych, 

ale też i kulturalnych. Dodał, iż ma nadzieję że przedmiotowe środki wpłyną do Powiatu 

Raciborskiego. Radny Tomasz Cofała przedstawił listę wniosków, o których 

dofinansowanie starał się Powiat Raciborski: 

1) 1.906.500 zł -  podniesienie jakości kształcenia szkół poprzez przebudowę 

pomieszczeń (aula w CKZiU nr 2, sala w I LO), 

2) 2.214.000 zł - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i parkingu na 

terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

3) środki na remont ponad 22 km dróg powiatowych, 

4) ponad 11 mln zł na salę konferencyjną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

5) wzmocnienie i wymiana elementów obiektu mostowego nad Odrą ulica Piaskowa  

w Raciborzu. 

Radny podkreślił, że członkowie Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej  

będą głosować za przyjęciem budżetu na 2021 rok. 
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 Radny Sebastian Mikołajczyk zaznaczył, że Starosta w swoich wypowiedziach 

podkreśla, że prowadzony jest zrównoważony rozwój gmin powiatu. Radny odkreślił, iż 

w jego ocenie nie dotyczy to Gminy Rudnik, jednak z uwagi na sytuację covidową nie 

będzie blokował budżetu na 2021 rok i wstrzyma się od oddania głosu w przedmiotowej 

sprawie. Zaznaczył jednak, że będzie prowadził rozmowy z Zarządem dotyczące 

inwestycji w gminie Rudnik.   

Starosta przekazał, że w przeciągu najbliższych dni wystąpi do Wójta Gminy 

Rudnik o zabezpieczenie środków na przebudowę drogi w Brzeźnicy. Starosta zaznaczył 

że współpraca z Wójtem układa się bardzo dobrze. Dodał ponadto, że Rada Gminy 

Rudnik przyjęła budżet na 2021 rok, który zakłada że Gmina i Powiat będą projektować 

a następnie wspólnie realizować wyżej wymienioną inwestycję.   

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Kusy zapytał 

radnego Tomasza Cofałę, skąd posiada przedstawioną listę wniosków, o których 

dofinansowanie aplikował Powiat.  

Starosta przekazał, że radny Tomasz Cofała zwrócił się do niego z wnioskiem  

o jej przekazanie. 

 Radny Tomasz Kusy zwrócił się do radnego Tomasza Cofały o udzielenie 

odpowiedzi na zadane pytania. 

 Radny Tomasz Cofała przekazał, że otrzymał listę zadań z Referatu Inwestycji  

i Rozwoju tut. Starostwa w ramach odpowiedzi na swój wniosek.  

Radny Tomasz Kusy zapytał, co zrobił radny Tomasz Cofała jako 

Przewodniczący Klubu Radnych rządzącego Powiatem, aby wyżej wymienione wnioski 

otrzymały dofinansowanie. 

Radny Tomasz Cofała odpowiedział, że złożył zapytanie w imieniu Klubu do 

Wojewody Śląskiego z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Powiat nie otrzymał 

dofinansowania z RIFL.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że nie będzie snuć hipotez o niesprawiedliwym 

podziale środków. Radny podkreślił, że część radnych obwinia o brak dofinansowania 

rząd podkreślając, że samorząd jest jedynie pasem transmisyjnym dla środków 

rządowych. W dalszej części wystąpienia radny zaznaczył, że Powiat nigdy nie otrzymał 

tak wielu środków od rządu jak obecnie, bez specjalnych starań. Przypomniał, że radny 

Łukasz Mura dopytywał na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego dlaczego członkowie nie otrzymali informacji dotyczących inwestycji, o 

których dofinansowanie zabiegał Powiat i musiał wysłać wielu nieprzyjemnych słów z 
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tego powodu. Radny Tomasz Kusy dodał, iż w jego ocenie rola Powiatu Raciborskiego  

w pozyskiwaniu środków kończy się na złożeniu wniosków i  nie są podejmowane żadne 

rozmowy w tej kwestii. Ponadto podkreślił, że powiaty powinny zostać jak najszybciej 

zlikwidowane a ich zadania powinny przejąć gminy. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek przekazał, że rząd zapewne zlikwiduje 

powiaty. 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że wszyscy radni są powołani do tego, aby dbać 

o dobro Powiatu i jego mieszkańców. Dodał, że funkcja radnego jest dobrowolna. 

 Radny Tomasz Kusy przekazał, że zgadza się z wypowiedzią Przewodniczącego 

Rady. Zaznaczył jednak, że Przewodniczący Rady nie był obecny od początku na 

wspólnym posiedzeniu komisji stałych, podczas której radny Łukasz Mura wysłuchał 

wielu nieprzyjemnych słów. 

Starosta zaznaczył, że podział środków z  tzw. „tarczy covidowej” wywołał 

bardzo ożywioną dyskusję na forum Subregionu Zachodniego jak i Zarządu 

Województwa Śląskiego. Starosta podkreślił, że interweniował w przedmiotowej sprawie 

u Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Pani Senator, Pana Posła, 

Pana Ministra i wielu innych osób. Starosta podkreślił, że Powiat otrzymuje z różnych 

źródeł, w tym rządowych, ogromne wsparcie finansowe. Na przełomie dwóch lat budżet 

Powiatu zasiliła rekordowa kwota 175 mln zł w zakresie inwestycji. Starosta dodał, że 

czeka na kolejne rozstrzygnięcie z tzw. „drugiej tarczy rządowej” oraz ze środków 

unijnych. 

Ponadto Starosta zaznaczył, że nie dzieli radnych na klubowych itd. i w Jego ocenie 

wszyscy radni powinni służyć mieszkańcom Powiatu.   

Radny Paweł Płonka poruszył kwestie remontu tzw. „księżycówki” na Ocicach. 

Radny poinformował, że otrzymał z Urzędu Miasta w Raciborzu informację, że Gmina  

chce partycypować w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej. Radny 

podkreślił jednak, że w projekcie budżetu nie zabezpieczono po stronie Powiatu środków 

na ten cel. Ponadto dodał, że w kwestii skrzyżowania ulic Piaskowej, Sudeckiej i Szkolnej  

w Raciborzu również w odpowiedzi na swoją interpelację otrzymał informację, że Miasto 

Racibórz będzie musiało partycypować w kosztach sporządzenia dokumentacji 

projektowej tej inwestycji. Radny zapytał, czy w przypadku inwestycji prowadzonych  

w Tworkowie, Krzyżanowicach, czy w innych gminach Wójtowie również partycypują 

w kosztach całej inwestycji. Radny dodał, iż odniósł wrażenie że czasami miasto 

Racibórz jest inaczej traktowane w tej kwestii. Zaznaczył, że jeżeli wniosek nie otrzymał 
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dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to należy wysłać 

kolejnych dziesięć wniosków w tej sprawie. 

Starosta poinformował, że otrzymał zwrotne pismo od Prezydenta Miasta Racibórz 

informujące, że Gmina będzie partycypować w kosztach wyżej wymienionej inwestycji.  

Pracownicy tutejszego Starosta otrzymali polecenie, aby przygotować wniosek  

o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie  

z wypowiedzią Skarbnika Powiatu w budżecie ujęte są zadania inwestycyjne na poziomie 

wkładu własnego Powiatu. W przypadku „księżycówki” wkład własny pokryje firma 

prywatna i z tego powodu zadanie to nie zostało ujęte w projekcie budżetu. Starosta 

zaznaczył,że chce sfinansować wspomnianą przez radnego inwestycję dotyczącą 

skrzyżowania ze środków zewnętrznych. Starosta przypomniał, że obecnie realizowana 

jest bardzo duża ilość zadań inwestycyjnych i Powiat nie jest w stanie zrealizować 

wszystkich oczekiwanych zadań. Starosta przekazał, że rozmawiał z Prezydentem 

Raciborza Dariuszem Polowym na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych 

na remont mostu na ulicy Piaskowej w Raciborzu z tarczy samorządowej lub z rezerwy 

celowej Ministra Andrzeja Adamczyka. Ponadto podkreślił, że wszystkie Gminy ponoszą 

50% kosztów przy realizacji inwestycji drogowych. Starosta poinformował, że w kwestii 

Raciborza obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca drugiego etapu 

remontu ulic Kościuszki i Łąkowej. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja na 

utworzenie auli w szkołach, termomodernizacji „gastronomika”, budowy Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego i termomodernizacji szpitala. Wydatki w Gminie Racibórz są 

bardzo duże. Starosta zaznaczył także, że Miasto Racibórz nie ponosi kosztów utrzymania 

PKS, a mieszkańcy Raciborza korzystają z autobusów.  

Starosta przypomniał, że w kwestii „księżycówki” interweniował także radny 

Tomasz Cofała i otrzymał zapewnienie, że zadanie będzie realizowane, jeżeli uda się 

pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Starosta zadeklarował, że przygotuje wykres ilości 

wyremontowanych odcinków drogowych na terenie powiatu.  

 Radny Piotr Olender odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza Kusego 

podkreślił, że nie tworzy żadnej wizji ale w oparciu o konkretne wyliczenia przedstawia 

pewne trendy, które są faktem. Radny ponownie podkreślił, że samorządy mają coraz 

mniej środków, którymi mogą swobodnie dysponować pomimo tego, że ich budżety są 

coraz większe. W kwestii likwidacji powiatu Rady przypomniał, że powiaty powstały na 

bazie urzędów rejonowych. Do ich zadań dodano między innymi oświatę. Radny 
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zaznaczył, iż zakłada że po likwidacji powiatów utworzone zostaną urzędy rejonowe, 

które będą urzędami administracji rządowej. 

Radny Tomasz Cofała zwrócił się do radnego Tomasza Kusego podkreślając, że nie 

jest przeciwny żadnej władzy, ale jako bezpartyjny radny oczekuje od każdej władzy 

realizacji postulatów mieszkańców. Dodał, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi 

merytorycznie przedstawił źródła, z których pochodzą środki, o które aplikował Powiat, 

tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Radny 

zaznaczył, że chciałby aby inwestycje związane z mostem lub zamkiem zostały jak 

najszybciej zrealizowane. Dodał, iż nie wie dlaczego po raz kolejny jest atakowany za 

swoje wypowiedzi dotyczące środków rządowych. 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że należy uszanować, iż każdy radny może mieć 

inne zdanie w kwestii różnych poglądów i nie powinno być ono komentowane. 

 Radny Dawid Wacławczyk zwrócił się do Starosty z prośbą o doprecyzowanie 

swojej odpowiedzi na pytanie radnego Pawła Płonki w kwestii, czy wszystkie Gminy 

również partycypują w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej w nawiązaniu 

do tematu ulicy Wiejskiej w Raciborzu. Radny docenił fakt, iż o remont przedmiotowej 

drogi zabiega także radny Tomasz Cofała. 

 Starosta przekazał, że zgodnie z ustaleniami z włodarzami Gmin Powiatu 

Raciborskiego ustalono, że zarówno Powiat i Gminy partycypują w 50% kosztów 

zadania. Starosta zaznaczył, że zdarzają się sytuacje tak jak na przykład w Gminie 

Kornowac, gdzie Wójt Gminy bierze na siebie koszt wykonania nakładki asfaltowej,  

a powiat pokrywa koszty chodnika. Starosta ponownie zaznaczył, że wszystkie 

inwestycje są realizowane z Gminami w rozliczeniu kosztów 50/50.  

Radny Łukasz Mura przekazał, że uczestniczył w spotkaniu roboczym z Panią 

Senator Ewą Gawędą, która zapewniła radnego że udzieli wsparcia dla wniosku Powiatu 

Raciborskiego w ramach drugiej tarczy i liczy na jego pozytywne rozpatrzenie. Ponadto  

wyraził żal, że jako radny Powiatu dowiedział się, o co aplikuje Powiat dopiero w biurze 

senatorskim. Radny podkreślił, że należy pamiętać iż inwestycje publiczne nakręcają 

lokalną gospodarkę i trzeba dołożyć wszelkich starań, aby je realizować. Zaznaczył, że 

dobrym przykładem jest inwestycja w Tworkowie, której nie udałoby się realizować bez 

wsparcia rządowego i wsparcia Pani Senator. Radny odniósł się także do wypowiedzi 

radnego Tomasza Cofały dotyczącej ograniczenia samorządności samorządów i braku 

dofinansowania z tarczy covidowej. Dodał ponadto, że  radni na wspólnym posiedzeniu 

komisji stałych radny Powiatu raciborskiego, które odbyło się 17 grudnia 2020 r.  
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dowiedzieli się, że jeżeli chcą  pozyskać informacje na temat inwestycji powinni zwrócić 

się do Wójtów Gmin, a także powinni się udzielać na gminnych posiedzeniach komisji. 

W ocenie radnego wnioski radnych w kwestii udostępniania informacji powinny być 

uwzględnianie. Radny odnosząc się do kwestii samorządności zaproponował, aby radny 

Tomasz Cofała skontaktował się ze Skarbnikami Gmin Powiatu Wodzisławskiego  

z zapytaniem dotyczącym poziomu dofinansowania, jaki Gminy udzielają na organizację 

transportu publicznego. Radny poinformował, że przedmiotowe Gminy płacą trzy razy 

więcej niż Gminy Powiatu Raciborskiego. Radny zaznaczył, iż wpłaty Gmin mają wpływ 

na sytuację finansową Powiatu.   

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek podkreślił, że dyskusja w przedmiocie 

remontów dróg i pozyskiwania środków byłaby bezcelowa gdyby ogłaszano konkursy 

niewymagające lobbowania.  

Radny Łukasz Mura odniósł się do wypowiedzi Członka Zarządu Andrzeja 

Chroboczka przypominając, że na jednym z posiedzeń Komisji Członek Zarządu zgłaszał 

problem dotyczący kwalifikacji do pobierania osocza.  

Przewodniczący Rady przypomniał radnym zasady przydzielania głosu. 

Radny Adrian Plura przekazał, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych opiera 

się na dwóch rzeczach, tj. na algorytmie albo na konkursach. Na oficjalnej stronie 

internetowej zamieszczono informacje że środki w kwocie 6 mld zł zostały rozdane 

samorządom latem 2020 r. na podstawie algorytmu. Obecnie środki były przyznawane  

w grudniu 2020 roku w ramach konkursu. Radny zaznaczył, że nie należy zakładać że  

w konkursach nie są brane pod uwagę żadne czynniki merytoryczne, tylko lobbowanie  

i posiadanie znajomości. Podkreślił także, że życzyłby sobie, aby wnioski były 

weryfikowane pod względem merytorycznym, a także czy dana inwestycja jest 

potrzebna. Kolejne środki  

w kwocie ponad 1,5 mld zł pochodzące ze środków unijnych, będą przyznawane  

w ramach konkursu. Radny dodał, iż ma nadzieję że Wojewoda Śląski w swojej 

odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej 

wyjaśni z jakiego powodu Powiat Raciborski nie otrzymał dofinansowania z RIFL. 

Ponadto radny zgodził się z wypowiedzią radnego Tomasza Kusego, że Powiat 

Raciborski nigdy w swojej historii nie otrzymał tak wielu dodatkowych środków ze 

źródeł zewnętrznych. Radny określił to jako fenomen. Zaznaczył jednak, że nigdy nie 

było tak złego finansowania podstawowej działalności powiatu między innymi oświaty, 

w której zaczyna brakować środków na bieżące funkcjonowanie.  
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Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny zwrócił się z prośbą do radnych, aby 

nie krytykowali siebie nawzajem. Radny podkreślił, że tylko spójna drużyna może 

osiągnąć więcej. Ponadto Wiceprzewodniczący Rady zaapelował, aby radni siebie 

nawzajem nie pouczali. Radnym powinno zależeć, aby Powiat pozyskał jak najwięcej 

środków ze źródeł zewnętrznych. 

Starosta zapewnił, że bardzo sobie ceni współpracę z Panią Senator Ewą Gawędą  

i Panem Adamem Gawędą. Pani Senator zawsze deklaruje wsparcie dla Powiatu. Starosta 

podkreślił, że omawia z Panią Senator sprawy związane z aplikowaniem o środki 

zewnętrzne. 

W odniesieniu do  kwestii organizacji transportu publicznego Starosta przekazał, 

że wystąpił do wszystkich gmin powiatów ościennych o wskazanie kwot, które 

przeznaczają na organizację transportu. Informacja zostanie przekazana radnym na 

posiedzeniu komisji. 

 

Ad 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

       Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                         14 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       9 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/194/2020 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                         14 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       9 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/195/2020 w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 

 

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 XXIV/196/2020 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. 

 

Głosowanie: 

Za:                         22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Głosy nieoddane      1 

Radny Sebastian Mikołajczyk nie brał udziału w głosowaniu. 

         Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/197/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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Ad  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego 

polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających 

azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających 

azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach    2021 – 2023 

 

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 XXIV/198/2020 w sprawie 

zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego 

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego 

polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających 

azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach  2021 – 2023. 

 

Ad 12. 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 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV199/2020 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 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 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 XXIV/200/2020 w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

 

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 XXIV/201/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 

2021. 
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Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

 

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 XXIV/202/2020 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. 

 

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 XXIV/203/2020 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

 

Ad 17. Interpelacje i zapytania. 

 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podziękowała radnym za podjęcie 

Uchwały Nr XXIV/198/2020 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu  

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych 

z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu 
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raciborskiego w latach  2021 – 2023 i zachęcała mieszkańców Powiatu do ubiegania się 

o ww. dotację.  

 Ponadto podziękowała za zaangażowanie kierownikowi i pracownikom Referatu 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa.  

 Radny Szymon Bolik poruszył kwestię konieczności udoskonalenia infrastruktury 

drogowej w Gminie Pietrowice Wielkie z uwagi na rozwój firmy Eko Okna S.A. i stale 

wzrastający ruch pojazdów. Radny zwrócił uwagę, że istnieje możliwość zaoszczędzenia 

środków finansowych. Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał 2,5 mln zł na sporządzenie  

dokumentacji projektowej odcinka drogi DW 416 biegnącego przez Pietrowice Wielkie. 

Radny przekazał, że konieczne jest przeprowadzenie remontu mostu nad rzeką Psiną  

(ul. 1 Maja w Pietrowicach Wielkich). W ocenie radnego stan drogi i mostu jest tragiczny. 

Radny podkreślił, że remontu wymaga 3,5 km odcinek. Brakuje w tym miejscu również 

przejścia dla pieszych. W ocenie radnego przedmiotowy odcinek drogi jest strategiczny.  

Radny podkreślił, że cieszy się, że firma Eko Okna się rozwija, ale konieczna jest 

modernizacja dróg. Zwrócił się do Starosty z prośbą o lobbowanie w przedmiotowej 

sprawie. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że uczestniczył w dniu 21 grudnia 2020 r. 

wraz ze Starostą w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego i Jego Zastępcami. 

Na przedmiotowym spotkaniu omawiany był m.in. temat infrastruktury drogowej, która 

będzie uwzględniała wzrost ruchu drogowego. Przewodniczący Rady podkreślił, że 

rozwój Gminy musi iść w parze z rozwojem infrastruktury drogowej. Marszałek 

zadeklarował, że w 2021 r. odbędzie się spotkanie dotyczące najpilniejszych remontów 

oraz inwestycji drogowych.  

 Starosta przekazał, że podziela zdanie radnego Szymona Bolika dotyczące 

konieczności przeprowadzenia inwestycji drogowych w Gminie Pietrowice Wielkie. 

Starosta poinformował ponadto, że na ww. spotkaniu przekazano informację, że Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach posiada dokumentację projektową inwestycji na 

kwotę 2,5 mld zł.   

 Starosta przekazał, że przyjrzy się inwestycji dotyczącej drogi zgłoszonej przez 

radnego Szymona Bolika i będzie w tej sprawie lobbował. Dodał ponadto, iż ma nadzieję 

że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pochyli się nad wizją rozwoju dróg  

w Powiecie pod kątem potrzeb firmy Eko-Okna i mieszkańców Gminy.  
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 Ponadto Starosta nawiązał do sprawy poruszanej przez radnego Szymona Bolika 

dotyczącej oświetlenia i oznakowania przejścia dla pieszych w Makowie. Starosta 

przekazał, że wszystkie zgłoszone przez radnego potrzeby zostały zrealizowane.  

 Następnie głos zabrała radna Elżbieta Biskup. Radna poinformowała, że nie 

otrzymała jeszcze odpowiedzi na swoją interpelację z dnia 24 listopada 2020 r.  

 Radna Elżbieta Biskup zadała nw. pytania Dyrektorowi Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszardowi Rudnikowi (dalej: Dyrektorowi Szpitala): 

1) jak aktualnie przedstawia się sprawa dodatków covidowych dla personelu medycznego 

zatrudnionego w raciborskim szpitalu w myśl znowelizowanych przepisów w tym 

zakresie?, 

2) czy jest zapewniona kadra medyczna do pracy w raciborskiej lecznicy w 2021 r.?, 

3) czy planowane jest zaszczepienie szczepionką na COVID-19 całej kadry medycznej 

raciborskiego szpitala oraz czy opracowano wstępną logistykę w tym zakresie? 

 Ponadto radna przekazała, że zgłosi się z kolejnymi pytaniami w późniejszym 

czasie. 

 Starosta zwrócił się do radnej Elżbiety Biskup z prośbą, aby w pierwszej 

kolejności interpelacje były przekazywane do Przewodniczącego Rady, a później do 

mediów.  

 Dyrektor Szpitala poinformował, że udziela odpowiedzi na wszystkie interpelacje 

radnych. Podkreślił, że żadna interpelacja skierowana do szpitala nie pozostała bez 

odpowiedzi.  

 Odnosząc się do kwestii dodatków covidowych Dyrektor Szpitala przekazał,  

że są one wypłacane zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi zawartymi  

w rozporządzeniu.  

 Następnie Dyrektor Szpitala poinformował, że nie przeprowadza planowania kadr 

medycznych na rok 2021. W szpitalu prowadzona jest aktywna polityka kadrowa,  

a koniec roku kalendarzowego nie jest okresem, w którym kończą się umowy o pracę lub 

kontrakty z personelem medycznym. 

 Dyrektor Szpitala poinformował, że raciborski szpital został zgłoszony  

i wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako punkt przeprowadzania szczepień 

kadry medycznej szpitala i innych jednostek ochrony zdrowia. Obecnie szpitala będzie 

realizować program szczepień pracowników medycznych. Inne jednostki ochrony 

zdrowia mogą zgłaszać listy pracowników do 28 grudnia 2020 r. Dyrektor Szpitala 

poinformował, że pierwsza, mniejsza, partia szczepionek zostanie dostarczona 27 grudnia 
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2020 r. Dyrektor Szpitala wyraził nadzieję, że kolejne partie szczepionek będą 

przekazywane sukcesywnie. Po zakończeniu szczepień kadry medycznej, zgodnie  

z wytycznymi, szpital przystąpi do szczepień osób z grupy podwyższonego ryzyka,  

a następnie zainteresowanych osób.  

 Radna Elżbieta Biskup przekazała Staroście, że przesłała swoją interpelację  

24 listopada 2020 r. i nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.  

 Radna podziękowała Dyrektorowi Szpitala za udzielenie odpowiedzi na zadane 

pytania. Ponadto zapytała, czy nie ma żadnych obaw związanych z kadrą medyczną 

uwzględniając, że szpitala funkcjonuje hybrydowo.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że szpital realizuje świadczenia zdrowotne 

zgodnie z umową, jaką zawarł  z NFZ. W przypadku, kiedy nie jest zapewniona 

odpowiednia ilość kadry medycznej szpital nie może udzielać świadczeń medycznych  

w pełnym zakresie. Obecnie szpital ma odpowiednie zasoby kadrowe, aby udzielać 

wszystkich świadczeń medycznych w pełnym zakresie. Dyrektor zastrzegł jednak, że nie 

może nikomu zagwarantować, że kadra będzie przez cały czas zapewniona. Sytuacja na 

rynku pracy jest bardzo dynamiczna, ale aktualnie nie ma żadnych zagrożeń   dotyczących 

realizowania przez szpital świadczeń medycznych w 2021 r.  

 Radny Tomasz Kusy doprecyzował, że zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym termin udzielenia odpowiedzi na interpelację radnego 

wynosi 14 dni, a nie 30 dni.  

 Radny przekazał, że zwrócił się na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło 

się 17 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady z prośbą o przekazanie radnym 

wyciągu z aktualnych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia zdalnych 

posiedzeń komisji i obrad sesji. Dodał, iż rozumie że było zbyt mało czasu, aby 

przygotować takie materiały przed sesją. Radny ponowił swoją prośbę w kwestii 

unormowań prawnych. Ponadto radny zasugerował, że być może powinien zostać 

opracowany regulamin dla radnych dotyczący zasad udziału i głosowania w zdalnych 

obradach.  

 W dalszej części wystąpienia radny Tomasz Kusy przekazał, że zgłosił na 

posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala problem dotyczący osób, oczekujących przez 

raciborskim szpitalem do laboratorium. Radny zaproponował, aby ustawić przed 

szpitalem namiot lub koksowniki do ogrzewania. Dodał, że otrzymał odpowiedź, iż nie 

jest to możliwe. Radny ponowił swoją propozycję dotyczącą przedstawionego problemu.  
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 Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma szczegółowych przepisów 

dotyczących prowadzenia zdalnych posiedzeń komisji i obrad sesji. Z opinii prawnej 

radcy prawnego Pani Lidii Chrzan wynika, że najważniejsza jest zasada jawności 

głosowania. Przewodniczący Rady podkreślił, że jeżeli radny podnosi rękę i dodatkowo 

potwierdza oddanie głosu w formie pisemnej nie ma wątpliwości, co do tego że osobiście 

brał udział w głosowaniu.  

 Radny Tomasz Kusy podzielił zdanie Przewodniczącego Rady. Dodał, że nie ma 

żadnych zastrzeżeń w przypadku, kiedy radny jest widoczny.  

 Przewodniczący Rady ponownie podkreślił, że nie ma szczegółowych 

unormowań prawnych w omawianym zakresie i należy podejść do tematu 

zdroworozsądkowo.  Dodał ponadto, iż ma nadzieję że następna sesja odbędzie się  

w trybie stacjonarnym.                 

 Radny Dawid Wacławczyk przekazał, że otrzymał informację, że planowane jest 

zamknięcie filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, która działa przy PWSZ, ale 

jest od uczelni niezależna. Radny podkreślił, że biblioteka PWSZ obsługuje wyłącznie 

osoby posiadające status studenta i wykładowców. Radny zaapelował do Starosty  

o zainteresowanie się przedmiotowym tematem biorąc pod uwagę, że Starosta podkreślał 

dobry przebieg rozmów z przedstawicielami województwa. 

 Starosta zadeklarował, że zapozna się ze sprawą przedstawioną przez radnego 

Dawida Wacławczyka. 

 Następnie radny Dawid Wacławczyk poruszył kwestię przeniesienia 

Raciborskiego Centrum Informacji na Zamek Piastowski w Raciborzu.  Radny zaznaczył, 

że Starosta nie ma żadnej wiedzy i kompetencji, aby wypowiadać się w kwestii wydatków 

gminy oraz nie jest jej mieszkańcem. Ponadto podkreślił, że Starosta nie zna zapisów 

przetargu dotyczącego RCI oraz wymogów, jakie postawiono wobec operatora. W ocenie 

radnego na Zamku nie ma odpowiednich warunków, aby RCI realizowało zadania 

określone w przetargu. Radny dodał, ze Starosta nie powinien martwić się o budżet 

gminy, a zadaniem Powiatu jest podjęcie, po upływie roku, decyzji w sprawie zamku. 

 Radny Dawid Wacławczyk zaznaczył także, że Starosta nie jest autorem pomysłu 

przeniesienia RCI na Zamek Piastowski w Raciborzu. Przedmiotowa kwestia została 

ujęta w opracowanych koncepcjach. Pomysł połączenia Raciborskiego Centrum 

Informacji z Punktem Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu jest 

autorstwa radnego Dawida Wacławczyka i Grzegorza Wawocznego. Radny przekazał, że 

Miasta Racibórz zapewne wyrazi zgodę na przeniesienie RCI na zamek, jeżeli Powiat 
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podejmie decyzję w sprawie połączenia Zamku i Muzeum. W ocenie radnego tylko wtedy 

przeniesienie RCI będzie uzasadnione. Ponadto przekazał radnym, że należy liczyć się 

z faktem że Miasto Racibórz może podjąć decyzję, że będzie się rozwijało bez 

uwzględnienia Zamku. Radny zwrócił się do Starosty, aby prowadzić merytoryczne 

rozmowy w temacie zamku.  

 Starosta przekazał, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego Dawida 

Wacławczyka. Dodał, że nie może się zgodzić z faktem, że jako Starosta nie może składać 

propozycji włodarzom gmin dotyczących budżetu. Starosta podkreślił, że wielokrotnie 

inicjuje wspólne projekty z Miastem Racibórz, m.in. zaproponował połączenie PKS i PK, 

wspólny remont mostu na ul. Piaskowej. Powiat przedstawia rozwiązania, które 

pozytywnie wpływają na budżet Powiatu i Gmin. Starosta przekazał, że zamek wpisuje 

się w pewną koncepcję funkcjonowania Raciborza, co zostało także ujęte w koncepcjach 

radnego Dawida Wacławczyka i Grzegorza Wawocznego. Starosta podkreślił, że w jego 

ocenie złożenie propozycji Prezydentowi Miasta dotyczącej podjęcia współpracy jest 

taktowne. Miasto Racibórz i Powiat Raciborski wspólnie prowadzą bibliotekę. Starosta 

przekazał, że stara się sprostać oczekiwaniom i wskazywać nowe rozwiązania.  

 Następnie Starosta zapewnił, że decyzja w sprawie zamku zostanie podjęta. 

Powołana zostanie komisja ds. wypracowania kierunków rozwoju zamku. Starosta 

przekazał, że zwrócił się do Przewodniczących wszystkich klubów radnych działających 

w Radzie Powiatu z prośbą o wskazanie radnych, którzy po weryfikacji zostaną 

członkami przedmiotowej komisji. Starosta podkreślił, że prowadzona polityka m.in. 

utworzenie PCS przynosi dobre efekty, a odczucia radnego Dawida Wacławczyka są 

subiektywne.  

 Radny Tomasz Cofała podziękował radnym za udział w ubiegłorocznej edycji 

budżetu obywatelskiego Miasta Raciborza. Radny poinformował, że dwa dni temu 

otrzymał informację od Wiceprezydenta Dominika Koniecznego, że ostatnie inwestycje 

dotyczące remontu Parku im. Miasta Roth oraz zamontowania tablic informujących  

o prędkości na ulicy Starowiejskiej będą realizowane jeszcze w tym i 2021 roku. Radny 

podziękował za udział w glosowaniu i oddane głosy wsparcia.  

 Radna Elżbieta Biskup przekazała, iż była pełna nadziei, że dzięki ekspertom,  

tj. Grzegorzowi Wawocznemu i radnemu Dawidowi Wacławczykowi zamek zostanie 

przekształcony i będzie funkcjonował w zmienionej formule. Radna podkreśliła, że  

w kwestii zamku nie są podejmowane działania w kategorii jego zagospodarowania  

i funkcjonowania w przyszłości. Ponadto dodała, że bardzo martwi się brakiem decyzji 
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dotyczącej zamku. Radna zaznaczyła, że aktualnie nie ma żadnego alternatywnego 

rozwiązania dla zamku oprócz koncepcji Grzegorza Wawocznego i radnego Dawida 

Wacławczyka. Radna dodała, że Zarząd Powiatu nie może kwestionować głosu 

eksperckiego.   

 Następnie radna Elżbieta Biskup życzyła odwagi osobom, które mają wpływ na 

ukierunkowanie rozwoju zamku. Ponadto podkreśliła, że obecnie nie ma w Powiecie nic, 

co wyróżniałoby go pod względem kulturotwórczym, turystycznym i historycznym.  

 Następnie radna złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zapytała radną Elżbietę Biskup i radnych, 

czy mieli możliwość zapoznania się z koncepcją opracowaną przez radnego Dawida 

Wacławczyka. Członkini Zarządu poinformowała, że Zarząd Powiatu wystąpił  

o przekazanie ww. koncepcji i obecnie zapoznaje się z jej treścią. Wobec powyższego 

Zarząd nie może być na tym etapie wzywany do podjęcia decyzji w sprawie zamku. 

Członkini Zarządu zapewniła, że zarówno Zarząd Powiatu, jak i radni mają odwagę  

i realizują wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Starosta będzie 

zapraszał radnych do pracy w komisji ds. zamku. Członkini Zarządu podkreśliła,  

że odpowiedzialność za zamek nie będzie przerzucana na inne osoby.  

 Członkini Zarządu poinformowała, że rozmowy w sprawie zamku zostały 

wstrzymane wraz początkiem pandemii COVID-19, gdyż były inne priorytetowe sprawy 

którymi należało się zająć w pierwszej kolejności.  

 Radna Elżbieta Biskup poinformowała, że w ubiegłym roku Zarząd Powiatu nie 

miał zasadniczych uwag do koncepcji Grzegorza Wawocznego i chciał ją wdrażać. Radna 

dopytywała, co się wydarzyła w przeciągu roku, że nastąpiła zmiana zdania w tej kwestii.  

 Członkini Ewa Lewandowska przekazała, że w międzyczasie pojawiła się 

koncepcja opracowana przez radnego Dawida Wacławczyka. Ponadto zaapelowała, aby 

rozmowy w kwestii zamku były prowadzone z klasą. Członkini Zarządu zadeklarowała, 

że decyzja dotycząca zamku zostanie podjęta.  

 

Ad 18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski. 
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Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie obrad zgłosił radny Roman Wałach. Z powodu 

problemów technicznych nie było to możliwe.  

Starosta poinformował, że firma Eko Okna S.A. udzieliła wsparcia na rzecz 

raciborskiego szpitala w kwocie 1,5 mln zł. Starosta złożył podziękowania na ręce 

Przewodniczącego Rady, będącego przedstawicielem ww. firmy.  

Następnie Starosta  przekazał, że 17 grudnia 2020 r, w wydaniu Rzeczpospolitej 

ukazał się coroczny ranking szpitali pn. „Bezpieczny Szpital 2020”.  Szpital Rejonowy 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kategorii szpitali zabiegowych, 

wielospecjalistycznych i onkologicznych zajął 23 pozycję w kraju i  3 pozycję  

w województwie śląskim. Starosta docenił zaangażowanie dyrekcji szpitala i kadry 

medycznej. Podkreślił ponadto, że wyniki ww. rankingu są bardzo optymistyczne.  

Starosta podziękował radnym i pracownikom tut. Starostwa i podległych jednostek 

za pracę w 2020 r.  i złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 26 stycznia 2021 r.  

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

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2021 r. tematem kolejnej sesji będzie 

Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2020 r.” 

 Następnie Przewodniczący złożył radnym i mieszkańcom Powiatu Raciborskiego 

życzenia bożonarodzeniowe. 

 

Ad 20.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 18:10. 
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Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym     Przewodniczący Rady   

Agnieszka Bartula             Adam Wajda  

   


