
 

 

                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.3.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XXVII/2021 

z  XXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  30 marca 2021  r. 

                                                 zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Pełny przebieg obrad XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/c7b02220-0029-42e6-b3da-16752abf5b94 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 30 marca 2021 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 30 marca 2021 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXVII/220/2021 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

2. XXVII/221/2021 –  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

3. XXVII/222/2021 –  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok. 

4. XXVII/223/2021 – w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  tych zadań w roku 2021. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/c7b02220-0029-42e6-b3da-16752abf5b94


5. XXVII/224/2021 – w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

            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 XXVI 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. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego - sprawozdania z realizacji zadań 

służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2020.    

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży.  

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. 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 XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

radnych, mieszkańców powiatu raciborskiego śledzących transmisję online oraz zaproszonych 

gości, tj.: 

1. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

podinspektor Mirosława Mielańczyka, 

2.  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu brygadier 

Jarosława Ceglarka, 

3. Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej kpt. SG 

Łukasza Dziadkowca, 

4. Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu 

Karinę Talabską, 

5. Powiatowego Lekarza Weterynarii Zbigniewa Mazura, 

6. Panią Senator RP Ewę Gawędę.  

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 21 

radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji. Obecności nie potwierdził radny 

Roman Wałach.  

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 30 marca 

2021 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.0022.3.3.2021 z dnia 30 marca 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł 

o wprowadzenie: 

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

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

2. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

3. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021, 

Przewodniczący Rady poinformował, że opublikowany został tekst jednolity ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Było:  

t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 573, winno być: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573. Wobec powyższego 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłosił konieczność wprowadzenia autopoprawki do  

przedstawionego projektu uchwały.  

4. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanego pismem 

nr OR.IV.0022.3.3.2021 z dnia 17 marca 2021 r.  

 W tym miejscu Skarbnik Powiatu Roman Nowak poinformował, że Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zarekomenduje radnym wprowadzenie autopoprawek do nowej wersji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz do nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. Powyższe wynika z faktu konieczności zwrotu subwencji oświatowej. Skarbnik 



Powiatu przekazał, że omówi szczegóły w pkt 9, tj. Podjęcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

          W tym miejscu do zdalnych obrad sesji dołączył radny Tomasz Cofała. 

Przewodniczący Rady przypomniał zasady jawnego głosowania imiennego.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się    0 

Głos nieoddany              2 

Z powodu problemów technicznych nie brali udziału w głosowaniu radni Łukasz Mura  

i Roman Wałach.  

Porządek obrad został zmieniony.  

 

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

 

Protokół z XXVI sesji z dnia 23 lutego 2021 r. został przygotowany  

i wyłożony w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Głos nieoddany               1 

Z powodu problemów technicznych nie brał udziału w głosowaniu radny Roman Wałach. 

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, 

1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw, 2 głosy nieoddane. 

Z powodu problemów technicznych udziału w głosowaniu nie brali radni Ryszard 

Frączek i Roman Wałach.  

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 Raciborski Grzegorz Swoboda (dalej: Starosta) przypomniał, iż informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 24 lutego  2021 r. do  

18 marca  2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 18 marca 2021 r. (zał. nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 19 marca 2021 r. do 30 marca 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, tj.: 

1) uzyskanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 

2) zatrudnienie od dnia 8 marca 2021 r. na stanowisku Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani 

Grażyny Wójcik, 

3) objęcie z dniem 1 marca 2021 r. funkcji Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu  przez Panią Agnieszkę Busuleanu-Jaksik, 

4) Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. powierzył stanowiska Dyrektorów: 

a) II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu Panu Maciejowi Malinowskiemu, 

b) CKZiU nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi, 

c) CKZiU nr 2 w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu, 

4) Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił konsultacje społeczne z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

5) Powiat Raciborski został partnerem projektu pn. „Wspieraj lokalnie”, 



6) w dniach 22-26 marca 2021 r. odbywał się online w powiecie raciborskim „Tydzień 

Otwartych Drzwi”. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogli zapoznać się  

z bogatą ofertą edukacyjną raciborskich szkół średnich, 

7) CKZiU nr 1 jako jedna z niewielu szkół w Polsce i jako jedyna szkoła w Powiecie 

Raciborskim otrzymała akredytację Programu Erasmus+ w dwóch sektorach: kształcenie  

i szkolenia zawodowe i Edukacja szkolna, 

8) drużyna piłkarska CKZiU nr 2 zagra w finale Konkursu CanSat - New Horizons 

organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. 

 Następnie Starosta przedstawił informację nt. planowanych i realizowanych inwestycji 

drogowych w powiecie raciborskim, tj.: 

1) Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach, 

2) Remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej  oraz przebudowa drogi 

powiatowej 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie, 

3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach 

Śląskich, 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli – odcinek ul. Głównej, 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca 

obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic, 

6) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3506S Krzanowice-Samborowice, 

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap, 

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki  

i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz 

od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, 

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu, 

10) Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu, 

11) Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu, 

12) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45                         

w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 

3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511, 

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce, 

14) Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do 

gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów, 

15)  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów 

rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki. 



W planach inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego znajdują się również następujące 

zadania:    

 1) Przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach na Operacji typu 

„Scalanie gruntów” w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane  

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 

2014-2020 pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina 

Krzyżanowice”, (12,122 km dróg transportu rolnego, 9,478 km rowów do oczyszczenia  

i odmulenia, zadanie ujęte w WPF, dokumentacja projektowa i wykonanie robót w 2021 roku),  

2) Przebudowa DP 3536S od końca zabudowań miejscowości Górki Śląskie w kierunku drogi 

wojewódzkiej nr 919, (Zadanie było ujęte w pierwszym wniosku o środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 z 2020 roku, planowane przygotowanie dokumentacji 

projektowej),  

3) Przebudowa DP 3529S od DK 45 w Tworkowie do końca obszaru zabudowanego  

w Bolesławiu, (zadanie było ujęte w pierwszym wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 z 2020 roku, planowane przygotowanie dokumentacji projektowej),  

4) Przebudowa DP 3505S od DW 416 w Pietrowicach Wielkich do DW 916 w Lekartowie  

(planowane opracowanie dokumentacji projektowej),   

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną  

w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej (planowane opracowanie dokumentacji 

projektowej), 

6) Przebudowa dróg wewnętrznych i zwiększenia miejsc parkingowych na terenie Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu – etap II (planowane opracowanie dokumentacji projektowej). 

Następnie Starosta poinformował, że Powiat Raciborski planuje w 2021 r.  

wprowadzenie wielu rozwiązań proekologicznych w jednostkach podległych Powiatowi 

Raciborskiemu:  

1) poprawa efektywności energetycznej w budynku CKZiU nr 1 w Raciborzu, 

2) projekt montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na LED planowany 

jest w jednostkach podległych Powiatowi: 

a) CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

c) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, 

d) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

f) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

g) Starostwo Powiatowe w Raciborzu (budynek A i B), 



h)  Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu. 

 Ponadto podjęto działania dotyczące przygotowania dokumentacji na kompleksową 

termomodernizację budynków: 

1) Domu Pomocy Społecznej „Złota jesień” w Raciborzu, 

2) Powiatowego Zarząd Dróg w Raciborzu. 

 Przebudowę i modernizację oraz prace konserwatorskie przeprowadzone zostaną na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu (zaplecze kuchenne; budynek bramny, ściany elewacji 

wschodniej oraz ściana zachodnia). 

 Zarówno szkoły jak i pozostałe placówki, których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski będą poddane także licznym pracom remontowym. Renowacje dachów, piwnic  

i toalet, remonty sali gimnastycznych a także innych pomieszczeń i gabinetów oraz naprawa 

sieci wodociągowej czy pęknięć ścian. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu będzie realizował nw. zadania o charakterze 

inwestycyjnym: 

1) Przebudowa ciągu pieszego na ul. Brzeskiej w Pogrzebieniu, 

2) Przebudowa ciągu pieszego na ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu, 

3) Przebudowa ciągu pieszego na ul. Słowackiego w Kuźnia Raciborskiej, 

4) Przebudowa ciągu pieszego na ul. Boruckiej w  Krzanowicach, 

5) Przebudowa ciągu pieszego na ul. Józefa Rostka w Raciborzu, 

6) Przebudowa pasa drogowego i chodnika w Strzybniku. 

 Starosta zaznaczył,  że niezbędna jest modernizacja zasobów transportowych 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Planowany jest zakup samochodu ciężarowo-

osobowego i głowic do koszenia poboczy.  

 Ponadto przeprowadzone zostaną nw. remonty: 

1) remont odcinka drogi Pawłów – Modzurów. 

2) remont nawierzchni w okolicy kościoła w Tworkowie, 

3) ustawienie krawężników betonowych w Kornowacu i na ul. Podmiejskiej w Raciborzu, 

4) utwardzenie poboczy i budowa chodnika w Makowie, 

5) odwodnienie rowów i przepustów w Krowiarkach i Ponięcicach, 

 W dalszej części obrad Starosta przekazał informację, że Powiat Raciborski  złoży 

wnioski o dofinasowanie:  

1) zadania pn. „Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Piaskowej, 

Szkolnej i Sudeckiej w Raciborzu” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na  

2021 r., 



2) zadania pn. „Przebudowa elementów odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 ul. Rybnickiej  

w Raciborzu od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Piaskową”, 

3) zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja budynków sal gimnastycznych w szkołach 

Powiatu Raciborskiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  

w Raciborzu” w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa 

Polska, Edycja 2021.  

 Skarbnik Powiatu Roman Nowak poinformował, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na 

posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. Budżet Powiatu 

Raciborskiego za rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową. Część środków została już 

wprowadzona do budżetu Powiatu na rok 2021. Podczas obrad XXVII sesji wprowadzona 

zostanie do budżetu pozostała część nadwyżki w wysokości 2 mln zł z przeznaczeniem na 

wydatki inwestycyjne i majątkowe, tj. zwiększające wartość środków trwałych: 

1) 50 %  nakładów na inwestycje drogowe, 

2) 40 % nakładów na szkoły i placówki oświatowe, 

3) 10 % nakładów na modernizację budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 r. po zmianach wynosi ok. 24 

mln zł. Skarbnik Powiatu podkreślił, że wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są bez 

konieczności zaciągania dodatkowego zadłużenia. 

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażyna Wójcik (dalej: Dyrektor Agencji) przedstawiła 

plan działania, którego celem jest poprawa wizerunku Zamku Piastowskiego w Raciborzu, tj.: 

1) naprawa wszystkich punktów świetlnych na Zamku oraz próba podświetlenia Kaplicy 

Zamkowej, 

Dyrektor podkreśliła, że wszelkie uwagi w przedmiotowej kwestii można zgłaszać na adres 

mailowy: promocja@zamekpiastowski.pl 

Od dnia 30 marca 2021 r. Zamek zostanie podświetlony na niebiesko. Zamek przygotowuje się 

w ten sposób do obchodów Międzynarodowego Dnia Autyzmu. W związku z tym, że dzień 

solidarności ze społecznością autystów przypada w tym roku bezpośrednio przed Świętami 

Wielkiej Nocy (tj. Wielki Piątek),  a praktycznie cały kwiecień jest Miesiącem Wiedzy na 

Temat Autyzmu  tegoroczne obchody zostały przeniesione na środę 7 kwietnia.  

2) podpisanie umowy pomiędzy Zamkiem Piastowskim w Raciborzu i Browarem Zamkowym 

w zakresie zgłoszenia Browaru Zamkowego do konkursu na „Obiekt zaprzyjaźniony 
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Industriady 2021” 12. edycji święta Szlaku Zabytków Techniki. Śląskie Święto Szlaku 

Zabytków Techniki planowane jest na 11 września 2021 r. Browar Zamkowy chciałby podczas 

festiwalu pokazać inscenizację Teatru Wodzisławskiej Ulicy z piwowarem Kaufmannem, który 

na przełomie XIX i XX w. warzył pilznera. Będą występy plenerowe oraz zwiedzanie pracowni 

Gambrinusa. 

3) podjęcie próby wpisania Browaru Zamkowego w Raciborzu jako obiektu związanego ze 

Szlakiem Kulinarnym Województwa Śląskiego,  

4) organizacja 24 kwietnia 2021 r. „Zamkowego jarmarku kwiatów” na dziedzińcu Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, 

5) ustawienie na dziedzińcu zamkowym na okres wielkanocny figury trzech dużych zająców 

wielkanocnych, 

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych, przy każdym zajączku będą dostępne zdrapki. 

Przedmiotowe zdrapki będą podstawą do wymiany na gadżety dla dzieci w Punkcie Informacji 

Turystycznej. 

6) organizacja w dniu 13 czerwca 2021 r. Festiwalu pn. „Śląskie Smaki”, 

Gwiazdą festiwalu będzie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

7) organizacja w dniach 18-22 maja 2021 r. na zamkowym dziedzińcu Pleneru Rzeźbiarskiego, 

Aktualnie Agencja próbuje pozyskać pięć lipowych pni drzew, które będą materiałem dla grupy 

rzeźbiarzy, w której znajdzie się Andrzej Pochopień laureat nagrody Mieszko AD. 

8) podpisanie umowy na realizację mikroprojektu pn. „Wspólna historia przez zabawę”.  

 Dyrektor Agencji przekazała także życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej 

Nocy.  

 Starosta podziękował Pani Senator RP Ewa Gawęda i Panu Posłowi na Sejm RP 

Adamowi Gawędzie za pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji.  

 Ponadto Starosta złożył w imieniu własnym i radnych Pani Senator RP życzenia  

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

 Pani Senator RP Ewa Gawęda podziękowała Staroście za złożenie obszernego 

sprawozdania z działań podejmowanych przez Powiat. Dodała, że Powiat dzięki pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych pięknieje w oczach. Wszystkie inwestycje są na bieżąco realizowane  

i dzięki temu szeroko widać rozwój Powiatu. Pani Senator przypomniała, iż z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszym rozdaniu 25 czerwca 2020 r. Powiat otrzymał 

około 4 mln zł. Wszystkie samorządy Powiatu Raciborskiego otrzymały prawie 17 mln zł.  

W drugiej turze Gminy Powiatu Raciborskiego otrzymały 12.568.000 zł wsparcia. W dniu  

31 marca 2021 r. zostanie ogłoszona lista rządowych środków, które zasilą tutejszy region. Pani 



Senator rekomendowała wsparcie dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 1,9 mln zł na 

przebudowę pomieszczeń na aulę w CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu i przebudowę auli 

szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Pani Senator dodała, iż ma 

nadzieję, że środki zostaną przyznane Powiatowi i jutro będzie mogła przekazać dobre 

wiadomości. Ponadto zapewniła, że stara się bardzo mocno angażować w sprawy, które są 

ważne dla Powiatu Raciborskiego. Jedną  z takich głównych spraw była kwestia Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Pani Senator poinformowała, że w 2020 r.  

raciborski szpital otrzymał 17 mln zł więcej wsparcia niż w roku 2019. Dzięki bardzo dobrej 

współpracy udało się pozyskać środki na rzecz szpitala.  

 Pani Senator zaznaczyła, iż bardzo mocno angażuje się w sprawy Rafako. W spółce 

Rafako Skarb Państwa ma tylko 9,9% udziałów. W znacznej części jest to spółka prywatna. 

Spółka była już w bardzo trudnej sytuacji i rząd udzielił jej już wsparcia. Niestety te środki 

zostały w pewien sposób "przejedzone". W tej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie. 

W obecnej sytuacji zarządzający spółką będą musieli ustalić i przygotować bardzo szczegółowy 

plan naprawczy i pokazać, że są w stanie realizować swoje zadania i istnieć na rynku. Pani 

Senator zapewniła, że z Jej strony mogą liczyć na bardzo duże wsparcie. Dodała, iż rozpętała 

dyskusję społeczną i medialną swoim oświadczeniem senatorskim, które złożyła 13 stycznia 

2021 r. Otworzyła się wówczas możliwość szerokiej debaty na ten temat. Pani Senator brała 

udział w posiedzeniu komisji w Warszawie, która analizowała sytuację Rafako. Pani Senator 

dodała, iż cieszy się z faktu, że również inni parlamentarzyści obecnie włączyli się w tę sprawę. 

Jak wskazują sondaże, jeśli firma Rafako zostanie zamknięta bezrobocie w Powiecie wzrośnie 

o 50% dlatego, że firma Rafako stworzyła pewnego rodzaju ekosystem powiązany z różnymi 

innymi firmami i jeżeli spółka przestanie istnieć, to przestaną również istnieć firmy  które 

współpracowały z Rafako. Pani Senator przedstawiła przykład miasta Pszów, gdzie zamknięto 

kopalnie. Jej zamknięciu towarzyszyła likwidacja wielu małych firm. Pani Senator podkreśliła, 

że liczy na wsparcie radnych w kwestii Rafako i uratowanie firmy przed likwidacją, aby mogła 

dalej zatrudniać pracowników z terenu powiatu raciborskiego. 

 Pani Senator podziękowała radnym z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy 

są z Panią Senator w stałym kontakcie i zwracają się do Niej z wszystkimi tematami 

związanymi z Raciborszczyzną. Ponadto zadeklarowała dalsze swoje wsparcie oraz męża Posła 

na Sejm RP Adama Gawędy. Pan Poseł poprosił, aby Pani Senator zapewniła radnych  

o Jego wsparciu. Następnie w imieniu swoim i męża Pani Senator złożyła życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 



 Przewodniczący Rady podziękował Pani Senator za wsparcie i słowa uznania oraz za 

udział w zdalnych obradach sesji. 

 Starosta również podziękował Pani Senator za zabranie głosu na sesji. 

 

Ad 6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego - sprawozdania  

z realizacji zadań służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2020.    

 

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jarosław Ceglarek 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego  za 

2020 rok (zał. nr 6). 

 Radny Artur Wierzbicki zapytał, czy druhny z OSP mają możliwość rozwoju  

w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Jarosław Ceglarek 

odpowiedział, że kobiety z powodzeniem realizują się zawodowo w strukturach Państwowej 

Straży Pożarnej. Ponadto poinformował, że raciborska jednostka ogłosiła nabór na dwóch 

funkcjonariuszy. Do naboru mogą przystąpić kobiety.  

 Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej Łukasz 

Dziadkowiec przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez 

Placówkę Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2020 (zał. nr 7). 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Karina Talabska przedstawiła 

informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu raciborskiego za 2020 r. 

(zał. nr 8).   

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Zbigniew Mazur przedstawił 

sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Raciborzu w roku 2020 (zał. nr 9). 

 Przedstawiciele służb, inspekcji i straży podziękowali za wsparcie i współpracę oraz 

złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

 Z powodu problemów technicznych nie została przedstawiona informacja o stanie 

bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu  

w 2020 r. (zał. nr 10).  

 Starosta przekazał w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu 

najistotniejsze informacje dotyczące działania Komendy w 2020 r.  

 Następnie Starosta przywitał Pana Posła na Sejm RP Adama Gawędę, który dołączył do 

zdalnych obrad.  



Przewodniczący Rady wyraził słowa uznania za zaangażowanie w pracę, a także 

podziękował przedstawicielom służb, inspekcji i straży za przygotowanie obszernych 

informacji i sprawozdań z działań podejmowanych w 2020 r. i udział w posiedzeniach Komisji 

i obradach sesji. 

 Następnie Przewodniczący Rady również przywitał Pana Posła na Sejm RP Adama 

Gawędę. 

 Z powodu problemów technicznych Poseł na Sejm RP Adam Gawęda nie zabrał głosu 

w tym punkcie obrad.  

 

Ad 7.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia  

        informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 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 

Głos nieoddany            1  

Udziału w głosowaniu nie brał radny Franciszek Marcol. 

   Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVII/220/2021 w sprawie  

          przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za  

         2020 rok. 

 

 

Ad 8. 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  

29 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

rok 2021. 



 W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformował, że w dniu 30 marca 2021 r. Powiat 

Raciborski otrzymał decyzję z Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu 112.238 zł nadmiernie 

naliczonej subwencji w 2017 r. Z przedmiotowej decyzji wynika, że istnieje konieczność 

zwrotu ww. kwoty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Skarbnik Powiatu przekazał, 

że kwestia zwrotu będzie analizowana, ale Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 30 marca 

2021 r. podjął decyzję o konieczności zabezpieczenia tej kwoty z wolnych środków. Wobec 

powyższego niezbędne jest wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 

2032 oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2021. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

         Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały wraz z wniesioną 

autopoprawką. 

 

Głosowanie:  

Za:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Głos nieoddany     1 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Franciszek Marcol. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXVII/221/2021 w sprawie dokonania 

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

 W tym miejscu, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej ze Starostą, głos zabrał Poseł 

na Sejm RP Adam Gawęda, który wracał z obrad sejmu i posiedzenia komisji  

z Warszawy. Pan Poseł przekazał, iż cieszy się z faktu że mógł dołączyć do obrad sesji online 

w okresie przedświątecznym. Życzył radnym podejmowania dobrych decyzji na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. Pan Poseł zadeklarował dalsze wsparcie, które było już widoczne ze strony 

rządu, jak i parlamentarzystów oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. 

 Przewodniczący Rady podziękował Panu Posłowi za udział w sesji pomimo problemów 

technicznych. Ponadto życzył Panu Posłowi szybkiego powrotu do domu. 

 

 

 



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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały wraz  

z wniesioną autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:                         22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Głos nieoddany        1 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Franciszek Marcol. 

         Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVII/222/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

 

Ad  10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  tych zadań w roku 

2021. 

  

Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczył na realizację zadań w 2021 r. 500 tys zł więcej niż w roku 2020. 

Środki z PFRON powinny zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych może za wyjątkiem 

osób zainteresowanych likwidacją barier architektonicznych. Wicestarosta podkreślił, że podział 

środków będzie uzależniony od rozwoju pandemii. Wszystko będzie zależało od tego, czy 

pandemia umożliwi zainteresowanym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. 

Radny Tomasz Cofała podkreślił, że Starosta w pkt 5 obrad sesji przekazywał 

informację, że będzie zwiększany dostęp do jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Radny dopytywał, czy w oparciu o środki przekazane z PFRON będą realizowane zadania 

związane z usuwaniem barier architektonicznych między innymi podjazdy i windy. 

Starosta odpowiedział, że Powiat nie może korzystać ze środków PFRON w celu 

usuwania barier architektonicznych. Ponadto poinformował, że około 2 lata temu podjęto 

decyzję o zmianie sposobu podziału środków PFRON, zgodnie z którą znacznie większa ilość 



osób korzysta z turnusów rehabilitacyjnych. Powyższa zmiana ma bardzo dobry oddźwięk 

społeczny i taki podział środków będzie kontynuowany również w 2021 roku.   

Radny Roman Wałach poruszył kwestię środków na zadania związane z usuwaniem 

barier architektonicznych. Radny zapytał, czy środki przeznaczone na ten cel, które zostały ujęte  

w przedmiotowym projekcie uchwały są powiązane ze środkami, które mają być przekazane 

Miastu Racibórz na budowę windę. 

Starosta odpowiedział, że Powiat aplikował o środki z PFRON i pośredniczy  

w przekazaniu dotacji Urzędowi Miasta Racibórz w kwocie 150 tys. zł. Ponadto przypomniał, 

że Powiat nie ma wpływu na lokalizację windy. Starosta zaznaczył, że środki ujęte w ramach 

przedstawionego projektu uchwały nie są powiązane z dotacją dla Urzędu Miasta Racibórz. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały z wniesioną 

autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Głos nieoddany     1 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Franciszek Marcol 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXVII/223/2021 w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  tych zadań  

w roku 2021. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 

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 

Głos nieoddany     1 

Udziału w głosowaniu nie brał radny Franciszek Marcol. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVII/224/2021 w sprawie 

podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania. 

 

 Radna Elżbieta Biskup poinformowała, że została upoważniona do złożenia interpelacji 

przez personel poradni specjalistycznych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Następnie odczytała treść interpelacji (zał. nr 11) tj. „Zwracam się z prośbą  

o udzielenie mi odpowiedzi na podnoszone przeze mnie kwestie w kontekście odpowiedzi 

Dyrektora Szpitala w Raciborzu na pismo personelu medycznego, które wpłynęło do tutejszego 

Starostwa datowane w terminie 23 i 24.02.2021r. tj.: 

1) jaka mogłaby być skala środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na tzw. 

premie covidowe do pensji zasadniczej dla personelu medycznego Poradni specjalistycznych – 

mających swoją siedzibę przy ulicy Gamowskiej w Raciborzu? 

W nawiązaniu do pisma ww. kadry medycznej raz jeszcze apeluję o wdrożenie tych dodatków 

finansowych wyodrębnionych z budżetu Powiatu za trudny czas pracy naszych medyków, 

którzy w  okresie nasilającego się przebiegu pandemii COVID-19 - swoim zasięgiem pracy 

obejmują mieszkańców całego Powiatu Raciborskiego.  

2) czy wzorem niecovidowej części naszego szpitala istnieje możliwość szybkiego testowania 

pacjentów w kierunku zakażenia COVID-19 przed wizytą u specjalistów Poradni 

Specjalistycznych – będących częścią składową naszego Szpitala w Raciborzu - tak aby 

zminimalizować ryzyko zakażenie już i tak bardzo nielicznej kadry medycznej naszych 

przyszpitalnych poradni? 

3) co dyrekcja Szpitala planuje w związku z modernizacją wentylacji pomieszczeń Poradni 

przyszpitalnych w kontekście nadchodzącego sezonu letniego i coraz bardziej drastycznego 

przebiegu pandemii COVID-19? Nie jest tajemnicą, że personel medyczny tych Poradni 

pracować musi w pełnym zabezpieczeniu sanitarnym w tym pod względem ubioru służbowego 

a temperatura wewnątrz pomieszczeń Poradni w okresie letnim jest ekstremalnie wysoka - co 

nie jest tajemnicą także dla pacjentów. Dlatego też w o obecnym czasie uważam, że w sposób 



szczególny powinno się zadbać o powyżej wymienioną modernizację wentylacji, aby 

ograniczyć transmisję wirusa COVID-19 zarówno wśród personelu medycznego jak  

i pacjentów. 

4) uważam ponadto, że środki na ww. opisywane przez mnie działania znajdują się  

w budżecie Powiatu i jest to m.in. ponad 2 mln złotych, które pozostały w nim w związku z ich 

nie realizacją w roku 2020 z powodu pandemii – o tym mówił skarbnik Powiatu na Komisji 

Zdrowia w dniu 23.03.2021r. podczas m.in. omawiania nowelizacji budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

Priorytetem więc władz Powiatu powinno być bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego i przeznaczanie zaoszczędzonych środków finansowych na pilne 

potrzeby w tym wnoszące przez personel medyczny Poradni Specjalistycznych naszego 

Szpitala w Raciborzu. 

 Radna dodała, iż zdarzają się sytuacje, że odpowiedź na interpelacje przekazywana jest 

w terminie 30 dni lub powyżej 30 dni. Radna wniosła o udzielenie odpowiedzi na przedmiotową 

interpelację w terminie zagwarantowanym prawnie tj. do 14 dni od daty jej złożenia.  

Radny Tomasz Kusy w nawiązaniu do interpretacji Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości złożonej w dniu 23 lutego 2021 r. przekazał, że odpowiedź na wyżej 

wymienioną interpelację została przekazana w terminie. Radny zwrócił się z prośbą  

o uzupełnienie odpowiedzi na punkt 9 ww. interpelacji, tj.”9. Jaki charakter mają Pańskie 

wizyty w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez wspomnianego przedsiębiorcę  

(np. ta w dniu 30 czerwca ubiegłego roku - w dniu otrzymania absolutorium przez zarząd)  

i kto uczestniczy w tych wizytach opłacanych z budżetu powiatu?”. Z otrzymanej odpowiedzi 

wynika, że Starosta spotyka się z wójtami, starostami innych powiatów, członkami zarządu 

województwa, ministrami, Panią Konsul Niemiec, przedstawicielami firm  współfinansujących 

inwestycje i gośćmi z miast partnerskich. 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że przekazana 

odpowiedź nie zgadza się opisem faktury, z której wynika, że Starosta świętował otrzymanie 

absolutorium razem z radnymi. Radny podkreślił, że Członkowie Klubu poprosili o przekazanie 

faktury z dnia 30 czerwca 2020 r. z Zajazdu Biskupiego i taką fakturę otrzymali. Faktura 

wystawiona jest na kwotę 491 zł za usługę gastronomiczną. Została ona opłacona z budżetu 

Powiatu Raciborskiego. Z jej opisu wynika, że dotyczyła usługi gastronomicznej w ramach 

organizacji spotkania Starosty Raciborskiego z przedstawicielami Klubów Radnych 

działających przy Radzie Powiatu Raciborskiego. Radny dopytywał dlaczego Starosta 

zapomniał, co wydarzyło się 30 czerwca 2020 r. i kto uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli 



Klubów Radnych działających przy Radzie Powiatu Raciborskiego. Radny zaznaczył, iż takie 

spotkanie w środku trwania pandemii jest bardzo interesujące dla wielu osób, które zwróciły na 

ten fakt uwagę. 

Starosta zapewnił, że prowadzona jest jawna gospodarka finansowa. Spotkania Klubu 

Radnych mają miejsce również w innych lokalach. Starosta zaznaczył, że zwrócił się  

do Skarbnika Powiatu i pracowników opisujących ww. fakturę o wyjaśnienia. Z uzyskanych 

wyjaśnień wynika, że faktura została błędnie opisana. Radni, którzy uczestniczyli w spotkaniu 

indywidualnie uiszczali opłaty za posiłek. Starosta zaznaczył, że opis faktury nie był z Nim 

konsultowany z uwagi na fakt, że przez kolejnych 14 dni przebywał na urlopie 

wypoczynkowym. Faktura została błędnie opisana na podstawie danych zawartych  

w kalendarzu spotkań Starosty. W dniu 30 czerwca 2021 r. odbywały się też inne spotkania.   

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że faktura została opisana i rozliczona. Do faktury 

dołączono także notę korygującą podpisaną przez Wicestarostę. Radny dopytywał, co  oznacza 

fakt, że faktura została źle opisana, na co zostały wydane środki z budżetu Powiatu oraz kto 

uiścił opłatę za fakturę. 

   Starosta wyjaśnił, że faktura dotyczy spotkania z zakresu obowiązków Starosty 

Raciborskiego, a faktura została błędnie opisana. Ponadto dodał, że Komisja Rewizyjna ma 

wgląd do wszystkich faktur i korekt. Wszystkie środki są wydatkowane zgodnie z prawem.   

Starosta zaznaczył, że radni uiszczali swoje rachunki indywidualnie i można to udowodnić. 

Podkreślił, że jeżeli jest taka wola Komisja Rewizyjna może zbadać tę sprawę. 

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że sytuacja jest dziwna.  Faktura została wystawiona 

30 czerwca 2020 r. w lokalu, w którym Starosta przebywał. W tym dniu odbyła się sesja 

absolutoryjna. Radny podkreślił, iż nie wie jakie w tym dniu Starosta odbywał spotkania. 

Dodał, że jeżeli Starosta twierdzi, że radni płacili za siebie indywidualnie, to przyjmuje takie 

wyjaśnienia, ale są osoby, które widziały Starostę i radnych w tym dniu w tym lokalu. Faktura 

została zapłacona ze środków publicznych, a Starosta przekazał, że została ona źle opisana nie 

uzasadniając na co przedmiotowe środki zostały wydatkowane. Dodał, że nie będzie drążył 

dalej tematu i rozumie, że takie wyjaśnienia muszą na ten moment wystarczyć. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że jeżeli jest taka wola Komisja Rewizyjna ma  

uprawnienia, aby wyjaśnić kwestię przedmiotowej faktury. Na wniosek radnych można zlecić 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie takiej kontroli w najbliższym czasie, żeby wyjaśnić 

wszelkie nieścisłości związane z ww. fakturą. 

 

 



Ad 13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura zapytał Przewodniczącego 

Rady, czy stwierdzenie dotyczące kontroli Komisji Rewizyjnej jest wnioskiem. 

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby nieścisłości związane z fakturą z dnia 

 30 czerwca 2020 r. zbadała Komisja Rewizyjna. Następnie zapytał Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Tomasza Kusego, czy skłania się do przeprowadzenia kontroli w sprawie 

wyjaśnienia nieścisłości związanych  z fakturą z dnia 30 czerwca 2020 r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy podkreślił, że jeżeli Rada uzna, że 

Komisja Rewizyjna powinna się zająć tą sprawą, to taka kontrola zostanie przeprowadzona. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura potwierdził, że do Komisji 

Uchwał i Wniosków został złożony jeden wniosek. 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął  

wniosek, który należy poddać głosowaniu. 

 Radny Tomasz Kusy zapytał, kto jest autorem przedmiotowego wniosku. 

 Przewodniczący Rady potwierdził, że złożył wniosek o wyjaśnienie nieścisłości 

związanych z fakturą z dnia 30 czerwca 2020 r. Dodał, iż sprawa musi zostać rozstrzygnięta. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyjaśnienia przez 

Komisję Rewizyjną nieścisłości związanych z fakturą VAT z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Głosowanie: 

Za:  22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Wniosek został podjęty. 

 

Ad 14. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy Zarządowi Powiatu Raciborskiego jest wiadomo 

że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. doktora Józefa Rostka w Raciborzu jest w sporze 

sądowym z personelem szpitala w sprawie wynagrodzeń dla medyków. Radna podkreśliła, że  

składa powyższe zapytanie z uwagi na fakt, iż otrzymała taką informacje, nie są to jej osobiste 

stwierdzenia. Ponadto zapytała, czy istnieje jakakolwiek korespondencja pomiędzy 

pracownikami szpitala, a dyrekcją szpitala zapowiadająca pozew do sądu w sprawie 

wynagrodzeń dla personelu medycznego. Radna podkreśliła, iż pamięta że radni prosili 



Dyrektora Szpitala o empatię względem personelu zatrudnionego w szpitalu. Zapytała także, 

jak Dyrektor Szpitala kontaktuje się z pracownikami, czy są to głównie kontakty mailowe czy 

także kontakty w innej formie. 

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

Szpitala) podkreślił, że nie wszyscy zrozumieli obostrzenia obowiązujące w trakcie pandemii 

COVID-19. Wyjaśnił, że kontakty z pracownikami szpitala po przekształceniu lecznicy  

w szpital jednoimienny (obecnie z przewagą łóżek covidowych) są określone procedurami  

i personel szpitala kontaktuje się ze sobą osobiście tylko w sprawach bezwzględnie 

niezbędnych. Spotkania w większych grupach nie odbywają się w ogóle. Personel 

poszczególnych oddziałów ma zakaz kontaktów z personelem z innych oddziałów szpitalnych. 

Odbywają się ewentualnie pojedyncze spotkania z szefami oddziałów. Opracowane procedury 

mają chronić personel przed transmisją zakażeń. W związku z powyższym nie będą odbywać 

się spotkania w większym gronie. Dyrektor Szpitala podkreślił, że spotkanie w masowym 

gronie mogłoby spowodować przeniesienie zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

 Radna Elżbieta Biskup zwróciła uwagę Dyrektorowi Szpitala, żeby w swojej 

wypowiedzi nie „kpił” z Niej. Ponadto zaznaczyła, że nie podoba Jej się zachowanie Dyrektora 

Szpitala. Radna zaznaczyła, że ma obowiązek i prawo reagować na sygnały, które do niej 

docierają. Radna zwróciła uwagę na fakt, że odpowiedź przekazana drogą elektroniczną może 

być również empatyczna. Zaapelowała do Dyrektora Szpitala, aby nie „kpił” z Jej osoby. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że nie „kpi” z nikogo. 

 Przewodniczący Rady zapytał radną Elżbietę Biskup, czy chciałaby zadać jeszcze inne 

pytania. 

 Radna Elżbieta Biskup przekazała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na wszystkie 

zadane pytania. 

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby radna złożyła zapytania w formie 

interpelacji. 

Radna Elżbieta Biskup przekazała, że złoży interpelację w przedmiotowej kwestii.  

Radny Paweł Płonka poruszył kwestię dofinansowania na budowę windy w Urzędzie 

Miasta w Raciborzu. Zapytał, czy przekazane dofinansowanie zostało wstrzymane. Radny 

poinformował, że na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego we wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę windy jest podpunkt: „czy wniosek wymaga uzgodnienia  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”. We wniosku zamieszczona jest informacja, że 

przedmiotowe uzgodnienie nie jest wymagane. Radny podkreślił, że należałoby powrócić do 



tematu ww. inwestycji  z uwagi na fakt, iż jest ona niezbędna, gdyż starsi ludzie mają problem 

z dostaniem się do budynku Urzędu Miasta w Raciborzu. 

 Starosta podkreślił że wszyscy chcą, aby winda w Urzędzie Miasta w Raciborzu została 

wybudowana. Dodał, że Powiat podpisał z Miastem Racibórz umowę na przekazanie środków 

z PFRON. Zaznaczył jednak, że Powiat nie miał wpływu na lokalizacji windy. Pozwolenie na 

budowę windy wydaje Starosta. Starosta zaznaczył, że chciał uzyskać opinię Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dotyczącą dzieła Pana Mariana Zawisły, które winda miałaby 

częściowo przysłonić. Powiat jedynie pośredniczy w przekazaniu środków z PFRON do 

Urzędu Miasta w Raciborzu. Z pisma Wiceprezydenta Raciborza Dominika Koniecznego 

wynikało, iż inwestycja uzyska pozwolenie na budowę jeszcze w grudniu 2020 roku. Starosta 

podkreślił, że Powiat nie będzie blokował realizacji tej inwestycji. Urząd kieruje się przepisami 

prawa. Analogiczna sprawa dotyczy budowy żłobka na ulicy Bielskiej w Raciborzu. Starosta 

poinformował, że przekazał mieszkańcom Raciborza, że nie może wydać negatywnej decyzji  

w sprawie wydania pozwolenia na budowę żłobka, jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione. 

Inwestycję może wstrzymać tylko inwestor. Starosta poprosił Członkinię Zarządu Ewę 

Lewandowską o uzupełnienie informacji w powyższej sprawie. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, że nie ma wymogu aby 

Wojewódzki Konserwator Zabytków bezwzględnie wypowiedział się w kwestii wydania 

pozwolenia na budowę windy w Urzędzie Miasta w Raciborzu.  Członkini Zarządu podkreśliła 

że występuje pewna kolizja planowanej inwestycji i dotyczy ona sgraffito Pana Mariana 

Zawisły, które ma być częściowo przysłonięte przez windę. Głos w powyższej sprawie 

zabierała Miejska Konserwator Zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków przyjechał do 

Raciborza na zaproszenie radnego Miasta Racibórz Piotra Klimy. W tutejszym Starostwie 

podjęto decyzję, aby przed wydaniem pozwolenia na budowę zasięgnąć opinii Wojewódzkiego 

Konserwator Zabytków. Członkini Zarządu podkreśliła, że nieznacznie wydłuży to okres 

oczekiwania na rozstrzygnięcie, ale zgodnie z tym, co powiedział Starosta wniosek o wydanie 

pozwolenia miał wpłynąć do grudnia 2020 r., a wpłynął 18 lutego 2021 roku. Członkini Zarządu 

podkreśliła, że nie wszyscy mieszkańcy chcą, aby dzieło Pana Mariana Zawisły zostało 

przysłonięte. Budynek Urzędu Miasta w Raciborzu nie jest ujęty w Rejestrze Zabytków,  

a w Gminnej Ewidencji Zabytków. Wobec powyższego nie jest wymagana bezwzględna opinia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale tutejsze Starostwo postanowiło, że warto aby  

w tej sprawie wypowiedział się ktoś kto lepiej zna się na tych kwestiach. 

  Radny Paweł Płonka zapytał, czy jest zapewnienie, ze środki z PFRON na 

przedmiotową inwestycję nie przepadną. 



 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała że umowa z  Miastem Racibórz 

została podpisana z niewielkim opóźnieniem z uwagi na rozbieżności w przedstawionym 

harmonogramie. Zaznaczyła, że nie ma zagrożenia co do realizacji inwestycji. 

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że wypowiedź Członkini Zarządu pogłębiła wątpliwości 

radnego związane z przedmiotową sprawą. Radny przekazał, że Członkini Zarządu w swojej 

wypowiedzi użyła stwierdzenia, że jest pewna kolizja. Radny podkreślił, że urzędy działają na 

podstawie prawa i w granicach prawa. Następnie zwrócił się z prośbą o wskazanie przepisu 

prawnego, na podstawie którego tut. Starostwo wystąpiło o wydanie opinii do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska wyjaśniła, że nie miała na myśli kolizji, 

a dyskusję w przestrzeni publicznej. Podkreśliła, że po podpisaniu umowy tutejsze Starostwo 

zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto dodała, że pracownicy 

tutejszego Starostwa mają pełną świadomość w granicach jakiego prawa urząd proceduje.  

Radny Tomasz Kusy zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi i wskazanie 

przepisu prawnego.  

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że poprosi o takie wyjaśnienia 

Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa. Ponadto zaznaczyła, że wystąpiono  

o opinię Wojewódzkiego Konserwatora ze względu na duże zaniepokojenie opinii publicznej.  

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że nie może być takiej sytuacji, że każdy będzie zgłaszał 

jakieś wątpliwości. Radny zaznaczył, że nie docieka dlaczego czegoś nie zrobiono, ale dlaczego 

tutejsze Starostwo wystąpiło o opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Radny 

podkreślił, że nie zna przepisu prawnego, który by na to pozwalał. Dodał, że zastanawia się, 

czy nie doszło do przekroczenia uprawnień. Radny zaznaczył, iż wierzy że taka sytuacja nie 

miała miejsca dlatego chce dla uspokojenia sytuacji dowiedzieć się, jaka była podstawa prawna 

dla takich działań. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, iż  tutejsze Starostwo nie 

przekroczyło uprawnień, wykonało tylko o jeden krok więcej. 

Przewodniczący Rady przekazał, że Członkini Zarządu zadeklarowała radnemu, że 

przekaże wyjaśnienia po konsultacji z Kierownikiem Referatu Architektury i Budownictwa.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że będzie oczekiwał na odpowiedź.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 27 kwietnia 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 działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w roku 2020". 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

majątkowych za 2020 r. w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

Następnie złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Do życzeń dołączył się także Starosta. 

 

Ad 15.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 18:07 

 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym     Przewodniczący Rady 

Agnieszka Bartula               Adam Wajda 


