
 

 

                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.4.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXVIII/2021 

z  XXVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  27 kwietnia 2021  r. 

                                                 zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Pełny przebieg obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/578a9b84-44d2-42af-9dc4-9859b8879f9f 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 27 kwietnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 27 kwietnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXVIII/225/2021 –  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

2. XXVIII/226/2021 –  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

3. XXVIII/227/2021 – w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. 

4. XXVIII/228/2021 – w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/578a9b84-44d2-42af-9dc4-9859b8879f9f


5. XXVIII/229/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,  w drodze darowizny, 

na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości, położonej 

w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

6. XXVIII/230/2021 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

            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 XXVII 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 działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 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 przejęcia od Województwa 

Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 

2024 r. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie,  

w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości, 

położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 



15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz. 15:02 otworzył obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję online oraz zaproszonych 

gości. 

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 23 

radnych potwierdziło swoją obecność na przedmiotowej sesji.  

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

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

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.       

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego wniosła o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Radny Ryszard Frączek zwrócił się z prośbą o uczczenie śmierci dr Mieczysława 

Kunickiego. Radny podkreślił, że zmarły dr. Mieczysław Kunicki był radnym Miasta Racibórz 

pierwszej kadencji. Był wykładowcą i trenerem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu, działaczem społecznym i samorządowcem.  

Przewodniczący Rady przekazał, że Rada uczci pamięć zmarłego minutą ciszy po 

przegłosowaniu zmiany porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się    0 

Porządek obrad został zmieniony.  

W tym miejscu radni uczcili pamięć zmarłego dr Mieczysława Kunickiego minutą ciszy.  

 

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

 

Protokół z XXVII sesji z dnia 30 marca 2021 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 – 21 głosów za, 

2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw. 

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

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 31 marca 2021 r. do  

15 kwietnia 2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 15 kwietnia 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 16 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. Przedmiotowe 

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

Ponadto Starosta przedstawił stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. dotyczące uwzględnienia w ramach projektu programu ,,Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" poniższych kwestii: 

1. promowania działań na rzecz efektywności energetycznej, 

W ocenie Konwentu wsparcie powinno być przeznaczone na kompleksową głęboką 

modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, której właścicielem jest 

samorząd terytorialny (w tym budynków stanowiących siedzibę jednostek samorządu 

terytorialnego) oraz podległe mu organy i  jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane, 

a także budynki użyteczności publicznej niezwiązane z administracją rządową. 

2. wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku  

i odporności na klęski żywiołowe, 

W ramach działania wspierane będą inwestycje dotyczące retencjonowania wody, w tym małej 

retencji, mające na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków 



wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody, minimalizację skutków suszy, 

przeciwdziałanie powodzi i odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów wodno-

błotnych. 

3. rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej na 

zmianę klimatu na szczeblu regionalnym i lokalnym, w tym poprawa  dostępu do sieci TEN-T   

i mobilności transgranicznej, 

W ramach celu szczegółowego pn. ,,Drogi powiatowe stanowiące uzupełnienie sieci dróg 

wojewódzkich i krajowych” wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na budowie, 

przebudowie, modernizacji lub zmianie przebiegu dróg lokalnych, które przyczyniają się do 

zmniejszenia ruchu samochodowego w centrach miast (w tym: budowa obwodnic, uspokojenie 

ruchu, zmniejszenie prędkości, nadanie priorytetu publicznemu transportowi zbiorowemu 

poprzez poprawę infrastruktury drogowej lub przyczyniające się do jego lepszej dostępności) 

lub zapewniają poprawę bezpieczeństwa poprzez likwidację  miejsc niebezpiecznych, poprawie 

bezpośredniego dostępu do miejsc inwestycyjnych, centrów logistycznych i węzłów 

transportowych. 

4. w ramach priorytetu V Śląskie dla mieszkańca: zapewnienie równego dostępu do opieki 

zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej  

i środowiskowej. 

Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

(publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych m.in. szpitale powiatowe. 

 Następnie Starosta przedstawił najważniejsze realizowane zadania z zakresu 

problematyki gospodarczej i społecznej: 

1. w ramach dodatkowego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Powiatowi Raciborskiemu przyznano środki na: 

a. przebudowę pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” oraz przebudowę auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu - 1 900 000 zł, 

b. poprawę dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu poprzez rozbudowę  

i przebudowę odcinków dróg powiatowych w gminie Krzyżanowice (od DK45 w kierunku 

Granicy Państwa) - 1 650 000 zł 

2. zgodnie z przyjętą w 2019 r. zasadą podziału środków Powiat rozdysponował środki  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na 



uwadze trwającą epidemię szczególną uwagę skupia na problemach osób niepełnosprawnych 

w swoim regionie. W związku z tym podjął działania związane z rehabilitacją tychże osób  

w zakresie ułatwienia zakupu koniecznych sprzętów, jak i w miarę możliwości udziału  

w turnusach, które pozwolą na przywrócenie częściowej sprawności jak i poprawę 

samodzielności. Otrzymane środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz społecznej. 

3. dwa punkty szczepień masowych na terenie powiatu raciborskiego uzyskały rekomendację 

NFZ:  

a. CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 – punkt będzie mieścił się w sali gimnastyczna 

szkoły, 

b. Amicus-Med w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 9B. 

4. Powiat po raz kolejny zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  

w Katowicach o wsparcie finansowe dla powiatowych inwestycji drogowych. W ramach 

Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zawnioskował o ujęcie 

sześciu zadań do realizacji na terenie Powiatu Raciborskiego w ciągu drogi krajowej nr 45: 

a.  przebudowa skrzyżowania DK 45 z DW 916 i drogą gminną przy ul. Opawskiej w Raciborzu 

(dobudowanie odrębnych pasów ruchu tj. prawoskrętu z ul. Bogumińskiej w ul. Opawską oraz 

z ul. Opawskiej w ul. Jana Pawła II w celu usprawnienia przejazdu i poprawienia 

przepustowości), 

b. wykonanie sygnalizacji świetlnej tzw. wzbudzanej w okolicy ZSP nr 4 przy ul. Bojanowskiej 

w Raciborzu (dzielnica Studzienna), 

c. wykonanie sygnalizacji świetlnej tzw. wzbudzanej w okolicy SP przy ul. Makuszyńskiego  

w Raciborzu (dzielnica Sudół), 

d. budowa chodnika w ciągu drogi krajowej DK 45 na odcinku od tablicy informującej z nazwą 

miejscowości Tworków do skrzyżowania ul. Bolesławskiej i Raciborskiej w Tworkowie, 

e. budowa chodnika w ciągu drogi krajowej na odcinku od skrzyżowania z DP 3507S  

w kierunku Krzyżanowic wraz z doświetleniem przejścia/sygnalizacją wzbudzaną w obrębie 

tego skrzyżowania, 

f. budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Kwiatowej w Raciborzu. 

5. Powiat aplikuje do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o środki w ramach 

programu WID 2021+ obejmującego zadania realizowane na drogach wojewódzkich, tj.: 

a. Przebudowa elementów odcinka drogi wojewódzkiej nr 935 przy ul. Rybnickiej  

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



b. Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu od ul. Towarzystwa 

Gimnastycznego „SOKÓŁ”  do zjazdu na posesję przy ul. Księdza Józefa Londzina 45. 

Ponadto Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg na 2021 r. w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w województwie śląskim. Powiat w ramach Funduszu może złożyć 

tylko jeden wniosek. Będzie to przebudowa czterech przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w Raciborzu. 

6. Zarząd Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę liczne starty i sukcesy w zawodach 

sportowych,  promocję i zaangażowanie w działalność sportową oraz propagowanie zdrowego 

i aktywnego stylu życia, podjął decyzję o przyznaniu nagród finansowych dla trenerów  

i działaczy sportowych. Na wniosek Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody wyróżniono 

osoby mające szczególny udział w kreowaniu dobrego wizerunku oraz osoby, które poprzez 

swoje działania wpływają na wysoką jakość merytorycznej działalności klubów sportowych jak 

również w szczególny sposób propagują sport wśród lokalnej młodzieży organizując  

m. in. eventy, turnieje bądź inne inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze sportowym. 

7. Wzorem lat ubiegłych Powiat Raciborski przygotował dla uczniów ósmych klas szkół 

podstawowych informator naborowy z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.W tym 

roku informator został przygotowany w wersji tradycyjnej (drukowanej) oraz w formie  

e-booka. Informator w wersji drukowanej w najbliższych dniach trafi do szkół podstawowych,  

a następnie zostanie przekazany uczniom i ich rodzicom. 

8. Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

9. 20 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się zawody e-swimming & twinning, w których udział biorą 

trzy kluby pływackie z powiatów związanych ze sobą oficjalnym partnerstwem: 

- SV08 Werdohl reprezentujący niemiecki Märkischer Kreis, 

- MKS-SMS Victoria Racibórz reprezentujący Powiat Raciborski, 

- SV08 Neptun Finsterwalde z niemieckiego powiatu Elbe-Elster. 

Z powodu braku możliwości corocznej rywalizacji na basenie, powiat Märkischer Kreis 

wyszedł z inicjatywą zorganizowania Wirtualnych Zawodów Pływackich, w których 

poszczególne odcinki trasy zaliczane będą na podstawie ilości przebytych kroków. Konkurs 

potrwa niespełna miesiąc. 



 Starosta podkreślił, że informacje o aktualnie realizowanych inwestycjach przedstawia 

na sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta Marek Kurpis przekazał informację na temat punktu szczepień. Punkt 

szczepień przeciwko COVID-19 zlokalizowany jest na terenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w sali gimnastycznej tzw. „Budowlanki”. 

Wicestarosta docenił zaangażowanie Dyrektora CKZiU nr  1 w Raciborzu Jacka Kąska oraz 

Dyrektora Szpitala Ryszarda Rudnika w organizację przedmiotowego punktu szczepień. 

Utworzenie punktu szczepień nie będzie miało wpływu na przebieg egzaminów maturalnych.  

Punkt przeszedł pozytywnie kontrolę NFZ. W przedmiotowym punkcie będą pracowały 

dwa zespoły. Szacowana wydolność punktu szczepień to 50-60 osób na godzinę. Punkt będzie 

obsługiwał pacjentów w godzinach od 15.00 do 21.00. W punkcie na pacjentów czekać będzie 

zespół osób, który pomoże w przejściu przez całą procedurę szczepienia. Wyznaczone zostały 

też miejsca parkingowe. Parking przy sali gimnastycznej przeznaczony będzie wyłącznie dla 

osób niepełnosprawnych i personelu medycznego. Pozostałe osoby mogą skorzystać  

z parkingów zlokalizowanych: 

1. przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Raciborzu na ul. Wileńskiej, 

2. na Placu Długosza w Raciborzu, 

3. na ulicy Kasprowicza w Raciborzu. 

Punkt zostanie otworzony po dostawie szczepionek. Rozważana jest możliwość 

szczepienia w nowym  punkcie osób zapisanych do punktu szczepień na ul. Gamowskiej  

w Raciborzu. Wicestarosta przekazał, że z informacji uzyskanych od Dyrektora Szpitala 

Ryszarda Rudnika wynika, że dostawa szczepionek nastąpi nie wcześniej niż na początku maja.  

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

 Pani Poseł zdała relację z podejmowanych działań na rzecz Powiatu i najbliższego 

otoczenia oraz pomocy w zakresie rynku pracy, rozwoju gospodarczego i statusu materialnego 

mieszkańców.  

Pani Poseł poinformowała, że w dniu 25 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie sejmowej 

Komisji Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,  na temat sytuacji Rafako oraz tego, 

jaki wpływ może mieć ewentualne ogłoszenie upadłości przez spółkę na wzrost stopy 

bezrobocia w powiecie raciborskim. Pani Poseł podkreśliła, że niezwykle ważną kwestią jest 

fakt, iż udało się podnieść na posiedzeniu Komisji kwestię sytuacji Rafako i przedstawić  

m. in. sprawy związane nie tylko ze sposobem zarządzania prywatnej spółki, ale generalnie  

z relacjami na rynku kontraktów państwowych, gdyż głównymi kontrahentami spółki są 

instytucje i spółki państwowe lub spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa. Na posiedzeniu 



Komisji przedstawiono problem spółki w sposób przejrzysty i w ocenie Pani Poseł może to być 

ścieżka do rozwoju firmy.  

Środki przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy mogłyby być konsumowane  

w postaci dźwigni gospodarczej przez polski potencjał intelektualny i potencjał technologiczny 

mieszkańców powiatu.  

Pani Poseł przekazała, że drugą bolesną sprawą dla Powiatu Raciborskiego jest kwestia 

Spółdzielni Meblarskiej Rameta, która jest zakładem pracy chronionej. Pani Poseł podkreśliła, 

że zajmuje się przedmiotową sprawą od samego początku w ramach kompetencji poselskich. 

Sytuacja jest w ocenie Pani Poseł dramatyczna. Przeciągają się procesy sądowe w sądach pod 

zasłoną sytuacji covidowych. Pani Poseł stara się w nich uczestniczyć i wspierać pracowników. 

Odpowiedzialni przedstawiciele Ramety nie zgłaszają się na przesłuchania do sądu. W sądzie 

nadal toczy się postępowanie wszczęte z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko 

ówczesnemu zarządowi firmy z uwagi na fakt, iż byli oraz obecni członkowie zarządu nie 

stawiali się na rozprawę.  

W ocenie Pani Poseł odbywa się dzika likwidacja zakładu pracy w sferze wielu 

niejasności, nieścisłości, a nawet kłamstw, którymi są karmieni pracownicy. Pani Poseł 

poinformowała, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejne walne zgromadzenie. Do 

pracowników został skierowany pełen frazesów i enigmatycznych informacji list. W związku 

z powyższym Pani Poseł postanowiła złożyć wniosek do prokuratury o zbadanie, czy  

w przedmiotowej sprawie nie popełniono przestępstwa z zakresu prawa obrotu gospodarczego 

z tytułu nadużycia zaufania, gdyż majątek spółdzielni nie jest wyprzedawany na poczet zapłaty 

długów m.in. długów wobec pracowników i spółdzielców. Istnieje też podejrzenie nierównego 

traktowania ewentualnych wierzycieli. Pani Poseł poinformuje o pełnej treści zawiadomienia 

w osobnym briefingu prasowym.  

Pani Poseł podkreśliła, że przedmiotowa sprawa jest bardzo ważna, gdyż dotyczy osób 

w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto wykorzystywana jest ich słaba pozycja z tytułu 

niepełnosprawności, co budzi ogromne moralne emocje.  

Pani Poseł zaznaczyła, że spółdzielnia Rameta ani razu nie zgłosiła się Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu z zapowiedzią zwolnień grupowych, które cały czas mają miejsce.  

Następnie Pani Poseł poruszyła kwestie inwestycji drogowych. Pani Poseł 

poinformowała, że Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał kolejną listę zadań 

do dofinansowania dla samorządów z województwa śląskiego z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie na nw. zadania: 

1. kontynuowane zadania wieloletnie: 



a. rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku 

skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 

b. przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową 

do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami  

z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od 

skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. 

2. nowe zadania jednoroczne: 

a. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem 

ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic, 

b. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do 

końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz. 

Pani Poseł zaznaczyła, że Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie tylko na 4 projekty.   

W sumie dofinansowanych zostało 35 zadań w województwie śląskim. 

 Pani Poseł zapytała: 

1. ile wniosków o dofinasowanie w ramach ww. naboru złożył Powiat Raciborski, 

2. dlaczego inne wnioski nie otrzymały dofinasowania, 

3. wskazanie uzasadnienia złożenia ww. wniosków o uzyskanie dofinansowania, 

4. co zadecydowało o wyborze zadań inwestycyjnych, które otrzymały dofinasowanie.  

 Następnie Pani Poseł poinformowała, że na liście zadań Programu budowy 100 

obwodnic, w województwie śląskim wpisano budowy: 

1. obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46, 

2. obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78, 

3. obwodnicy Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78, 

4. obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78. 

 W powyższej liście nie została ujęta obwodnica wzdłuż drogi krajowej nr 45, która 

miała biec zachodnią częścią Raciborza w kierunku wylotu na północ. Pani Poseł zapytała, czy 

Zarząd Powiatu wyciąga wnioski z deklaracji polityków, którzy zobowiązali się do 

wprowadzenia na ww. listę  przedmiotowego zadania.  

Pani Poseł poinformowała, że w dniu 31 grudnia 2020 r weszła w życie opracowana 

przez Ministra Infrastruktury nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła rozszerzenie katalogu 

zadań mogących uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania 

obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich,  Rządowe dofinansowanie będzie przyznawane na 

realizację obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Pani 



Poseł poinformowała, że został ogłoszony nabór wniosków i zapytała, czy Powiat czyni starania 

o budowę obwodnicy w ciągu którejś z dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat 

raciborski.  

W dalszej części wystąpienia Pani Poseł poruszyła kwestię przygotowanej  

w Ministerstwie Zdrowia reformy dotyczącej centralizacji szpitali i wyłączenia samorządów 

powiatowych jako organów założycielskich. Pani Poseł poinformowała, że złożyła interpelację 

poselską w sprawie uzyskania wyniku wypracowanych ustaleń w przedmiotowej sprawie. 

Przedmiotowe ustalenia miały zostać przedłożone Ministrowi Zdrowia do końca marca br.,  

a do końca kwietnia miały być poddane publicznym konsultacjom. Pani Poseł zaznaczyła,  

że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na interpelację. Ponadto podkreśliła, że pojawiają się 

sygnały, z których wynika, że prawdopodobnie rząd wycofa się lub oddali w przyszłość 

zamierzenia dotyczące przejmowania szpitali. Pierwszym etapem reformy miała być 

centralizacja finansowania m.in. szpitali powiatowych. Projekt ustawy już w pierwszym 

czytaniu został odrzucony także głosami przedstawicieli koalicji rządowej, co wskazywałoby 

na próbę wycofania się rządu z takiego kształtu reformy.  

Ponadto Pani Poseł przekazała, że planowane jest ograniczenie środków z Krajowego 

Planu Odbudowy wyłącznie dla jednostek o charakterze ponadregionalnym. Środki z ww. 

programu nie zasilą szpitali powiatowych.  

Przewodniczący Rady podziękował Pani Poseł za zabranie głosu i udział w sesji.  

Starosta podkreślił, że Zarządowi Powiatu bardzo zależy na  zwiększaniu dostępności 

szpitala. Stale czynione są starania o zwiększenie potencjału raciborskiej lecznicy. Starosta 

zaznaczył, że nie obserwuje działań w sferze rządowej, skupia się bowiem na działaniach 

zmierzających do budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i termomodernizacji szpitala 

oraz remontu drogi dojazdowej do szpitala.  

Następnie Starosta poinformował, że sprawa obwodnicy, która miała przebiegać obok 

siedziby Rafako należy do kompetencji Prezydenta Miasta Racibórz Powiat zaangażował się  

w działania zmierzające do budowy obwodnicy mającej na celu odciążenie dróg dojazdowych 

do firmy Eko – Okna. Starosta nie przedstawił szczegółów ww. inwestycji z uwagi na brak 

potwierdzenia w formie pisemnej. W przedmiotową sprawę zaangażowała się firma Eko-Okna.  

Starosta poinformował, że Powiat nie otrzymał dofinasowania w ramach naboru nr 

1/2020 RIFL ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów 24 sierpnia 2020 r. Wartość 

inwestycji drogowych w złożonym wniosku w ramach ww. naboru przekraczała kwotę  

22 mln zł. Starosta podkreślił, że nie dokonuje oceny żadnych wniosków o dofinasowanie  

i wobec powyższego nie może wskazać powody, dlaczego Powiat nie otrzymuje dofinasowania 



na wszystkie składane wnioski. Następnie Starosta poruszył kwestię uzyskania przez Powiat 

dofinasowania z Funduszu Dróg Samorządowych nw. zadania: 

1. kontynuowane zadania wieloletnie: 

a. rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku 

skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589 

b. przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową 

do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z 

DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od 

skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. 

2. nowe zadania jednoroczne: 

a. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem 

ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic, 

b. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do 

końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz. 

 Starosta poinformował, że Powiat przygotowuje 8 nowych wniosków do Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz naborów wniosków  

w ramach środków transgranicznych.  

 Pani Poseł zaznaczyła, że aktualnie w Programie budowy 100 obwodnic nie dokonano 

żadnych zmian.  

 Radny Szymon Bolik poruszył kwestię Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W sieci 

zamieszczono informację, że politycy Lewicy wynegocjowali na spotkaniu z premierem m.in. 

że w ramach KPO 850 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie szpitali powiatowych. 

Radny zapytał Panią Poseł, czy zagłosuje za poparciem KPO oraz zwrócił się z prośbą  

o wyjaśnienie w przystępny sposób założeń KPO. 

 Pani Poseł przekazała, że w ramach funduszu odbudowy, nazwanego "Nowe Pokolenie 

UE", Komisja Europejska przeznaczy 750 mld euro, by pomóc krajom najbardziej dotkniętym 

przez koronakryzys. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji 250 mld zł. 

 UE zaciągnie kredyt na rynkach finansowych jako całość, dzięki czemu kredytów nie 

zaciągałyby państwa członkowskie, a tym samym nie wzrosłoby ich narodowe zadłużenie.  

Z zaciągniętych kredytów UE 500 mld spłacałaby jako całość, ze wspólnego budżetu, na który 

składają się wszyscy członkowie. Pozostałe 250 mld obciążałoby już bezpośrednio budżety 

państw członkowskich. Sejm musi ratyfikować ustawę o zwiększeniu dochodów własnych Unii 

Europejskiej, która pozwoli uruchomić unijny Fundusz Odbudowy, z którego zostanie 



sfinansowany Krajowy Plan Odbudowy zaplanowany przez Polskę, tj. Sejm będzie głosował 

nad udzieleniem zgody Komisji Europejskiej na zaciągnięcie kredytu.  

 Zgodnie z zapisami  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikację umowy 

międzynarodowej można przeprowadzić na trzy sposoby: 

1. tzw. mała ratyfikacja  – w przypadku, kiedy ratyfikacja nie pociąga za sobą skutków 

finansowych Prezydent RP samodzielnie ratyfikuje umowę, 

2. tzw. standardowa ratyfikacja – Sejm w formie ustawy upoważnia Prezydenta RP do 

ratyfikowania umowy, 

3. tzw. duża ratyfikacja – ustawa jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

 Pani Poseł zaznaczyła, że w ocenie wielu ekspertów i konstytucjonalistów w kwestii 

KPO powinna miejsc miejsce duża ratyfikacja, z uwagi na fakt, że w jakimś stopniu oddaje się 

cześć swojej suwerenności.  

 Następnie Pani Poseł wyjaśniła, że Krajowy Plan Odbudowy przygotowuje rząd nie 

konsultując go z parlamentem. Pani Poseł zaznaczyła, że nie ma prawnego wymogu 

przeprowadzenia konsultacji z parlamentem, ale dobrym obyczajem byłoby skorzystanie  

z takiej możliwości. Decyzję dotyczącą KPO podejmie Rada Europejska. Przedmiotem sporu 

jest opór rządu przed przedstawieniem projektu KPO parlamentowi (przed głosowaniem  

w sprawie ratyfikacji umowy). Argumenty podnoszą także samorządy, które zgodnie  

z rozporządzeniem unijnym powinny współtworzyć KPO.  

 KPO powinien być tworzony przez rząd, samorządy, organizacje pozarządowe  

i gospodarcze oraz stronę społeczną tj. niezrzeszeni obywatele. Protest bierze się z faktu, iż 

konsultacje społeczne online trwały bardzo krótko. Ministerstwo pod naciskiem organizacji 

pozarządowych i gospodarczych wyraziło zgodę na wysłuchania społeczne. Parlamentarzyści 

nie posiadają informacji, jakie są konsekwencje przeprowadzenia bardzo ograniczonych 

konsultacji społecznych i wysłuchań w postaci ewentualnych zmian w KPO.  

 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji  Europejskiej KPO powinien posiadać rozdział 

zawierający informacje, jakie sugestie i propozycje strony społecznej zostały uwzględnione  

i w jaki sposób zostały ujęte w Programie. Pani Poseł podkreśliła, że Premier zadeklarował, że 

powoła komitet monitorujący KPO z udziałem samorządów.  

 Pani Poseł poinformowała, że projekty KPO złożyły do Rady Europejskiej już chyba 

wszystkie kraje za wyjątkiem Polski. Termin złożenia KPO upływa wraz z końcem kwietnia 



2021 r. Spór polityczny na szczeblu parlamentarnym dotyczy nieprzedłożenia przez rząd 

projektu KPO do oceny w sejmie i senacie.   

 Pani Poseł poinformowała, że środki w kwocie ok. 550 mln zł stanowią tzw. wieloletnie 

ramy finansowe budżetu europejskiego. Przedmiotowe środki nie wiążą się z KPO  

w bezpośredni sposób. Obecnie trwają prace nad określeniem kwoty, która ma być 

wydatkowana na programy regionalne. Kwestią sporną podnoszoną przez samorządy są 

parametry, na podstawie których dokonano wyliczeń z podziałem na poszczególne 

województwa. W ramach powyższych środków 40% zostanie przeznaczonych na programy 

regionalne i 60 % na programy horyzontalne krajowe. Spór dotyczy środków, które będą 

wydatkowane do 2026 r. Przedmiotowe środki będzie można przeznaczać na spłatę zobowiązań 

zaciągniętych od lutego 2020 r. np. na koszty zakupu szczepionek przeciwko COVID-19.  

 Radny Szymon Bolik podziękował Pani Poseł na przedstawienie informacji na temat 

KPO. Podkreślił, że Pani Poseł z powodzeniem mogłaby zostać wykładowcą.  

 Pani Poseł podkreśliła, że ukończyła studia podyplomowe w przedmiotowym zakresie.  

 Radny Szymon Bolik ponownie zapytał, jak Pani Poseł zagłosuje w głosowaniu 

dotyczącym KPO. Podkreślił, iż rozumie, że z uwagi na fakt, iż nie przeprowadzono konsultacji  

z samorządami Pani Poseł zagłosuje przeciw.  

 Pani Poseł wyjaśniła, że konsultacje z samorządem dotyczą KPO. Przedmiotem 

głosowania będzie pozwolenie UE na zaciągnięcie kredytu na rynku bankowym na 

finansowanie funduszu odbudowy. Pani Poseł zaznaczyła, że nie może udzielić radnemu 

odpowiedzi na zadane pytanie, gdyż przed głosowaniem musi zapoznać się z projektem ustawy 

ratyfikacyjnej. Dodała, że jeżeli przejrzystość wydatkowania tych środków w ramach funduszu 

będzie Panią Poseł satysfakcjonować zagłosuje „za”. Pani Poseł podkreśliła, że popiera fundusz 

odbudowy.  

 Radny Szymon Bolik podziękował Pani Poseł za udzielenie odpowiedzi.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2020 r. 

 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt, że rok 2020 był bardzo trudnym rokiem 

dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (dalej PUP), którego pracownicy byli 

zobowiązani do wspomagania firm i rozdysponowania środków rządowych w ramach tarczy 

antykryzysowej.  



 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz (dalej: 

Dyrektor PUP) omówił sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

w 2020 r. (zał. nr 6). 

Dyrektor PUP podkreślił, że rok 2020 był bardzo dynamiczny dla PUP. W dniu  

31 marca 2020 r. PUP otrzymał listę zadań do wykonania. Na terenie Polski funkcjonuje około 

340 powiatowych urzędów pracy. Dodatkowe zadania rząd wyznaczył także wojewódzkim 

urzędom pracy.  

 Dyrektor PUP podkreślił, że urząd miał tylko jeden dzień na ogłoszenie konkursów.  

 PUP ogłosił konkursy 1 kwietnia 2020 r. Wojewoda zarządzeniem zobowiązał urzędy 

do nieprzerwanej pracy. Początki funkcjonowania urzędu w czasie pandemii były bardzo 

trudne. Nie organizowano wówczas żadnych szkoleń. Dyrektor PUP zaznaczył, że prowadził 

częste rozmowy ze Starostą i Zarządem. Za zgodą Starosty w PUP wprowadzona została 

dwuzmianowość. Pozwoliło to na wydłużenie pracy urzędu i ewentualne wyeliminowanie 

problemu związanego z koniecznością zamknięcia urzędu z powodu zakażenia pracowników.  

 Następnie Dyrektor PUP przekazał, że w 2020 r. prowadzone były rozmowy dotyczące 

wzmocnienia kadry PUP. Dyrektor PUP zaznaczył, ze w początkowo wystąpił z taką inicjatywą 

do Starosty, ale z czasem zaobserwował, że pracownicy PUP zaczęli realizować na bieżąco lub 

z niewielkim kilkudniowym opóźnieniem wypłaty wszystkich świadczeń dla pracodawców. Po 

uzyskaniu płynności nie było już potrzeby, aby przesuwać nowych pracowników z innych 

jednostek, z uwagi na fakt, że w początkowym okresie ich pracę należałoby stale kontrolować 

i nadzorować.  

 Dyrektor PUP poinformował, że PUP w ramach tarczy antykryzysowej rozpatrzył 

pozytywnie 4.835 wniosków na łączną kwotę 34.331.827,92 zł (łącznie z zasiłkami  

i ubezpieczeniami zdrowotnymi ok. 40.000.000 zł). Według danych GUS w powiecie 

raciborskim zarejestrowanych jest ponad 8.000 działalności gospodarczych. Znaczna część 

małych i średnich przedsiębiorców skorzystała z dofinasowania.  

 Dyrektor PUP poinformował, że w ostatnich latach budżet PUP w zakresie aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu oscylował w granicach ok. 4,5 mln zł. W przeciągu 3-4 

miesięcy w 2020 r. PUP wydał kwotę dziesięć razy wyższą.  

 PUP przeznaczył 17.464.663,35 zł na niskoprocentowe pożyczki dla pracodawców  

i przedsiębiorców  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

3.414.996,00 zł na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych, 13.025.499,37 zł na dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.  



 Po rozpoczęciu się drugiej fali pandemii COVID-19 przeznaczono kolejne środki  

z tarczy antykryzysowej  dla  firm z zamykanych branż. Zakładano, że tarcza będzie 

obowiązywać do końca stycznia 2021 r. Dotyczyła ona 48 kodów PKD. Okres jej 

obowiązywania został przedłużony do końca maja 2021 r. Tarcza antykryzysowa 9.0 

umożliwiła pomoc dla dodatkowych 17 kodów PKD, najbardziej obecnie poszkodowanych 

przez pandemię. Informacje dla przedsiębiorców są zamieszczane na stronie internetowej PUP 

i tut. Starostwa.  

 Następnie Dyrektor PUP poinformował, że poziom bezrobocia w powiecie w kwietniu 

2020 r. wynosił 4,4 % (1807 osób zarejestrowanych jako bezrobotni). Obecnie poziom 

bezrobocia utrzymuje się na poziomie 5,2 % (2094 osoby zarejestrowane jako bezrobotni). 

Dyrektor PUP zaznaczył, że już niedługo na rynku pracy pojawią się oferty prac sezonowych  

i poziom bezrobocia w powiecie zacznie spadać.  

 Dyrektor PUP zaznaczył, że PUP oprócz zadań związanych z tarczą antykryzysową 

będzie realizował w 2021 r. także swoje pozostałe zadania.  

 Przewodniczący Rady podziękował w imieniu własnym, radnych i mieszkańców 

powiatu Dyrektorowi i pracownikom PUP za zaangażowanie w pracę. Przewodniczący Rady 

zaznaczył, że dla wielu poszkodowanych firm wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej było 

bardzo kluczowe.   

 

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  

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. 

         Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                       23 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXVIII/225/2021 w sprawie dokonania 

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



Ad 8. 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. 

Głosowanie: 

Za:                          23 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

         Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVIII/226/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia od Województwa 

Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich 

zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 

czerwca 2024 r. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

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

autopoprawką. 

Głosowanie: 

Za:             23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXVIII/227/2021 w sprawie przejęcia 

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. 

do 30 czerwca 2024 r. 

 

 

 

 

 



Ad 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

  

 Starosta przekazał, że z uwagi na pandemię i wyłączenie części szpitala z użytkowania 

czynione są starania do przeprowadzenia remontu wejścia do szpitala i zwiększenia liczby 

miejsc parkingowych. Starosta poinformował, że wystąpił do Prezydenta Miasta Raciborza  

z pismem w sprawie zwiększenia finasowania i poparcia wniosku o przeprowadzenie 

modernizacji drogi na terenie miasta Racibórz.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że zadanie dotyczące zwiększenia liczby miejsc 

parkingowym przy raciborskiej lecznicy jest priorytetowe.  

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 XXVIII/228/2021 Raciborskiego  

w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności 

nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

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

autopoprawką. 

Głosowanie: 

Za:             23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 



Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXVIII/229/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności 

nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

  

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

   

         Przewodniczący Rady poinformował, że opublikowany został tekst jednolity Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Było: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm., winno być:  

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735. Wobec powyższego zachodzi konieczność wprowadzenia 

autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

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

autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVIII/230/2021 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała podkreślił, że 

celowo nie zabierał głosu przed podjęciem przedmiotowej uchwały. Poinformował, że w dniu 

26 kwietnia 2021 r. na jednym z portali prawnych zamieszczona została informacja, że 

Naczelna Izba Kontroli przypatrywała się od 2016 r. działalności ePuapu i dostrzegła wielką 

zaletę, ale też i mankamenty tego rozwiązania. Problemy związane z funkcjonowaniem ePuapu 

były przedmiotem posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała podkreślił, że 

cieszy się z faktu, iż radni poprali stanowisko wypracowane przez członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

 

 



Ad 12. Interpelacje i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym składane są w formie pisemnej.  

 Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy radni otrzymają do wiadomości odpowiedź, jaka 

została udzielona na pismo mieszkanki powiatu dotyczące poprawy funkcjonowania poradni 

przyszpitalnych w raciborskiej lecznicy. Przedmiotowe pismo radni otrzymali za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 7 kwietnia 2021 r.  

 Ponadto radna Elżbieta Biskup podziękowała Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na interpelacje 

zwłaszcza te dotyczące personelu medycznego pracującego w poradniach specjalistycznych.  

 W ocenie radnej dodatek covidowy najbardziej należy się personelowi za bezpośrednią 

pracę z pacjentami, tj. pielęgniarkom, lekarzom i rejestratorkom z poradni przyszpitalnych.  

 Radna podkreśliła, że pandemia pozornie zwalnia i ruch pacjentów w poradniach będzie 

się wzmagał. Kolejna fala pandemii będzie dotyczyć personelu medycznego, a nie 

administracyjnego. Radna podkreśliła, że z uwagi na fakt, że poradnie są wielospecjalistyczne 

są w nich przyjmowani pacjenci z całego powiatu,  a także spoza powiatu.  

 W ocenie radnej niesprawiedliwe było przytoczenie w odpowiedzi na złożone 

interpelacje, że Dyrektor Szpitala w kwestii pracy na pierwszej linii kontaktu z chorymi ma na 

uwadze również pracowników administracyjnych. Radna podkreśliła, że zgodnie  

z informacjami  przekazywanymi przez Dyrektora Szpitala sytuacja finansowa szpitala jest 

dobra. Wobec powyższego należałoby przynajmniej w części zrekompensować pracę personelu 

medycznego w poradniach przyszpitalnych.  

 Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zapytał, czy radna Elżbieta Biskup składa 

interpelację czy wygłasza oświadczenie. 

 Radna Elżbieta Biskup zawnioskowała, aby Członek Zarządu Andrzej Chroboczek nie 

przerywał Jej wypowiedzi. 

  

Ad 13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

 



Ad 14. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radny Szymon Bolik w nawiązaniu do artykułu pn. „Racibórz się starzeje. I nie ma 

nikogo, kto mógłby to zmienić.” opublikowanego w dniu 26 kwietnia 2021 r. na portalu 

internetowym www.nowiny.pl zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o przygotowanie 

informacji na temat sytuacji demograficznej w gminach powiatu raciborskiego. Radny 

podkreślił, że przedmiotowe informację będą podstawą do analizy, czy w pozostałych gminach 

także występuje zjawisko depopulacji i ewentualnych wniosków w przedmiotowej sprawie.  

 Starosta podkreślił, że depopulacja jest bardzo istotnym problemem. Ponadto 

zadeklarował, że postara się uzyskać informacje na temat liczby mieszańców z gmin powiatu 

raciborskiego. 

 Starosta nadmienił, że Powiat podejmuje liczne działania m. in. organizacja imprez, 

poprawa infrastruktury drogowej, nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe mające na celu 

zachęcić mieszkańców innych powiatów do osiedlenia się na terenie powiatu raciborskiego. 

Starosta zadeklarował, że przygotuje informacje, o które wnosił radny Szymon Bolik.  

 Radny Piotr Olender podkreślił, że radni otrzymali informatory naborowe. Plany 

naborowe będą przedmiotem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w maju 2021 r.  

Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji: 

1. jaki jest przebieg kampanii naborowej do szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski,  

2. jakie działania są podejmowane w ramach ww. kampanii, 

3. czy pandemia COVID-19 ma wpływ na  przebieg kampanii naborowej, 

4. czy jest oddźwięk młodzieży spoza powiatu na ww. kampanię.  

 Wicestarosta przekazał, że kampania naborowa do szkół skierowana jest także do 

młodzieży spoza powiatu raciborskiego. Powiat tradycyjnie wydał Informator naborowy: 

1. w wersji papierowej, ok. 1000 szt., 

2. w wersji elektronicznej, z możliwością zapisania go na urządzeniach przenośnych.  

W informatorze zamieszczona została pełna oferta szkół i placówek oświatowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu.  

 Wicestarosta podkreślił ponadto, że dużym powodzeniem cieszył się Tydzień 

Otwartych Drzwi organizowanych w dniach 22 – 26 marca 2021 r., podczas którego  

promowały się szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 Wicestarosta wyraził nadzieję, że w tym roku młodzież z powiatów głubczyckiego, 

kędzierzyńsko-kozielskiego, rybnickiego i wodzisławskiego wybierze raciborskie szkoły.  

http://www.nowiny.pl/


 Radna Ewa Widera nawiązując do ogromnej liczby inwestycji drogowych 

realizowanych przez Powiat Raciborski zapytała, czy Zarząd Powiatu rozważa, aby w ramach 

zrównoważonego rozwoju zając się nasadzeniem drzew w myśl modnej tematyki „woda-

powietrze-zieleń”. Radna poinformowała, że przedmiotowa tematyka jest związana  

z założeniami Nowej Perspektywy.  

 Ponadto radna odnosząc się do tut. Referatu Inwestycji i Rozwoju Powiatu zapytała, ile 

inwestycji i projektów aktualnie realizuje Powiat Raciborski. 

 Starosta podkreślił, że wraz z przeniesieniem się pracownika zajmującego się 

pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych do Urzędu Miasta w Raciborzu 

niejednokrotnie podkreślano, że Powiat nie będzie w stanie pozyskać nowych środków.  

 Aktualnie Powiat realizuje około 80 projektów na wszystkich płaszczyznach. Starosta 

zaznaczył, że docenia pracę Referatu Inwestycji i Rozwoju Powiatu na czele z Kierownikiem 

Referatu Romanem Peikertem. Starosta przekazał, że pracownicy bardzo sprawnie 

przygotowują dokumentację. Powiat nie otrzymuje dofinasowania na wszystkie składanie 

wnioski o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, ale pozyskuje dofinasowanie bardzo 

skutecznie. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaga współdziałania wielu 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu. W ocenie 

Starosty Zarząd Powiatu obrał dobry kierunek rozwoju Powiatu. Starosta zaznaczył, że 

systematycznie stara się przekazywać informacje na temat realizowanych inwestycji  

i projektów. Starosta wyraził nadzieję, że uda się utrzymać obecne tempo w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych.  

 W nawiązaniu do tematyki „woda-powietrze-zieleń” Starosta przekazał, że Powiat 

kontynuuje nasadzenia drzew, które zostały zapoczątkowane z inicjatywy radnego Szymona 

Bolika. Zakupiono materiały do nasadzeń i sadzonki drzew, w łącznej ilości 89 szt. 

Posadzonych zostanie: 

1. 29 sztuk sadzonek drzew z gatunku lipa drobnolistna – do nasadzenia przy drogach 

powiatowych na terenie gmin: Racibórz, Kornowac, Krzyżanowice, 

2.  7 sztuk sadzonek drzew z gatunku buk pospolity – na terenie gminy Pietrowice Wielkie,  

3.  8 sztuk sadzonek drzew z gatunku klon pospolity na terenie gminy Racibórz,   

4. 20 sztuk sadzonek drzew z gatunku jarząb szwedzki na terenie gminy Racibórz,  

5.  25 sztuk sadzonek drzew z gatunku wiśnia piłkowana na terenie gminy Krzyżanowice. 

 Ponadto Starosta  dodał, że Powiat zamierza wdrożyć wiele proekologicznych 

rozwiązań m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach podległych Powiatowi. 



Starosta zwrócił uwagę na fakt, że Zbiornik Racibórz Dolny po przekształceniu w zbiornik 

mokry będzie mógł być wykorzystywany w walce z suszą. Ponadto poinformował, że trwają 

rozmowy w sprawie Zbiornika Kotlarnia. Powiat wspiera działania promujące Krainę Górnej 

Odry, inicjatywy dotyczące ścieżek rowerowych, RowerON, turystykę regionalną. Starosta 

podkreślił, że raport o stanie Powiatu za 2020 rok przedstawi rzeczywisty obraz 

podejmowanych przez Powiat działań.  

 Radny Tomasz Cofała poruszył kwestię Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Przypomniał, że w marcu 2021 r. minął rok od przekształcenia raciborskiej 

lecznicy w szpital jednoimienny, natomiast w lipcu minie rok od konsultacji z Wojewodą 

Śląskim,  podczas której przedstawiona została zapowiedź przekształcenia szpitala w lecznicę 

hybrydową. Pojawiła się też informacja, że będzie można przeprowadzać wstrzymane do tej 

pory zabiegi medyczne z uwagi na fakt, że część medyków nie będzie musiała już pracować  

w szpitalach tymczasowych.  

 W ocenie radnego zasadne jest, aby  radni i mieszkańcy powiatu otrzymali z „pierwszej 

ręki”  informację dotyczącą dalszego funkcjonowania Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. Radny zaproponował, aby na majowe lub czerwcowe obrady sesji 

zaprosić osoby decyzyjne lub mające wiedzę na temat planów dotyczących raciborskiego 

szpitala tj. Wojewodę Śląskiego lub Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Katowicach. Radny podkreślił, że zarówno radni jak i mieszkańcy 

powiatu zasługują na otrzymanie rzetelnych informacji dotyczących szpitala.  

 Radny podkreślił, że na każdym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Dyrektor Szpitala przestawia rzeczowo informacje na temat bieżącej 

działalności raciborskiego szpitala. Radny poruszył również kwestię wstrzymanych inwestycji 

w szpitalu tj. budowy SOR, termomodernizacji szpitala.  

 Radny zaznaczył, że dzięki spotkaniu z przedstawicielem NFZ czy Wojewody 

Śląskiego radni dowiedzą się, jak będzie funkcjonował szpital, jaka jest jego pozycja oraz jak 

jest postrzegany w odniesieniu do innych placówek. Radny zaznaczył, że jeżeli będzie to 

konieczne złoży wniosek w przedmiotowej sprawie. Ponadto poprosił Starostę, aby wyraził 

swoją opinię w przedmiotowej sprawie.  

 Starosta podkreślił, że wszystkie informacje, które przyczynią się do zwiększenia 

dostępności do usług medycznych na terenie powiatu są bardzo istotne. Starosta  zaznaczył, że 

jeżeli jest taka wola zaprosi Wojewodę Śląskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na obrady sesji. 



 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska w uzupełnieniu do wypowiedzi Starosty 

dotyczącej ekologii i nasadzania drzew poinformowała, że w ramach akcji proekologicznych 

nawiązana została współpraca z firmą Schiever Polska. W listopadzie 2020 r.  przy udziale 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu i zaangażowaniu tut. Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa zasadzonych zostało 18 dużych sadzonek gruszy drobnoowocowej.  

 Następnie Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podziękowała radnemu Szymonowi 

Bolikowi za zadanie interesującego pytania Pani Poseł, a Pani Poseł za udzielenie 

wyczerpujących i rzeczowych wyjaśnień na temat Krajowego Planu Odbudowy.  

 Przewodniczący Rady poruszył kwestię Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Podkreślił, 

że radni wyrażali swój zaniepokojenie, jak Zamek będzie funkcjonował po przerwie 

spowodowanej pandemią COVID-19. W mediach ukazały się informacje dotyczące Industirady 

2021, która będzie bardzo istotnym przedsięwzięciem dla Powiatu Raciborskiego. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty z prośbą o przekazanie informacji dotyczących 

terminu i szczegółów dotyczących Industriady 2021 oraz Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

 Starosta poinformował, że polecił pracownikom Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu przygotowanie wielu 

imprez. Jedną z imprez jest Industriada 2021. Starosta poinformował, że Browar Zamkowy 

został wpisany jako obiekt zaprzyjaźniony Industriady 2021. W dniu 11 września 2021 r. 

wspólnie z Browarem Zamkowym na dziedzińcu Zamkowym zorganizowany zostanie festiwal,  

który w ocenie Starosty należałoby na stałe wpisać w działania promocyjne Powiatu. Starosta 

zwrócił uwagę na szereg działań związanych ze zwiększaniem potencjału Zamku m.in. 

przebicie wejścia do Browaru Zamkowego.  

 Starosta poinformował, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, w którym uczestniczyła także Członkini Zarządu Ewa 

Lewandowska  dotyczące wspólnych inicjatyw Zamku i Browaru Zamkowego. Starosta 

zaznaczył, że kierunek, który został obrany pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

Nawiązując do emisji banknotu 0 euro Starosta przekazał, że włodarze gmin podkreślili, że 

może w przyszłości warto byłoby wydać powiatową kolekcję banknotów promocyjnych.   

 Starosta raz jeszcze podkreślił, że obrany został kierunek wykorzystywania potencjału 

Zamku. Zaplanowanych zostało szereg imprez, m.in. Plener Rzeźbiarski, koncert operetkowy.  

Starosta dodał, że podejmowane działania pozwalają pozytywnie myśleć o przyszłości Zamku.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  



Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 25 maja 2020 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 Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.”  

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że najbliższa sesja odbędzie się w siedzibie tut. 

Starostwa.  

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń 

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

 

Ad 15.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXVIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:18 

 

 

Na tym protokół zakończono.    Przewodniczący Rady  

Protokołowała:               Adam Wajda 

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula   

 

 


