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L,a 

  

                              Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.1.2021                                                            VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXV/2021 

z  XXIV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  26 stycznia 2021  r. 

                                              zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 26 stycznia 2021 r. potwierdzającej 

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

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 26 stycznia 2021 r. potwierdzającej 

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

 

Podjęte uchwały: 

1. XXV/204/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

2. XXV/205/2021 –   w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

3. XXV/206/2021 –  w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.  

4. XXV/207/2021 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Miastu Racibórz. 

5. XXV/208/2021 – w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. XXV/209/2021 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
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7. XXV/210/2021 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej 

składu osobowego i przedmiotu działania. 

8. XXV/211/2021 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej 

składu osobowego i przedmiotu działania.  

 

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

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Miastu Racibórz. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu działania. 
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14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. 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 XXV 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 

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 

20 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 26 stycznia 

2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 
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Przewodniczący Rady przywitał radnego elekta Ryszarda Frączka.  

Następnie poinformował, że zgodnie z Postanowieniem Nr 1/2021 Komisarza 

Wyborczego w Bielsku – Białej III stwierdza się wygaśnięcie z dniem 4 stycznia 2021 r. 

mandatu radnego wybranego do Rady Powiatu Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 1 

listy nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu 

przez radnego Dawida Wacławczyka.   

W dniu 26 stycznia 2021 r. ok. godz. 11:30 wpłynęło Postanowienie Nr 4/2021 

Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej III z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie 

obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Raciborskiego, postanawia się o wstąpieniu 

na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1, właściwym dla wyboru Rady Powiatu 

raciborskiego, mandat obejmuje Pan Ryszard Frączek.  

Zatem zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym radny przed objęciem mandatu składa stosowne ślubowanie. Ślubowanie 

może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.  

Przewodniczący Rady poprosił radnych o powstanie.  

Radny elekt Ryszard Frączek na wstępie przywitał się i złożył życzenia urodzinowe 

radnemu Piotrowi Olendrowi. Ponadto podziękował Przewodniczącemu Klubu Radnych 

PiS oraz Przewodniczącemu Rady za podjęcie działań umożliwiających udział radnego 

elekta w przedmiotowej sesji. 

Następnie radny elekt Ryszard Frączek złożył ślubowanie.  

Przewodniczący Rady przywitał radnego Ryszarda Frączka w gronie radnych 

Powiatu Raciborskiego. 

Następnie Przewodniczący Rady przywitał obecną na zdalnych obradach sesji 

Panią Poseł na Sejm RP Gabrielę Lenartowicz. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.1.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł  

o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

Wicestarosta Marek Kurpis wyjaśnił, że w dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa ta daje możliwość złożenia wniosku  
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o dopłatę dla linii komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej trzy miesiące przed 

dniem wejścia w życie ustawy oraz linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.  

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez Wojewodę Śląskiego o dopłatę 

z Funduszu Powiat Raciborski jako organizator zawrze umowę o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem tj. spółką PKS Racibórz.    

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu Rada Powiatu podejmuje uchwałę  

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalna kwota dopłaty wynosi 

trzy złote do każdego wozokilometra. Warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest 

sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie 

mniejszej niż 10%. 

Następnie Przewodniczący Rady przekazał, że radni: Adrian Plura, Artur 

Wierzbicki, Tomasz Cofała, Tomasz Kusy, Piotr Olender wnoszą o ujęcie w porządku 

obrad projektów uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

1. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu 

działania, 

2. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i 

Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu 

działania 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Tomasz Kusy poinformował, że członkowie 

Klubu mają wątpliwości dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

powyższego radny wniósł o wykreślenie z porządku obrad i procedowanie na kolejnej 

sesji ww. projektu uchwały z uwagi na fakt, że Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa nie omawiali programu naprawczego szpitala na styczniowym 

posiedzeniu Komisji.  

Przewodniczący Rady przekazał, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa i z informacji przekazanych przez 

Przewodniczącego Komisji Franciszka Marcola wynikało, że program naprawczy 

szpitala zgodnie z planem pracy Komisji będzie omawiany w lutym 2021 r.  
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Wicestarosta Marek Kurpis wyjaśnił, że zgodnie z zapisami ustawy o działalności 

leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym szpitala wystąpiła strata netto kierownik 

podmiotu leczniczego, w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu.  

Wicestarosta przypomniał, że program naprawczy został przedłożony wraz z końcem 

grudnia 2020 r. i skierowano projekt uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 Ponadto Wicestarosta przekazał, że z informacji przekazanych przez Dyrektora 

Szpitala im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika (dalej: Dyrektor Szpitala) 

wynika, że omawiany program naprawczy jest już bezprzedmiotowy, gdyż szpital nie 

będzie miał ujemnego wyniku finansowego za 2020 rok. Wobec powyższego 

Wicestarosta zaproponował, aby procedować ww. projekt uchwały na przedmiotowej 

sesji.  

 Radny Tomasz Kusy zapytał, czy podjęcie przedmiotowej uchwały na 

styczniowej sesji jest wymogiem bezwzględnym. 

 Wicestarosta Marek Kurpis odpowiedział, że przepisy prawne nie precyzują 

terminu zatwierdzenia programu naprawczego.  

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że w związku z tym, iż pojawiły się pewne 

wątpliwości związane z programem naprawczym należałoby zgłębić wiedzę  

w powyższym temacie. Radny podkreślił ponadto, że program naprawczy nie był 

omawiany przez Radę Społeczną Szpitala. Zaproponował, aby przełożyć dyskusję  

w przedmiocie programu naprawczego na lutowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa i wyjaśnić wszelkie wątpliwości, które dotyczą treści ww. 

projektu uchwały.  

 Przewodniczący Rady zapytał Zarząd Powiatu Raciborskiego, czy wyraża zgodę 

na wykreślenie z porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego   

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że przychyla się do stanowiska 

Wicestarosty, aby pozostawić ww. projekt uchwały w porządku obrad XXV sesji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomasza Kusego 

w sprawie wykreślenia z porządku obrad sesji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że członkowie Klubu Radnych PiS nie są za 

odrzuceniem programu naprawczego, ale za jego procedowaniem na najbliższej sesji  

z uwagi na fakt, że powyższy temat będzie przedmiotem dyskusji posiedzenia Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa w lutym 2021 r.  

Przewodniczący Rady przypomniał zasady jawnego głosowania imiennego.  

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". 

 

Głosowanie 

Za:    9 

Przeciw:             14 

Wstrzymało się    0 

Wniosek nie został podjęty.  

  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie 

Za:    14 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    8 

Głosy nieoddane             1 

Radny Ryszard Frączek z powodu problemów technicznych nie brał udziału  

w głosowaniu.  

Porządek obrad został zmieniony.  

 

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

 

Protokół z XXIV sesji z dnia 22 grudnia 2020 r. został przygotowany  

i wyłożony w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   21 



 8 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             2 

Radny Ryszard Frączek i rany Franciszek Marcol z powodu problemów 

technicznych nie brali udziału w głosowaniu.  

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 – 21 głosów 

za, 1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw, 1 głos nieoddany.  

 Radny Ryszard Frączek z powodu problemów technicznych nie brał 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 23 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 14 stycznia  2021 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 15 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji 

(zał. nr 5). 

Ponadto Starosta omówił najważniejsze realizowane przez Powiat Raciborski 

zadania z zakresu problematyki gospodarczej i społecznej.  

 W dalszej części wystąpienia Starosta pogratulował i życzył dobrej współpracy 

radnemu Ryszardowi Frączkowi. Ponadto wyjaśnił, iż wbrew doniesieniom medialnym 
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pracownicy tut. Starostwa sprawnie podjęli działania, które umożliwiły udział radnego 

Ryszarda Frączka w przedmiotowej sesji. 

 Na końcu wystąpienia Starosta złożył życzenia urodzinowe radnemu Piotrowi 

Olendrowi.  

 Następnie głos zabrała Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz (dalej: Pani 

Poseł). Pani Poseł wyraziła słowa uznania za zajęcie przez Powiat Raciborski 4 miejsca  

w Rankingu Gmin i Powiatów Polskich.  

 Pani Poseł poinformowała, że 23 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia wydał 

zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań 

legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Pani Poseł podkreśliła, że 

przedmiotowe zarządzenie wywołało niepokój w samorządach, gdyż w ww. zarządzeniu 

określono już charakter planowanych przekształceń, tj. centralizacji szpitali. Proces ten 

ma przebiegać w błyskawicznym tempie. Powołany Zespół ma za zadanie do końca 

lutego 2021 r. przedstawić kształt rozwiązań legislacyjnych, a do końca maja 2021 r. 

projekt ustawy. W ocenie Pani Poseł jest to potężna ustrojowa reforma wymagająca 

szerokich konsultacji społecznych. Związek Powiatów Polskich podnosi argumenty  

i zwraca się do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, aby w skład 

ww. Zespołu powołać przedstawicieli gremiów samorządowych, które są podmiotami 

tworzącymi szpitale powiatowe. Społeczności samorządowe dokonały bardzo dużego 

wysiłku, aby mieszkańcy Powiatu mieli szerszy dostęp do świadczeń medycznych. 

Ponadto Pani Poseł przypomniała, jak wiele wkładu i wysiłku było niezbędne, żeby 

raciborski szpital mógł funkcjonować w nowym obiekcie. Ponadto zaapelowała  

o podjęcie debaty w sprawie „urządowienia” raciborskiego szpitala oraz utraty wpływu 

na jego funkcjonowanie. Pani Poseł wniosła także, aby swoje stanowisko Rada Powiatu 

przekazała Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Rady Ministrów.  

 Pani Poseł zaznaczyła ponadto, że niezbędne jest także uwzględnienie szerokich 

konsultacji społecznych. Mieszkańcy Powiatu mają świadomość, czym grożą arbitralne 

decyzje „góry” w przypadku szpitala, m.in. przekształcenie szpitala w jednoimienny przy 

znaczącym ograniczeniu lokalnej społeczności dostępu do świadczeń zdrowotnych 

innych niż z tytułu COVID-19. 

 Następnie Pani Poseł poruszyła temat Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. (dalej: PKS). Pani Poseł przypomniała, że 

interpelowała w sprawie raciborskiego przewoźnika zarówno u Wojewody Śląskiego, jak 
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i Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Śląskiego. Ponadto wraz posłami  

i posłankami będzie w ramach Komisji Infrastruktury pochylać się nad tematem wsparcia 

dla transportu publicznego, zwłaszcza w powiatach.  

 Pani Poseł poinformowała także, że zabrała głos na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Rolnictwa w sprawie pomocy dla sektora hodowców drobiu, który w Powiecie 

Raciborskim jest znaczącym pracodawcą i  źródłem dochodu. Pani Poseł przekazała, że 

oczekuje na pisemną odpowiedź w powyższej sprawie z ministerstwa.  

 Kończąc wystąpienie Pani Poseł ponownie zaapelowała o podjęcie debaty  

w sprawie ewentualnej restrukturyzacji raciborskiego szpitala.  

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że włodarze powiatów na wspólnym 

Konwencie Starostów Województwa Śląskiego jednogłośnie zajęli stanowisko dotyczące 

przejęcia szpitali przez rząd. Związek Powiatów Polskich zawnioskował do Ministra 

Zdrowia o zmianę wyceny świadczeń medycznych i niecentralizowanie szpitali 

finansowanych przez samorządy.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2020 r. 

 

Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 20 r. 

zostały przyjęte bez uwag i stanowią załączniki do protokołu: 

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego za 2020 r. (zał. nr 6), 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego za 2020 r. (zał. nr 7), 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2020 r. (zał. nr 8), 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za  

2020 r. (zał. nr 9), 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2020 r. (zał. nr 10). 
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Ad 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu     

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

        25 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie      

        Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz zmiany w budżecie Powiatu  

        Raciborskiego na 2021. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                                 23 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/204/2021 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2021 – 2032. 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                                 23 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/205/2021 w sprawie 

dokonania zmian w  budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2020 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.    
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Głosowanie:  

Za:                       23 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXV/206/2021 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2020 rok 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Miastu Racibórz. 

  

       Starosta podziękował Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych Aleksandrowi 

Kasprzakowi za złożenie wnioski do PFRON-u. Dofinasowanie, na mocy uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego, zostanie przekazane do Urzędu Miasta w Raciborzu. Starosta 

zaznaczył, że Powiat nie miał wpływu na lokalizację przedsięwzięcia. Zadaniem Powiatu 

było tylko uzyskanie dofinansowania. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                          23 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

         Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/207/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Miastu 

Racibórz. 

 

Ad  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

          

          Radny Roman Wałach podkreślił, że jest zdziwiony, ze przedmiotowa uchwała 

będzie podejmowana z takim pośpiechem i poinformował, że członkowie Klubu Radnych 

PiS nie poprą ww. projektu uchwały. Radny przypomniał, że dyskusja w przedmiocie 
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programu naprawczego szpitala będzie podjęta przez członków Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa na lutowym posiedzeniu.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             14 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    9 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/208/2021 w sprawie 

zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:              23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/209/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:              23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/210/2021 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:              23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/211/2021 w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania. 

 

Ad 15.  Interpelacje i zapytania.  

 

 Radna Elżbieta Biskup zadała nw. pytania Dyrektorowi Szpitala: 

1. czy wszystkie dawki szczepionki w danej ampułce są wykorzystywane w pierwszej 

kolejności przez personel pielęgniarki raciborskiego szpitala, który jeszcze oczekuje na 

szczepienie oraz co dzieje się ze szczepionkami, kiedy ampułka jest nie w pełni 

wykorzystana, 

2. czy wystarczyło szczepionek dla personelu medycznego szpitala, który zgłosił się do 

szczepień, 

3. jaka jest liczba szczepień personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek, 

farmaceutów, którzy zostali już zaszczepieni lub oczekują na szczepienie, 
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4. jaka jest kolejność szczepień zastosowana wśród personelu medycznego zatrudnionego 

w raciborskiej lecznicy (tj. wg tzw. „kolejki”, czy najpierw zaszczepiono pracowników 

administracyjnych). 

 Radna Elżbieta Biskup poinformowała, że złoży w przedmiotowej sprawie 

interpelację w formie pisemnej i będzie oczekiwała na odpowiedź Dyrektora Szpitala. 

 Następnie radna Elżbieta Biskup podziękowała Dyrektorowi Szpitala za 

otrzymaną odpowiedź na interpelację dotyczącą naboru absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu. Radna zapytała, czy Dyrektor Szpitala dysponuje 

wykazem działań promocyjnych i marketingowych, których celem było pozyskanie 

nowej i wykształconej kadry. Dodała ponadto, iż jest pod wrażeniem ewaluacji kierunku 

pielęgniarstwo w lokalnej uczelni.  

 Dyrektor Szpitala poinformował, że nie na wszystkie pytania radnej Elżbiety 

Biskup będzie mógł udzielić precyzyjnych odpowiedzi.  

Dyrektor Szpitala poinformował, że wykorzystane zostały wszystkie dawki 

szczepionki. Od początku szczepień nie zutylizowano w szpitalu żadnej ampułki. 

Zdarzyła się tylko dostawa jednej stłuczonej ampułki, ale złożona została reklamacja. 

Dyrektor Szpitala dodał, iż wie że niektóre szpitale mają problem z wykorzystaniem 

sześciu dawek szczepionki z jednej ampułki. Zapewnił, że w raciborskiej lecznicy nie ma 

takiego problemu.  

Szczepienia personelu medycznego zatrudnionego w szpitalu odbywają się 

zgodnie z planem, w terminie i w miarę dostępu do szczepionek. Każdy pracownik 

szpitala mógł się zapisać na dowolny termin szczepienia. W szpitali nie rozróżniano, czy 

szczepienie przyjmował personel medyczny, czy pracownik administracyjny. Pierwsze 

dostawy szczepionek były dosyć duże i szczepienia przebiegały bez problemów. 

Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę na fakt, że raciborski szpital rozpoczął akcję szczepienia 

w okresie świątecznym i nie wszyscy pracownicy zdecydowali się na szczepienie w tym 

okresie. Dyrektor Szpitala przekazał, że wówczas ustalano inne terminy szczepień.  

Dyrektor Szpitala ponadto dodał, że dodatkowo wszczepiona została kadra  

z części POZ i większość osób z DPS. Nie zaszczepiono jeszcze z różnych względów 

wszystkich mieszkańców DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Radna Elżbieta Biskup zapytała Dyrektora Szpitala, czy ktoś jeszcze z personelu 

medycznego oczekuje na pierwszą dawkę.  

Dyrektor Szpitala odpowiedział, iż myśli że już nikt z personelu pielęgniarskiego 

nie oczekuje na pierwszą dawkę szczepionki, chyba że ktoś zapisał się na szczepienie  



 16 

w późniejszym terminie. Osobom z grupy 0 podawana jest w szpitalu druga dawka 

szczepionki. Aktualnie w szpitalu szczepiony jest także personel z innych placówek 

medycznych, a także wyznaczone grupy mieszkańców. Dyrektor Szpitala przekazał, że 

szpital otrzymał bardzo mało dawek szczepionki. 

Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że bardzo cieszy się z faktu, że Powiat 

Raciborski zajął 4 miejsce w Rankingu Gmin i Powiatów Polskich.  

Następnie radna zadała pytanie, w jaki sposób potencjalni uczestniczy konkursu 

na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu (dalej: MDK) 

mogą uzyskać informację o jego ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Radna zaznaczyła, 

że informacja o ogłoszeniu ww. konkursu nie została zamieszczona na stronie 

internetowej MDK ani w miejscu ogólnodostępnym w placówce. Przedmiotowa 

informacja pojawiła się tylko w pokoju nauczycielskim w MDK. Radna przypomniała, 

że konkurs odbędzie się 16 lutego 2021 r. Ponadto zaznaczyła, iż ma wątpliwości, czy 

przedmiotowy konkurs będzie cechował obiektywizm. Reguły przygotowania koncepcji 

funkcjonowania MDK powinny być równe, przejrzyste i sprawiedliwe dla wszystkich 

uczestników konkursu. W innym przypadku konkurs staje się fikcją. Radna 

zasugerowała, że może zamiast organizowania konkursu należało przeforsować 

powierzenie aktualnej pani Dyrektor MDK funkcji dyrektora na kolejną kadencję.  

Starosta Grzegorz Swoboda  

 

  Ad 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 17. Wolne wnioski i informacje. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie obrad zgłosił  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 23 lutego 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 „Informacja 

o przebiegu inwestycji drogowych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 r.”. 
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 Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że kolejna sesja odbędzie się  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

 

Ad 18.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:30. 

 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula              Przewodniczący Rady   

              Adam Wajda    


