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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.5.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXIX/2021 

z  XXIX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  25 maja 2021  r. 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d421e4df-dea4-4b87-8a3f-8d8f57fb465d 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 25 maja 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 25 maja 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXIX/231/2021 –  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

2. XXIX/232/2021 –  w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok. 

3. XXIX/233/2021 – 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. XXIX/234/2021 – w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d421e4df-dea4-4b87-8a3f-8d8f57fb465d
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5. XXIX/235/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

            Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz 

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020. Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

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 określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

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

w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zakończenie sesji. 
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz. 15:04 otworzył obrady XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję online oraz zaproszonych 

gości.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 20 radnych, 

co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

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 25 maja 

2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

Następnie radni uczcili minutą ciszy: 

1.  śmierć tragicznie zmarłego w dniu 4 maja 2021 r. mł. asp. Michała Kędzierskiego, 

 2. zmarłego 1 maja 2021 r. lek. med. Stanisława Morawca, który był Przewodniczącym 

Komisji Zdrowia I kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji.  

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się   0 

Porządek obrad został przyjęty. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

 

Protokół z XXVIII sesji z dnia 27 kwietnia 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Protokół został przyjęty.  

         W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Ryszard Frączek – liczba radnych 21. 

 

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 – 19 głosów za, 

2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

Ad 5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

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

Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 28 kwietnia 2021 r. do  

13 maja 2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 13 maja 2021 r. (zał.nr 4). 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Łukasz Mura – liczba radnych 22. 

 Następnie przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 14 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 
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W tym miejscu na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Ryszard Wolny – liczba 

radnych 23. 

Następnie Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił informację o najważniejszych 

zadaniach realizowanych przez Powiat z zakresu problematyki społecznej i gospodarczej: 

1. w dniu 8 maja 2021 r.  jacht ECO AWF wyruszył ze slipu na ślepej Uldze w Raciborzu-Płoni 

w czteromiesięczny rejs badawczy po polskich rzekach. Jest to otwarty projekt 

popularnonaukowy prowadzony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach  

z okazji 50-lecia istnienia uczelni. W realizację przedsięwzięcia włączył się Związkiem Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego, zarządzający marką turystyczną „Kraina Górnej Odry” 

oraz Powiat Raciborski, 

2. Zarząd Powiatu Raciborskiego 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, 

3. zakończyły się zawody e-swimming & twinning, w których udział brały 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 zorganizowano Wirtualne 

Zawody Pływackie, w których poszczególne odcinki trasy zaliczane były na podstawie ilości 

przebytych kroków. Konkurs trwał niespełna miesiąc. 

 4. Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym, za działania związane z usuwaniem 

skutków nawałnicy, która przeszła m.in. nad Powiatem Raciborskim w dniu 13 maja 2021 r. 

Starosta przekazał, że wraz z Kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Krzysztofem Szydłowskim przeprowadził wizję lokalną na terenie powiatu 

raciborskiego i powiatu wodzisławskiego (Lubomia). Starosta zaznaczył, że Wojewoda docenił 

koordynację działań w Powiecie Raciborskim.  

 Starosta podziękował Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Krzysztofowi Szydłowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 

Monice Mużelak. Starosta zaznaczył, że w niektórych miejscowościach odnotowano wyższy 

stan wody niż w 1997 r. Nadal trwa szacowanie skutków nawałnicy.  

 Starosta zaznaczył, że zgłosił akces wprowadzenia w powiecie raciborskim i powiecie 

wodzisławskim stanu klęski żywiołowej.  
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 Starosta podziękował strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, policjantom, straży miejskiej, sztabowi 

antykryzysowemu z Kierownikiem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofem 

Szydłowskim na czele i wszystkim osobom zaangażowanym w usuwanie skutków nawałnicy.  

Starosta zaznaczył, że należy podjąć działania, aby przeciwdziałać tak ogromnym skutkom 

nawałnicy. Dodał, iż ma nadzieję, że strona rządowa zauważy problemy, z którymi borykają 

się samorządy i niezbędna infrastruktura zostanie wzmocniona.  

5. Starosta podziękował za organizację przedsięwzięć na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

m.in. wernisaży, I Pleneru Rzeźbiarskiego, planowanego koncertu operetkowego.  

 W przeddzień Festiwalu Śląskie Smaki – 12 czerwca (sobota), na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu odbędzie się I Ogólnopolski Mażoretkowy Zawrót Głowy oraz koncert Zespołu 

„Kombi” w podziękowaniu dla Służby Zdrowia za opiekę i ratowanie życia podczas pandemii 

COVID – 19. W dniu 13 czerwca 2021 r. odbędzie się XV Festiwal Śląskie Smaki. Od dnia  

14 czerwca 2021 r. na Zamku utworzona zostanie strefa kibica Euro 2021. Pomysłodawcą 

przedsięwzięcia jest Browar Zamkowy.  

 Starosta podkreślił, że przygotował wykaz wszystkich inwestycji realizowanych  

w Powiecie Raciborskim – jest ich 68. Zadeklarował, że może udostępnić przedmiotowy wykaz 

zainteresowanym.  

 Następnie Starosta odniósł się do pytania zadanego podczas obrad XXVIII sesji (27.04) 

przez radnego Szymona Bolika i pytania radnego Artura Wierzbickiego z posiedzenia Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (24.05) dotyczących zjawiska depopulacji w Powiecie 

Raciborskim. Starosta poinformował, że na dzień 30 grudnia 2019 r. w Powiecie Raciborskim 

było 108.211 mieszkańców, a na dzień 30 grudnia 2020 r. 107.410 mieszkańców. Odnotowany 

został spadek 801 mieszkańców. Największy ubytek mieszkańców odnotowywany jest  

w gminie Racibórz i Kuźnia Raciborska (Racibórz 2018-2020 – 623 mieszkańców, Kuźnia 

Raciborska 2018-2020 – 242 mieszkańców).  

 Starosta zaznaczył, że w celu zmniejszenia depopulacji. Powiat rozwija się na wielu 

płaszczyznach. Zarząd stawia na budowanie potencjału szkolnictwa, szpitala, infrastruktury 

drogowej. Starosta zaznaczył, że Powiat chce wspierać inwestorów i mieszkańców. Starosta 

podkreślił, że przygotowywanych jest wiele przedsięwzięć kulturalno-turystycznych m.in. 

„Pływadło”, kiermasz świąteczny, jarmark turystyczny. Starosta zaznaczył, że chciałby 

odwrócić trend, aby mieszkańcy Rybnika przyjeżdżali do Powiatu Raciborskiego. Starosta 

dodał, że warto promować i rozwijać Powiat.  
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 Starosta podziękował radnej Elżbiecie Biskup za zorganizowanie w dniu 21 maja  

2021 r. o godz. 18:00 na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu wspaniałego koncertu 

urodzinowego dla Papieża Polaka Jana Pawła II. Udział w koncercie wzięli wokaliści zespołu 

Miraż z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Starosta wyraził nadzieję, że uda się 

zorganizować koncert świąteczny zespołu Miraż na dziedzińcu Zamkowym.  

 Radna Elżbieta Biskup podziękowała Staroście za słowa uznania dla zespołu Miraż. 

Koncert ten zainaugurował rozpoczęcie życia muzycznego na Zamku, po przerwie 

spowodowanej pandemią COVID-19. 

 Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że miała ogromny zaszczyt poznać artystów 

rzeźbiarzy biorących udział w I Plenerze Rzeźbiarskim na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Dodała, że czuje pewien niedosyt z uwagi na fakt, że udziału w warsztatach nie wzięli 

uczniowie Liceum Plastycznego. Radna pogratulowała pomysłu i podkreśliła, że udział  

w plenerze brali znakomici artyści. Zaznaczyła jednak, że powinni w nim wziąć udział także 

uczniowie Liceum Plastycznego.  

  

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020. Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, iż materiał pn. „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

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

(zał. nr 6) był omawiany szczegółowo na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.    

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego materiału.   

 Z sali narad wyszła Członkini Zarządu Ewa Lewandowska – liczba radnych 22. 

 

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  

24 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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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:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXIX/231/2021 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. 

  

        Na salę narad weszła Członkini Zarządu Ewa Lewandowska – liczba radnych 23.  

        Radny Paweł Płonka poruszył kwestię zwiększenia planu wydatków Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na organizację imprez na Zamku do końca br. oraz na pozostałe wydatki 

bieżące, w tym zakup materiałów promocyjnych, remonty w kwocie 87.450,00 zł. Radny 

zapytał, czy jest to dodatkowa kwota, która zasili budżet Agencji. 

 Starosta odpowiedział, że jest to kwota dodatkowa. Oszacowane zostały koszty 

wykonania remontu elewacji bramy wjazdowej. Starosta zaznaczył, iż ma nadzieję, że uda się 

pozyskać środki zewnętrzne na remont pozostałej części z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Starosta wyjaśnił, że promocja Zamku wymaga ponoszenia nakładów 

finansowych i konieczne jest dofinansowanie Agencji.  

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 XXIX/232/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  
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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. 

 

        Starosta zaznaczył, że Powiat dba o infrastrukturę drogową potrzebną mieszkańcom. 

Jednym z najbardziej newralgicznych punktów była droga relacji Kuźnia Raciborska – 

Solarnia, którą zarządzał Powiat Rybnicki. Starosta zaznaczył, że Powiat chce wykonywać 

zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i jest do tego przygotowany 

sprzętowo i kadrowo. Zadania na drogach koordynuje bezpośrednio Powiatowy Zarządu Dróg 

w Raciborzu. Starosta zaznaczył, że Powiat wzmacnia potencjał Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. Ponadto dodał, że mieszkańcy Raszczyc zwrócili się do Niego z prośbą  

o interwencję w sprawie drogi.  

        Radny Adrian Plura podziękował za przejęcie dróg, będących w zarządzie Powiatu 

Rybnickiego. Radny zaznaczył, iż drogi nie są w najlepszym stanie. Dodał, iż ma nadzieję, że 

w porozumieniu z Burmistrzem uda się doprowadzić te drogi do takiego stanu, jak inne drogi 

wojewódzkie zlokalizowane na terenie powiatu raciborskiego.  

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 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek nie brał udziału w głosowaniu.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIX/233/2021 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. 
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Ad 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

   

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 XXIX/324/2021 w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

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

oddanie w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

         Radny Łukasz Mura zapytał, jaką kwotę szpital otrzymuje, co miesiąc z tytułu dzierżawy 

części nieruchomości, na której zainstalowana jest stacja BTS. Radny przekazał, że  

w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały jest informacja, że jest to już istniejąca stacja BTS. 

Umowa dzierżawy ma zostać przedłużona na kolejne dziesięć lat. Radny zapytał także, czy wraz 

z przedłużeniem umowy otrzymywana przez szpital kwota wzrośnie.  

         Radny podkreślił, że sporo wątpliwości budzi instalacja BTS zainstalowana na budynku 

szpitala. Radny zaznaczył, że każdy radny może mieć własne zdanie w tej kwestii.  

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

Dyrektor Szpitala) przekazał, że kończy się umowa dzierżawy części nieruchomości. 

Dotychczas szpital otrzymywał z tego tytułu miesięcznie kwotę 3.400 zł. Oferenta wyłoniono na 

podstawie postępowania przetargowego. Dyrektor Szpitala podkreślił, że nie jest w stanie 

udzielić odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie kwota końcowa.  

        Radna Szymon Bolik zapytał, czy w tej sprawie będzie ogłoszone postepowanie 

przetargowe.  
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        Dyrektor Szpitala odpowiedział, że na wszystkie dzierżawy w szpitalu są ogłaszane 

postępowania przetargowe. 

       Radny Łukasz Mura wyjaśnił, że w § 1.1 przedmiotowego projektu uchwały jest zapis, że  

„wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

części nieruchomości stanowiącej fragment dachu o powierzchni 30 m2 bloku A budynku 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu (…)”. 

       Dyrektor Szpitala przekazał, że nie wiedział, że przedmiotowy temat zostanie wywołany na 

sesji. Postępowania przetargowe przeprowadza Dział Gospodarczy. Dyrektor Szpitala przekazał, 

że każda umowa, którą szpital zawiera na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody podmiotu 

tworzącego. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że nie zna szczegółów tej sprawy.  

        Radny Paweł Płonka zaznaczył, że radni mają przegłosować uchwałę, która zezwala na 

podpisanie umowy z dzierżawcą w trybie bezprzetargowym, a Dyrektor Szpitala jest 

zwolennikiem, aby taki przetarg ogłosić. Radny dodał, że może warto zastanowić się jeszcze nad 

tą kwestią i w drodze przetargu wyłonić dzierżawcę.  

        Dyrektor Szpitala zaznaczył, że rodzaj postępowania uzależniony jest od kwoty, która jest 

na dany cel przeznaczona. 

        Radny Tomasz Kusy zapytał, kto jest wnioskodawcą projektu uchwały.  

       Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu.  

       Radny Tomasz Kusy przekazał, że Dyrektor Szpitala nie musi pytać o zgodę Rady Powiatu 

na wynajem części nieruchomości szpitala. Radny zwrócił się do Dyrektora Szpitala, aby 

potwierdził Jego wypowiedź.  

        Dyrektor Szpitala podkreślił, że zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku umów 

zawieranych na okres do 3 lat, powyżej 3 lat wymagana jest zgoda podmiotu tworzącego.  

 Radny Tomasz Kusy zapytał, czy kwota 3.400 zł, którą szpital otrzymuje, co miesiąc z tytułu 

dzierżawy została określona w przetargu.  

      Dyrektor Szpitala odpowiedział, że sprawa jest sprzed 10 lat i prawdopodobnie kwota 

została określona w postępowaniu przetargowym, albo było przeprowadzone postępowanie 

ofertowe.  

       Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że z treści uzasadnienia do projektu uchwały nie wynika, 

dlaczego w tej kwestii należy odstąpić od trybu przetargowego. Opisany został wyłącznie stan 

faktyczny. Ostatnie zdanie brzmi: „Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym 

podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione”. Radny dodał, że nie rozumie, dlaczego radni  

w oparciu o stawkę sprzed 10 lat mają wyrazić zgodę na dzierżawę części nieruchomości szpitala 

bez przetargu. Zgodnie z zasadami rynkowymi należałoby dostosować stawkę do 
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obowiązujących warunków rynkowych albo poszukać innego oferenta. Radny zapytał, jaka jest 

przesłanka ekonomiczna, żeby odstąpić od postępowania przetargowego zwłaszcza, że szpital 

ogłasza wiele przetargów na różne przedsięwzięcia. Radny dodał, iż podejrzewa, że oferent, 

który dzierżawi część nieruchomości przystąpiłby do przetargu. Ponadto dodał, że nie widzi 

celowości podjęcia ww. uchwały.  

      Starosta zaznaczył, że antena zainstalowana jest na dachu budynku szpitala już od dziesięciu 

lat. W przypadku, kiedy szpital ogłosi przetarg i inna firma będzie chciała wydzierżawić część 

nieruchomości na okres powyżej 3 lat to Zarząd przedstawi Radzie kolejny projekt uchwały  

w tej sprawie. Starosta zaznaczył, że w przypadku ogłoszenia przetargu należałoby w pierwszej 

kolejności zdemontować stację BTS z dachu szpitala i po wyłonieniu oferenta zainstalować 

stację ponownie na dachu.  

  Starosta zaznaczył, że z rozmów dotyczących przedmiotowego projektu uchwały na 

posiedzeniach komisji stałych wywnioskował, że Dyrektor Szpitala po uzyskaniu zgody na 

wynajem części nieruchomości szpitala dokona analizy rynku i na podstawie negocjacji cenowej 

dokona wyboru oferenta. Wobec powyższego antena, która jest zamontowana na dachu nie 

będzie musiała być zdemontowana. Starosta zaznaczył, że na posiedzeniach komisji stałych nie 

było w tej sprawie pytań. Starosta zaznaczył, że gdyby było inaczej przygotowałby dodatkowe 

informacje.  

        Radny Tomasz Kusy przekazał, że tryb, w którym szpital odstąpi od przetargu, a będą 

prowadzone negocjacje cenowe jest jakimś trybem specjalnym. Z wypowiedzi Starosty wynika, 

że nie ma innego rozwiązania, gdyż wiązałoby się one z koniecznością zdemontowania stacji, 

ogłoszenia przetargu, chyba, że szpital wydzierżawi jakiemuś podmiotowi tę cześć 

nieruchomości bez przetargu. Radny zaznaczył, że przetarg może zostać ogłoszony bez 

konieczności zmuszania dzierżawcy do demontażu stacji. Jeżeli firma nadal będzie chciała 

dzierżawić część nieruchomości szpitala i będzie jedynym oferentem to nic się nie zmieni w tej 

sprawie. Wówczas można dokonać tylko zmiany warunków przetargowych. Radny zaznaczył, 

że jest wolny rynek i być może pojawi się inny oferent. Zadaniem radnych jest dbanie o interes 

Powiatu i w szczególności szpitala, a nie przedsiębiorców. 

       Radny Adrian Plura przekazał, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Przedmiotowa 

sprawa nie dotyczy tego, że szpital chce wydzierżawić dach szpitala firmie X, Y czy Z. Radny 

zaznaczył, że dach szpitala jest duży. Szpital posiada ofertę jednej firmy, która chce 

kontynuować współpracę. Radny zaznaczył, że nie ma pewności, że jak szpital zrezygnuje  

z oferty tej firmy będzie zainteresowanie innych firm. Szpital działa w granicach prawa,  

a przetarg nie jest jedyną formą wyłonienia oferenta. Radny zaznaczył, że szpital będzie 
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kontynuował oddanie w najem części nieruchomości, ale w odniesieniu do nowych warunków. 

Ponadto dodał, że chciałby wyzbyć się przekonania, że jak oferent jest wybierany bez 

postepowania bezprzetargowego to został wybrany po znajomości.  

       Radny Tomasz Kusy odnosząc się do wypowiedzi radnego Adriana Plury przekazał, że są 

jeszcze pewne uwarunkowania techniczne typu interferencje fal przy technologiach „G”, które 

będą umieszczone na dachu. Ponadto zaznaczył, że nie można instalować anteny obok anteny.  

      Dyrektor Szpitala podkreślił, że gdyby wiedział, że ta sprawa wywoła tyle emocji to 

przygotowałby się do tego tematu. Postępowania w szpitalu przeprowadzają określone działy. 

Dzierżawami zajmuje się Dział Gospodarczy. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że nie jest 

zorientowany w temacie i nie chce go rozwijać. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami. 

Zgoda podmiotu tworzącego wymagana jest dla umów zawieranych na okres powyżej 3 lat. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że mógłby samodzielnie zawrzeć umowę na wynajem części 

nieruchomości na okres 3 lat. Ponadto dodał, iż nie oznacza to, że jest zainteresowany, aby 

umowa została zawarta z tą konkretną firmą. Zaznaczył, że nawet nie wie, która firma jest 

właścicielem anteny zamontowanej na dachu szpitala.  

       Następnie Dyrektor Szpitala przekazał, że na dachu budynku szpitala zamontowanych jest 

kilka urządzeń. Dodał, że nie można na dachu bez ograniczenia montować wielu urządzeń. 

Umowa się skończyła i szpital albo zrezygnuje z dzierżawy, albo znajdzie innego oferenta. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że jeżeli jest taka wola radnych to może ten temat zgłębić  

i przekazać dodatkowe informacje w innym terminie.  

      Starosta potwierdził, że podziela zdanie radnego Adriana Plury w kwestii przedmiotowego 

projektu uchwały. Dodał, że zostanie przeprowadzona odpowiednia procedura. 

       Radny Artur Wierzbicki zwrócił uwagę, że na dachu szpitala zamontowane są nadajniki  

T-Mobile o zakresie 800MHz, 900MHz i 2200 MHz, a także nadajniki m.in. Orange, Networks, 

Plus. Wobec powyższego, że nie należy się spodziewać, że będzie duże zainteresowanie najmem 

dachu.   

         Radny Frączek zaznaczył, iż w Jego ocenie szpital jest dobrze zarządzany. Radny 

wywnioskował, że Dyrektor Szpitala nie został powiadomiony o przedmiotowym projekcie 

uchwały. Radny zwrócił się do Zarządu z pytaniem, czy w ocenie członków Dyrektor Szpitala 

nie powinien mieć decydującego głosu w tej sprawie. Dyrektor Szpitala na pewno byłby 

zadowolony gdyby osiągnął lepsze korzyści finansowe z tytułu najmu części nieruchomości. 

Radny dodał, iż nie rozumie, dlaczego narzuca się Dyrektorowi Szpitala, że oddanie w najem 

dachu szpitala ma być przeprowadzone w postępowaniu bezprzetargowym. W tej sprawie 

powinny być przeprowadzone konsultacje. W ocenie radnego Dyrektor Szpitala powinien 
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wybadać i zadecydować, czy szpital będzie zawierał umowę z firmą T-Mobile. Radny 

wnioskował, aby umożliwić Dyrektorowi Szpitala przeprowadzenie postępowania 

przetargowego. Ponadto zaznaczył, że po wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa (24.05) zauważa, że wszystko zmierza w kierunku centralizacji.  

W ocenie radnego menedżerowie powinni mieć pełną decyzyjność w dysponowaniu majątkiem 

w interesie dobra publicznego.  

      Dyrektor Szpitala poinformował, że lecznica jest szpitalem publicznym i musi przestrzegać 

zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. W przypadku, kiedy jakaś kwestia nie jest 

uregulowana w ustawie o zamówieniach publicznych stosuje się regulacje wewnętrzne 

obowiązujące w szpitalu.  

      Dyrektor Szpitala podkreślił, że szpital posiada systemy zarządzania jakością ISO oraz 

akredytację.  Dodał, że nie ma miejsca na dowolność, gdyż szpital stosuje się do wszystkich 

obowiązujących przepisów prawnych. 

       Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaznaczyła, że od Rady Powiatu zależy, czy szpital 

wynajmie część nieruchomości szpitala w postepowaniu bezprzetargowym. Umowa została 

zawarta w 2011 r. z konkretną firmą. W tej chwili na wniosek Dyrektora Szpitala 

przygotowywana jest procedura, żeby zawrzeć z tą firmą umowę na kolejne 10 lat, po uzyskaniu 

zgody rady Powiatu na odstąpienie od trybu przetargowego w tej sprawie. Członkini Zarządu 

zaznaczyła, że jeżeli taka będzie wola radnych, to zostaną przygotowane dodatkowe materiały. 

Ponadto podkreśliła, że dach szpitala jest na tyle duży, że jeżeli inne firmy będą chciały tę 

powierzchnię wynająć, to można się do tego jak najbardziej przychylić. 

     Członkini Zarządu zaznaczyła, że Powiat ustalił wysokość stawek za wynajem powierzchni. 

Zwróciła uwagę, że na posiedzeniach komisji stałych radni nie zgłaszali uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały. Po zastanowieniu się radni mogliby udzielić zgody 

Dyrektorowi Szpitala w powyższej sprawie. 

      Radny Ryszard Frączek zapytał, czy w postępowaniu bezprzetargowym Dyrektor Szpitala 

może zwiększyć kwotę za wynajem części nieruchomości, czy będzie to kwota 3400 zł.  

      Dyrektor Szpitala odpowiedział, że stawka za 1 m² ustalona Uchwałą Nr 74/378/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu 

z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego kształtuje się w granicach  

10-12 zł. Zgodnie z umową szpital otrzymywał za wynajem 1m² powierzchni dachu 95 zł. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że jest to dużo więcej niż stawka minimalna ustalona przez Zarząd 

Powiatu. Ponadto wszystkie umowy zawierane na dłuższy okres są waloryzowane o wskaźnik 
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inflacji. Szpital zawarł około 60 umów o dzierżawę. Wykaz wszystkich umów przedstawiany 

jest, co roku Radzie Powiatu Raciborskiego.   

Przewodniczący Rady zaznaczył, że szpital osiąga dochody z umowy najmu części 

nieruchomości. Ponadto służy to także mieszkańcom, którzy stale korzystają z telefonów 

komórkowych. Ocena należy indywidualnie do każdego radnego.  

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

autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             14 

Przeciw:    9 

Wstrzymało się    0 

Radny Artur Wierzbicki zgłosił problem techniczny, który uniemożliwił oddanie głosu za 

pośrednictwem pilota dedykowanego do głosowania. Radny zadeklarował, że oddał głos „za”.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXIX/235/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Ad 12. Interpelacje i zapytania. 

 

       Radny Tomasz Kusy złożył interpelację dotyczącą organizacji pracy przychodni 

przyszpitalnych, zwłaszcza przychodni (zał. nr 7). Radny przekazał, że pacjenci poradni 

ortopedycznej są przyjmowani od wczesnych godzin porannych. Znaczna część osób jest 

unieruchomiona w gipsie i są one kierowane na wykonywanie zdjęć RTG. Pracownia RTG  

w szpitalu do godz. 10:00 przyjmuje wyłącznie pacjentów szpitala (covidowych) i pacjenci 

poradni są wysyłani w celu wykonania zdjęć RTG na przykład na ulicę Bema w Raciborzu. 

Cała ta procedura trwa tyle czasu, że kiedy pacjenci wracają ze zdjęciem RTG do szpitala 

spotykają się z pacjentami, którzy przyszli do poradni na późniejszą godzinę i zrobili zdjęcie 

RTG w pracowni szpitala. 

       Radny Tomasz Kusy zapytał, czy nie można byłoby zorganizować pracy poradni zwłaszcza 

ortopedycznej, której pacjenci są zwykle ograniczeni ruchowo, tak, aby pacjenci nie musieli 

podróżować przez pół miasta, aby wykonać zdjęcie RTG. Radny zadeklarował, że interpelację  

w formie pisemnej prześle do Wydziału Organizacyjnego.  
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     Radny Roman Wałach złożył interpelację dotyczącą remontów dróg: 

1. ul. Kolejowej w Raciborzu i prowadzonych prac związanych z utrzymaniem nawierzchni 

(zał. nr 8), 

    Radny wniósł o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: 

a. na jakim etapie znajduje się realizacja projektu oraz na kiedy planowane jest rozpoczęcie 

prac. Czy planowane jest etapowanie prac w związku z projektem przebudowy w rejonie 

wiaduktu kolejowego, 

b. czy remont będzie dotyczył całego odcinka aż do ul. Pocztowej,  

c. wykonano pewne naprawy uszkodzeń, jakie wystąpiły po zimie, natomiast nadal są większe 

odcinki w bardzo złym stanie jak np. rejon przejścia dla pieszych przy wjeździe z rampy 

kolejowej, czy też po drugiej stronie wiaduktu w kierunku ul. Pocztowej. Czy w przypadku 

przedłużającego się terminu remontu planuje się w tym roku naprawę najbardziej 

uszkodzonych fragmentów nawierzchni w tym tych wyszczególnionych powyżej.  

2. ul. Pogrzebieńskiej szczególnie na odcinku od pętli autobusowej „Przystanek Widok” do  

ul. Brzeskiej (zał. nr 9). 

Radny zaznaczył, że na drodze znajdują się zapadnięcia i nierówności, a obecnie stanowi ona 

naturalny objazd dla remontowanej DW 935, co ma wpływ na jej dalszą degradację. Radny 

wniósł o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: 

a. czy droga ta stanowi oficjalny objazd uzgodniony z Zarządem Dróg Wojewódzkich na 

okoliczność remontu drogi DW 935, 

b. czy fakt wzmożonego ruchu po ul. Pogrzebieńskiej, jaki nastąpił na skutek remontu drogi 

DW 935 może być przyczynkiem do wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

o współfinansowanie naprawy lub remontu.  

c. czy droga ta jest ujęta w planach remontowych Powiatu.  

      Starosta zapytał, czy radny Roman Wałach złożył interpelacje na piśmie. 

      Radny Roman Wałach odpowiedział twierdząco. 

     Starosta przekazał, że odpowiedzi na interpelacje zostaną również udzielone w formie 

pisemnej. 

      Ponadto przekazał, że Powiat chce realizować wiele zadań inwestycyjnych. Starosta 

poinformował, że zaproponował Prezydentowi Miasta Racibórz, aby podejść do tematu 

remontów dróg kompleksowo. Powiat z uwagi na fakt, że realizuje bardzo dużą liczbę zadań 

nie jest w stanie samodzielnie sfinansować zadań inwestycyjnych. Starosta zaznaczył, że 

interwencji wymaga także most na ulicy Piaskowej w Raciborzu, droga na Modzurów, droga  
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zgłaszana przez Członka Zarządu Józefa Stukatora z Łańć do Pstrążnej, droga na Lubomię, 

połączenie ulicy Ocickiej z DW 416 (tzw. księżycówka). Realizacja tych zadań będzie możliwa 

wyłącznie przy partycypacji kosztów danej gminy. Starosta zaznaczył, że nie ma jeszcze 

informacji, jakie stanowisko w tej sprawie zajął Prezydent Miasta Raciborza. W ocenie Starosty 

remont ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu należy zrobić kompleksowo. Wszyscy włodarze 

gmin wskazują na pilne potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych na drogach.  

      Radny Paweł Płonka odniósł się do swojej interpelacji z sierpnia 2019 r. dotyczącej remontu 

drogi w miejscowości Jastrzębie, który należało wykonać wskutek strat, które nastąpiły po 

deszczach nawalnych. Radny pytał wówczas Starostę, jak wygląda kwestia melioracji w 

Powiecie Raciborskim. Zaznaczył, że zdarzają się sytuację, że rowy melioracyjne znajdują się 

tylko na mapie. Radny zapytał, czy od tego czasu Powiat podjął jakieś działania  

w tej sprawie. Ponadto radny podkreślił, że jeżeli ten temat będzie przesuwany w czasie,  

to podobne sytuacje będą miały miejsce po raz kolejny. Przy tak ogromnych opadach melioracja 

nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Radny dodał, iż daję sobie sprawę z tego, że koszty 

zabezpieczenia przed nawałnicami są spore, ale straty nimi spowodowane okazują się jeszcze 

wyższe. Radny zaapelował o podjęcie działań w tej kwestii. 

     Starosta przekazał, że w ostatnim roku na terenie jednej gminy wykonano 10 km rowów. Od 

2019 roku w gminie Pietrowice Wielkie wykonano ponad 22 km rowów. Starosta przekazał, że 

na poprzedniej sesji zaproponował radnym przekazanie 100.000 zł na czyszczenie rowów. 

Zaznaczył, że rowy, o których wspominał radny Łukasz Mura na wczorajszym posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (24.05) zostały wyczyszczone. Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu i jednostki, które są wynajmowane czyszczą rowy, poprawiają melioracje  

i przepusty.  

      Starosta zaznaczył, że Członkini Zarządu Ewa Lewandowska koordynuje sprawy związane 

z przekazywaniem nieruchomości na rzecz gminy. Na rzecz gminy Pietrowice Wielkie 

przekazano dwa przepusty i dwa rowy. Sporo rowów zostało udrożnionych w gminie Rudnik. 

Starosta zaznaczył, że jest wiele do zrealizowania w tym zakresie. Ponadto zaznaczył,  

że poruszył ten wątek podczas wizyty u Członkini Zarządu Województwa Śląskiego Pani Izabeli 

Domagały, która zwiększyła o 1,5 mln zł środki na melioracje przy scalaniu gruntów w gminie 

Pietrowice Wielkie. Starosta podkreślił, że jeżeli będzie można pozyskać nowe środki na 

scalanie gruntów, to Powiat będzie o nie aplikował. Po majowej nawałnicy Starosta wizytował 

dwukrotnie zbiornik Racibórz Dolny, a także przepusty i przepompownie. W ubiegłym roku 

Starosta spotkał się z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem 

Gróbarczykiem w sprawie utworzenia kilku zbiorników retencyjnych w gminie Rudnik. Starosta 
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zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z panią sołtys Jastrzębia, która nadzorowała inwestycje. 

W Jastrzębiu powstała mała zapora, która uchroniła mieszkańców przed nawalnym i deszczami. 

Na terenie gminy Krzyżanowice realizowanych jest 10 km rowów, finalizowane są prace na 

terenie gminy Pietrowice Wielkie oraz udrażniane są przepusty w gminie Kuźnia Raciborska. 

Starosta zaznaczył, że Powiat widzi potrzebę podejmowania działań w tym zakresie. Ponadto 

Starosta podkreślił, że jedna nawałnica wyrządza tak ogromne szkody, że trzeba ponownie 

udrażniać rowy melioracyjne. W Owsiszczach rów został zablokowany w przeciągu 5 minut. 

Wystarczy, że zawali się jeden mostek i jeden przepust i obsuwa się ziemia. W Owsiszczach 800 

ton ziemi „szło” wałami i przepustami rolnymi. 

 

Ad 13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.     

 

       Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski. 

       Głos w tym punkcie obrad zabrała Pani Poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz (dalej: 

Pani Poseł). Pani Poseł przekazała, że cieszy się faktu, że może spotkać się z radnymi osobiście.  

Dodała, iż ma nadzieję, że nie będzie konieczności organizowania sesji w trybie zdalnym  

w przyszłości.  

Pani Poseł podkreśliła, że monitoruje kwestie związane z planowaną reformą systemu 

opieki zdrowotnej, gdyż ta reforma w szerokim stopniu będzie dotyczyła szpitali powiatowych. 

Przed Wigilią zostało wydane zarządzenie powołujące zespół do spraw wypracowania założeń 

tej reformy. W styczniu 2021 r. organizacje samorządowe w tym Związek Powiatów Polskich 

podnosiły kwestie udziału samorządów w pracach nad tą reformą. Samorządy były bardzo 

zaniepokojone planami centralizacji i przejmowaniem szpitali od Powiatów, a także zapisami 

w Krajowym Programie Odbudowy, w którym pojawiły się środki na służbę zdrowia, ale były 

mało przejrzyste. Prace Zespołu miały być sfinalizowane wraz z końcem marca i zgodnie  

z deklaracją Ministra Zdrowia poddane szerokim konsultacjom. We wskazanym terminie 

wyniki pracy Zespołu nie ukazały się. Jednocześnie w ostatnim etapie zmian nad Krajowym 

Programem Odbudowy pojawił się zapis dotyczący dofinansowania inwestycji adresowany do 

szpitali regionalnych, ponadregionalnych i wysokospecjalistycznych. Po przeprowadzeniu 

negocjacji obwieszczono, że znalazła się tam kwota adresowana wprost do szpitali 

powiatowych. Pani Poseł podkreśliła, że jest to kwota na inwestycje w placówkach szpitalnych 

dla szpitali na poziomie powiatowym.  Ponadto zaznaczyła, że zakłada się, że te placówki nie 

będą szpitalami powiatowymi, ale szpitalami na poziomie powiatowym. Ostatecznie ten zapis 
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został skreślony. Przedmiotowe środki będą środkami pożyczkowymi. Obecnie Komisja 

Europejska w roboczych konsultacjach kwestionuje dość dużo zapisów w przygotowanym 

programie. Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt Krajowego Programu Odbudowy. Pani 

Poseł podkreśliła, że w tym tygodniu miały się ukazać założenia tej reformy, ale ostatecznie się 

one nie ukazały. Były one przedmiotem komisji wspólnej rządu i samorządu. Minister Zdrowia 

przedstawił, że powodem przygotowania tej reformy jest fakt, że na tle innych krajów 

europejskich Polska ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę szpitalną, ale ma za mało 

personelu medycznego. W związku z tym należy tę infrastrukturę ograniczyć, żeby 

odpowiadała poziomowi zatrudnionego personelu. Rozwiązaniem tego problemu będzie  

wg Ministra Zdrowia wzmacnianie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez płacenie 

motywacyjnych dodatków za prowadzenie pacjentów na poziomie podstawowym  

i przesuwanie leczenia pacjentów z poziomu szpitalnego na pomoc ambulatoryjną. W tym celu 

należy wprowadzić konsolidację systemu szpitalnictwa. W ocenie Ministra Zdrowia systemem 

powinna rządzić logika, iż należy wykonać skoncentrowane specjalistyczne działania  

w sektorze medycznym, a tam gdzie nie będzie aż tak dużego zapotrzebowania nastąpi 

przekształcenie szpitali głównie na poziomie powiatowym w centra zdrowia o charakterze 

bardziej ambulatoryjnym. Zdaniem Ministra Zdrowia celem reformy jest wzmocnienie procesu 

konsolidacji i profilowania szpitali powiatowych. Drugą przesłanką, dla której ta forma jest 

planowana to są doświadczenia związane z pandemią COVID-19 i trudności związane  

z przekształceniem i wykonywaniem dyspozycji. W wielu samorządach było wiele wątpliwości 

i konfliktów w tym związanych.  Reforma będzie służyć temu, że jedną centralną decyzją będą 

wprowadzane zmiany bez konsultacji.  

Następnie Pani Poseł przedstawiła założenia reformy służby zdrowia, które omawiał 

Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski. Pani Poseł przypomniała, że przedstawiane były 

różne warianty tej reformy. Pierwszy z nich zakładał istotne ograniczenie liczby podmiotów 

nadzorujących szpitale. Drugi wariant – hybrydowy- przewidywał wejście kapitałowe Skarbu 

Państwa w spółki z jednostkami samorządu terytorialnego. Skarb Państwa byłby udziałowcem 

takich szpitali wraz z samorządem. Obydwa warianty nie uzyskały akceptacji z tego względu, 

gdyż obawiano się odszkodowań, które Skarb Państwa musiałby wypłacać za przejęcie majątku 

od samorządów i uzasadnionymi roszczeniami z tego tytułu. Pani Poseł podkreśliła, że brany 

jest pod uwagę trzeci wariant, który będzie wdrażany w najbliższym czasie. Będą to 

usystematyzowane procesy restrukturyzacyjne. Rozpoczęcie procesu reformy rozpocznie się 

od kategoryzacji na szpitale o dobrej, średniej i o złej sytuacji finansowej. Wprowadzony 

zostanie zróżnicowany katalog rozwiązań. Dla podmiotów o dobrej sytuacji będą to 
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rozwiązania wzmacniające, natomiast dla podmiotów o średniej i złej sytuacji ustawowe 

wymuszenie planów restrukturyzacji, które będą zatwierdzone przez Agencję Rozwoju 

Szpitali.  

W przypadku podmiotów o złej sytuacji zostałby także wprowadzony zarząd komisaryczny.  

W ocenie Wiceministra Zdrowia przymusowa restrukturyzacja części podmiotów nie jest 

rozwiązaniem nowym i podobne rozwiązania stosuje się w systemach bankowych i sektorze 

gospodarczym. Pani Poseł podkreśliła, że jest to stanowisko rządu w tej sprawie. Reforma 

zakłada centralizację, ale bez przejmowania własności chyba, że placówka będzie uznana za 

szpital o złej kondycji finansowej. Narzędziem centralizacji ma być Agencja Rozwoju Szpitali. 

Agencja będzie monitorowała proces restrukturyzacji, a także będzie dysponowała wszystkimi 

środkami inwestycyjnymi dla sieci szpitali. Pierwszym aktem tej reformy będzie ustalenie 

nowej sieci szpitali z podziałem na wyżej wymienione kategorie.  Częścią tej reformy będzie 

wprowadzenie nadzoru nad kadrami. Agencja będzie przeprowadzać państwowe egzaminy na 

menadżera szpitala. Ponadto Agencja będzie weryfikowała wszystkich obecnych menadżerów 

szpitali i decydowała o tej części kadrowo-finansowej. Będzie się to wiązało także z ustaleniem 

jednolitych stawek dla personelu medycznego. Pani Poseł zaznaczyła, że w tym zakresie będzie 

musiał być stosowany przymus pracy. Absolwenci szkół medycznych będą musieli 

otrzymywać nakazy pracy w danym szpitalu. Przedmiotowa sprawa spotkała się  

z bardzo krytyczną reakcją strony samorządowej, ale w dalszym ciągu także z prośbą  

o włączenie ich do tych spraw. Pani Poseł przekazała, że można się spodziewać po wakacjach 

projektów ustaw w tej kwestii. Niektóre propozycje może zostaną przedstawione jeszcze  

w czerwcu lub lipcu.  

Pani Poseł przekazała, że jeżeli chodzi o kadry to w opisie reform w Krajowym Programie 

Odbudowy jest to zapis dotyczący wzmocnienia kadr medycznych w zakresie dofinansowania 

niepublicznych uczelni, które będą prowadziły płatne studia medyczne. Pani Poseł zaznaczyła, 

że obecnie wiele uczelni oferuje studia medyczne w języku obcym. Po ukończeniu studiów, 

których absolwenci natychmiast wyjeżdżają za granicę. 

Pani Poseł przekazała, że czuje się zobowiązana w imieniu radnych monitorować 

przedmiotową sprawę i przekazywać pozyskane informacje. Ponadto dodała, że radni powinni 

także wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie. Z projektu reformy wyłania się koncepcja,  

że podejmowanie decyzji i kwestie finansowe będą realizowane na poziomie centralnym,  

a odpowiedzialność za efekty przed wyborcami na poziomie samorządowym. W ocenie Pani 

Poseł jest to bardzo niesprawiedliwe. Samorząd będzie konsumować decyzje, które będą 

zapadały w Warszawie i aby to zmienić Rada musiałaby w tej sprawie podjąć na przykład 
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uchwałę intencyjną, którą Pani Poseł może przekazać bezpośrednio Komisji Zdrowia lub do 

Ministerstwa Zdrowia. Pani Poseł zaznaczyła, że jest do dyspozycji radnych w tej sprawie.        

     Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że nie chciałby, aby Pani Poseł uprawiała na sesji 

 tzw. fikcyjną politykę. Radny zaznaczył, że chciałby zapewnić Dyrektora Szpitala, że radni nie 

skłócą się ze sobą w przedmiotowej sprawie niezależnie od przynależności do partii 

politycznych. Radny podkreślił, że nie należy do żadnej partii politycznej.  

Radny zaznaczył, że nie chciałby, aby Pani Poseł promowała na sesji swoją partię, czyli 

PO. Następnie zaznaczył, że radni śledzą informacje podawane w mediach i wiedzą, co 

przygotowuje rząd. Radny zaznaczył, że jeżeli będzie taka potrzeba to radni wspólnie 

wypracują stanowisko w tej sprawie. Radny zarzucił Pani Poseł, że straszy radnych rządem PiS.  

Radny zaznaczył, że chciałby usłyszeć od Pani Poseł rzeczy merytoryczne i sprawdzone, a nie  

przyszłościowe fantazje. Radny przeprosił za swoje stanowcze stanowisko.   

     Następnie radny Ryszard Frączek zapytał Panią Poseł, czy wie, o czym mówiła.  

     Pani Poseł zaznaczyła, że nie będzie bawiła się w takie przepychanki. Ponadto podkreśliła, 

że nie wymieniła ani razu nazwy żadnej partii w swojej wypowiedzi.  

     Radny Ryszard Frączek zapytał, jaka partia ma większość w rządzie.  

     Pani Poseł zaznaczyła, że rząd jest polski.  

       Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że Jego rząd jest polski, i nie wie, jaki rząd reprezentuje 

Pani Poseł. 

    Przewodniczący Rady zawnioskował o przestrzeganie zasad zabierania głosu.  

    Pani Poseł odpowiedziała, że wie, o czym mówi. Dodała, że nie cytowała bajek, ale 

wystąpienie konstytucyjnego Ministra i Wiceministra na otwartym posiedzeniu w parlamencie 

polskim. Pani Poseł przekazała te informacje radnym z obowiązku, który wynika z ustawy  

o wykonywaniu mandatu posła. 

       Radny Artur Wierzbicki podziękował Pani Poseł za przekazanie informacji w zakresie 

działań podejmowanych w parlamencie. Radny zaznaczył, że można oglądać telewizję  

i wyciągać pewne wnioski, ale Pani Poseł przekazuje radnym informacje dotyczące posiedzeń 

branżowych Komisji i informacje, jakie projekty ustaw są przygotowywane w parlamencie. 

Radny podkreślił, że nie wie, czy są to bajki, ale są to jakieś plany, które zostały sprecyzowane.  

      Następnie radny Artur Wierzbicki przypomniał, że Pani Poseł była zaangażowana w sprawę 

Ramety. Radny zwrócił uwagę, że pracownicy Ramety z dnia na dzień tracą pracę. Menadżera 

firmy oskarża się o zaniedbania, a pracownicy oczekują na wypłacane w ratach wynagrodzenie. 

Ostania wypłacona rata wynosiła 680 zł. Radny podkreślił, że Pani Poseł jest najlepiej 
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zorientowaną osobą w sytuacji pracowników Ramety. Ponadto zapytał Panią Poseł, jaka jest 

obecnie sytuacja w Ramecie.  

       Pani Poseł zaznaczyła, że byli i obecni pracownicy Ramety z uwagi na fakt, że nie są dużą 

grupą polityczną ani wyborczą, a także z powodu swojej niepełnosprawności są w bardzo 

trudnej sytuacji życiowej. Pani Poseł zaznaczyła, że pracownicy Ramety ze względu na swoją 

trudną sytuację życiową nie będą palić opon ani rzucać śrub. Żadna polityka ani duża ani mała 

nie chce się nimi zająć. Pani Poseł zaznaczyła, że jest chyba jedyną osobą ze sfery publicznej, 

która zaangażowała się w pomoc pracownikom Ramety. 

      Pani Poseł poinformowała, że uczestniczyła dzisiaj (25.05) w kolejnej rozprawie  

w sądzie pracy. Sprawy powoli zbliżają się do końca. Pani Poseł zaznaczyła, że przykre jest to, 

że proste sprawy z ewidentnymi i prostymi dowodami są procedowane w sądzie przez prawie 

dwa lata. Wszystkie sprawy zmierzają ku przyznaniu racji pracownikom w sądzie I instancji. 

Kolejnego wyroku można się spodziewać w przyszłym miesiącu.  

       Pani Poseł poinformowała, że za sprawą Jej wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy 

przeprowadzono w Ramecie kontrolę i skierowano sprawę do sądu karnego o ukaranie 

pracowdawcy. W postępowaniu nakazowym przyznano rację pracownikom Ramety i ukarano 

Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu wniósł sprzeciw i sprawa toczyła się w normalnym trybie. 

Sąd I instancji "zmiażdżył to, co robił Prezes i Zarząd w stosunku do pracowników". Pani Poseł 

przekazała, że samo odczytanie orzeczenia zajęło 45 minut, a ponad godzinę odczytywano 

jeszcze uzasadnienie wyroku. Rozprawa była oparta na historiach ludzkiego dramatu. Pani 

Poseł uznała, że podejście Pani Sędziny było modelowe, drobiazgowe i empatyczne. Kara jest 

symboliczna, ale Pani Poseł przyjęła ją ze zrozumieniem, gdyż na taką pozwalały przepisy. 

Proces ten dotyczył wykroczenia z tytułu prawa pracy. 

     Pani Poseł poinformowała, że na Jej kolejny wniosek przeprowadzona została kontrola 

Państwowej Inspekcji Pracy. Zakład pracy obecnie nie pracuje. Po długim czasie został złożony 

wniosek o upadłość. Sąd w dniu dzisiejszym skierował do zakładu pracy zarządcę do celów 

zbadania, czy jest majątek, który pozwoli na przeprowadzenie procesu likwidacji. Obecnie jest 

zabezpieczany majątek. Samochody wywożą różne rzeczy z terenu zakładu. Po upływie dwóch 

lat i ponagleniach Pani Poseł kontrolę w Ramecie przeprowadził PFRON. Pani Poseł 

zaznaczyła, że nadal nie otrzymała poważnej odpowiedzi od Pełnomocnika ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Pani Poseł otrzymała informację, że Rameta nie jest już zakładem pracy 

chronionej i nie można go skontrolować.  

Pani Poseł poinformowała także, że zwróciła się z prośbą o kontrolę i interwencję  

w sprawie Ramety do Prokuratora Generalnego wskazując możliwe naruszenie prawa karnego. 
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Po dwóch dniach pani Poseł otrzymała pismo od I Zastępcy Prokuratora Generalnego Bogdana 

Święczkowskiego, w którym zdana została relacja z toczących się postępowań w prokuraturach. 

Sprawa została przekazana do zbadania do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.  

Pani Poseł zaapelowała o zorganizowanie pomocy prawnej dla pracowników Ramety. Pani 

Poseł podkreśliła, że Jej biuro poselskie nie jest w stanie zaopiekować się wszystkimi osobami. 

Pani Poseł zaznaczyła, że może się okazać, że nie będzie z czego egzekwować roszczeń 

pracowniczych. Sprawa dotyczy ludzi niepełnosprawnych i życiowo niezaradnych, którzy nie 

wiedzą jak się zachować w tej sytuacji. Każda sprawa jest indywidualna. Pani Poseł zaapelowała, 

aby prawnicy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej przygotowali krótki przewodnik, który 

podpowie, co mogą czy co mają zrobić zwalniani pracownicy Ramety.  

Pani Poseł przekazała, że zwróci się o pomoc socjalną na jutrzejszej sesji Rady Miasta 

Racibórz. Pani Poseł zaznaczyła, że jedna z osób szczególnie wymagająca pomocy została 

zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia, że zamknięty zakład pracy nie wypłaca Jej 

wynagrodzenia.  

Pani Poseł wystąpiła z pisemnym apelem do Prezydenta Miasta Raciborza, aby 

pracownicy OPS z własnej inicjatywy zbadali status prawny pracowników Ramety.  

W odpowiedzi Pani Poseł otrzymała informację od Prezydenta Miasta, że jeżeli któryś  

z pracowników Ramety chciałby skorzystać z pomocy społecznej to powinien zgłosić się do 

OPS. W tej sytuacji nie ma ani jednego krezusa. Pani Poseł zaznaczyła, że wraz ze swoimi 

pracownicami stara się pomoc tym osobom, ale ta sytuacja wymaga wspólnej inicjatywy  

i wsparcia. Pracownicy Ramety potrzebują przewodnika, który poprowadziłby ich w sytuacji,  

w której nieoczekiwanie się znaleźli.  

Radny Roman Wałach przekazał, że hasło „centralizacja” zawsze brzmi złowrogo.  

W wypowiedzi Pani Poseł dotyczącej reformy ochrony zdrowia w ocenie radnego były także 

pozytywne aspekty. Na szpitale o trudnej sytuacji finansowej przeznaczane są środki publiczne 

między innymi z podatków i NFZ. Pytanie brzmi, co dalej należy robić z takimi szpitalami. 

Radny pytał, czy zlikwidowanie konkurencji kadry medycznej spowoduje wyrównanie 

zarobków, czy podniesienie jakości leczenia. Następnie radny przekazał, że uważa, iż takie 

kwestie można pozostawić parlamentarzystom, którzy znają temat. Z wypowiedzi Pani Poseł 

dotyczących restrukturyzacji szpitala można wywnioskować, że jest duża spójność z programem 

naprawczym raciborskiej lecznicy. 

 Pani Poseł przekazała, że jej celem było przedstawienie planów rządu, aby Rada Powiatu 

mogła jeszcze wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Ponadto zaznaczyła, że większość osób 

zgadza się, co do diagnozy tj. zbyt rozbudowana infrastruktura w odniesieniu do kadry 
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medycznej. Dylemat dotyczy wdrożenia planowanych rozwiązań. Jedni uważają, że najlepszym 

lekarstwem jest centralizacja a inni, że decentralizacja. Pani Poseł zaznaczyła, że jest to pole do 

dyskusji. Zwróciła uwagę na pewne niebezpieczne aspekty reformy. Centralizacja, co do istoty 

może być bardzo pozytywna, ale musi być odpowiedni podział odpowiedzialności i decyzji gdyż 

może się okazać, że tylko restrukturyzacja będzie przeprowadzana przez ośrodki decyzyjne  

w Warszawie a samorząd będzie musiał wykonywać te decyzję. Samorządy wyrażają swój 

niepokój w przedmiotowej sprawie. Pani Poseł podkreśliła, że Rada Powiatu powinna być 

podmiotem w tej debacie. Jedynym celem Pani Poseł jest synergia współpracy. Pani Poseł 

dodała, że chce prezentować także poglądy samorządowców z punktu widzenia swoich 

kompetencji. 

 Radny Ryszard Frączek odnosząc się do wypowiedzi Pani Poseł w sprawie Ramety 

przekazał, że Pani Poseł bardzo poruszyła radnego swoją wrażliwością. Ponadto zapewnił, że 

przedstawi na posiedzeniu Klubu Radnych propozycję, aby Prezydent Miasta Raciborza również 

zajął się sprawą pracowników Ramety. Zaznaczył, że oczekuje od Starosty zdecydowanych 

działań w tym zakresie. Wnioskował o przygotowanie informacji, jakie działania  

w przedmiotowej sprawie podjął Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. Radny dodał, że w tej 

kwestii należałoby się również zwrócić o pomoc do Marszałka Województwa Śląskiego.  

W ocenie radnego w tej sprawie nie może być podziałów politycznych. Radny podkreślił, że 

jeżeli uda się w tej sytuacji uratować chociażby jednego człowieka to społeczeństwo podziękuje 

Pani Poseł za Jej postawę.  

      Pani Poseł zwróciła uwagę, że Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest w trudnej sytuacji, 

gdyż jednym z zarzutów jest to, że zarząd Ramety nie złożył wniosku o grupowe zwolnienia. 

Urząd Pracy niewiele może zdziałać w tej sprawie. 

       Radny Tomasz Kusy przekazał, że Pani Poseł wzywa radnych do pewnego działania. Radni 

usłyszeli, że rząd będzie przejmował szpitale. Następnie radny odniósł się do tematu 

przeprowadzania egzaminu państwowego na menadżera szpitala przez Agencję Rozwoju 

Szpitali. Zaznaczył, że z wypowiedzi Pani Poseł wynikało, że nie wiadomo także czy będzie 

personel wspomagający. Pani Poseł przekazała również, że z KPO wykreśla się w stwierdzenie 

szpital powiatowy i zastępuje się go stwierdzeniem szpital na poziomie powiatowym. Oznacza 

to, iż są przypuszczenia, że szpitale powiatowe zostaną zlikwidowane. 

    Pani Poseł przekazała, że powiedziała tylko, że to wywołało duży niepokój. 

    Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że na stronie internetowej www.miasta.pl i PAP jest 

zamieszczona wypowiedź Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z posiedzenia Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 maja 2021 r. Z przedmiotowej 
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wypowiedzi wynika, że reforma ma wprowadzić egzamin państwowy na menadżera szpitala. 

Radny zaznaczył, że nie należy straszyć kadry medycznej egzaminami.  Ponadto radny dodał, że 

już kilka lat temu wprowadzone zostały egzaminy państwowe dla członków Rady Nadzorczej. 

Następnie radny podkreślił, że nie wyobraża sobie żeby Dyrektor raciborskiego szpitala nie zdał 

egzaminu. Dodał, że jeżeli Pani Poseł coś takiego usłyszała a nie zostało to zapisane, to jest to 

bardzo wielka różnica. 

     Pani Poseł przekazała, że odbyło się kilka posiedzeń Komisji w Sejmie w tym temacie. 

Agencja Rozwoju Szpitali ma przeprowadzać egzamin państwowy. Pani Poseł przypomniała, że 

egzamin państwowy należy wprowadzić ustawą. Podkreśliła, że przekazano, że zakres 

podmiotowy tego egzaminu będzie jeszcze ustalany. Nie zostało to jednoznacznie określone.          

       Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że Pani Poseł prawdopodobnie źle zinterpretowała tę 

wypowiedź. Radny zaznaczył, że nie znalazł nigdzie informacji przedstawionych przez Panią 

Poseł.  

     Pani Poseł przekazała, że spróbuje odszukać przedmiotowej informacji. Informację 

przekazywał Wiceminister Zdrowia Sławomir Gadomski na posiedzeniu Komisji. 

     Radny Tomasz Kusy przekazał, że tę wypowiedź przypisano Ministrowi Zdrowia Adamowi 

Niedzielskiemu. 

     Pani Poseł zaznaczyła, że ma na myśli posiedzenie Komisji parlamentarnej. 

      Radny Tomasz Kusy podkreślił, że interesuje się założeniami KPO i wypowiedź Pani Poseł 

w tym temacie była zaskakująca. Radny zwrócił uwagę, na plan działania D1.2.1 pn. „Rozwój  

i modernizacja infrastruktury szpitali na poziomie powiatowym”. Do tego działania przypisano 

środki w kwocie 150 mln €. Ich dysponentem jest sektor samorządowy. Radny zwrócił uwagę 

na fakt, że KPO wprost wpisano, kto będzie dysponował tymi środkami i nie jest prawdą, że 

szpitale powiatowe zostaną zlikwidowane. Podczas negocjacji klubów parlamentarnych zmianie 

uległa kwota. Radny przekazał, że Platforma Obywatelska nie chciała uczestniczyć w tych 

negocjacjach. Ponadto radny przekazał, że dysponuje bieżącą wersję projektu KPO, który 

zakłada środki dla szpitali powiatowych.  

      Pani Poseł zaznaczyła, że przedmiotem dyskusji nie są partie polityczne. Ponadto wyjaśniła, 

że Platforma Obywatelska nie uczestniczyła w negocjacjach, gdyż nikt nie zaprosił jej 

przedstawicieli do rozmów. 

     Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że przekazał tylko skąd wzięła się zmiana w zapisach KPO. 

     Pani Poseł zapytała, czy radny Tomasz Kusy jest pewny, że cytuje projekt KPO, który został 

przekazany do Brukseli. 

     Radny Tomasz Kusy odpowiedział twierdząco. 
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      Pani Poseł zapytała, czy jest to projekt z 30 kwietnia? 

     Radny Tomasz Kusy odpowiedział twierdząco. 

     Pani Poseł zapytała, czy nie jest to projekt z 28 kwietnia. Ponadto przekazała, że posiada takie 

informacje, jakie przedstawiła i są one najbardziej aktualne. Pani Poseł zaznaczyła, że Jej 

intencją jest przekazywanie informacji radnym, gdyż dotyczą one zakresu kompetencji Powiatu. 

Ponadto Pani Poseł chciała zwrócić uwagę na fakt, że toczą się debaty i po ich zakończeniu 

trudno będzie zgłaszać uwagi. Intencją Pani Poseł nie jest przerzucanie się argumentami. 

      Pani Poseł podkreśliła także, że wzięła udział we wszystkich konsultacjach w sprawie KPO, 

które się odbyły włącznie z wysłuchaniami publicznymi, w których Pani Poseł brała udział, jako 

jedyny parlamentarzysta. Ponadto Pani Poseł wzięła udział we wszystkich posiedzeniach 

Komisji do sprawy restrukturyzacji szpitali ze względu na szpital w Raciborzu. 

     Przewodniczący Rady zaznaczył, że każdy projekt wywołuje ogromne emocje i po to są 

projekty, aby nad nimi dyskutować. Celem dyskusji jest wypracowanie kolejnych zmian.      

     Następnie Przewodniczący Rady podziękował Pani Poseł za przekazanie informacji i udział 

w obradach sesji. 

 

Ad 14. Wolne wnioski i informacje. 

 

 Radna Elżbieta Biskup zabrała głos w nawiązaniu do odpowiedzi Starosty na 

interpelację, którą złożyła w dniu 4 maja 2021 r. dotyczącą udostępnienia odpowiedzi na pismo 

z dnia 6 kwietnia 2021 r. mieszkanki powiatu dotyczące poprawy funkcjonowania 

specjalistycznych poradni. Radna zapytała, czy pismo, które otrzymała w ramach odpowiedzi 

na interpelację zostało także przekazana autorce wniosku. Radna zaznaczyła, że przedmiotowe 

pismo było bardzo wymowne w przekazie.  

Następnie radna Elżbieta Biskup poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa w dniu 19 maja 2021 r. Dyrektor ds. Medycznych 

Elżbieta Wielgos-Karpińska udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej dotyczące godzin 

nadliczbowych pielęgniarek wypracowanych w ostatnim okresie, tj. podczas trzeciej fali 

pandemii COVID-19. Z udzielonej odpowiedzi wynikało, że oprócz finansowych uregulowań 

stosuje się także tzw. wybieranie godzin, na co pielęgniarki się nie zgadzają. Z wypowiedzi 

Starosty i Dyrektora Szpitala można wywnioskować, że sytuacja szpitala jest obecnie naprawdę 

dobra. Radna zapytała Dyrektora Szpitala, czy preferuje wybieranie dni wolnych nad finansową 

regulację wypłaty nadgodzin dla pielęgniarek, jeżeli tak jest to, dlaczego. Czy przyczyną takiej 
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decyzji jest pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Radna przypomniała, że premie covidowe 

są ustalane odgórnie. 

       Następnie radna podkreśliła, że Starosta przekazał radnym informacje dotyczące remontu 

drogi dojazdowej do Kobyli. Radna podkreśliła, że wie, iż remonty dróg są bardzo ważne. 

Ponadto dodała, że cieszy się, że dzięki staraniom Zarządu Powiat otrzymuje dofinansowania 

na remonty dróg. Starosta wspomniał, że Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój był 

prekursorem delegacji wraz z Panią Senator Ewą Gawędą, która zabiegała o pozyskanie 

środków na tę inwestycję. Radna zapytała, czy jest szansa, aby usprawnić dojazd do Kobyli. 

Ponadto podkreśliła, że także ma trudności z przejazdem tamtą drogą.  

        Starosta wyjaśnił, że Wójt Gminy Kornowac był inicjatorem spotkania dotyczącego drogi 

relacji Racibórz-Pszczyna. Ponadto zaznaczył, że droga w Łańcach jest drogą powiatową, która 

została bardzo obciążona ruchem. O dofinansowanie remontu Powiat ubiegał się w 2019 r. 

 z FOGR. Dofinansowanie na remont drogi z wyżej wymienionego funduszu nie mogło być 

przyznane. Po wskazanej drodze poruszają się w samochody o dużym tonażu. Powiat 

wnioskował do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu o wzmożenie kontroli na tym 

odcinku drogi. Przedmiotowa droga jest dewastowana. Problem był wielokrotnie zgłaszany 

Marszałka Województwa Śląskiego i Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach, który nadzoruje realizację inwestycji nie tylko na drogach wojewódzkich. 

Starosta przekazał, że sygnalizowano, że jest to naturalny objazd remontowanej drogi 

wojewódzkiej. Ponadto dodał, że wspólnymi siłami trzeba znaleźć środki na remont tej drogi. 

Starosta zaznaczył, że Członek Zarządu Józef Stukator na każdym posiedzeniu Zarządu porusza 

kwestię przedmiotowej drogi. Starostwo jest obecnie na etapie przygotowania programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU). Wójt Gminy Kornowac przekazał, że nie ma środków na 

remont tej drogi w tym roku. Powiat będzie aplikował o dofinansowanie tego zadania  

z FDS lub innego źródła. Starosta przypomniał, że Powiat ubiegał się o dofinansowanie 

remontu drogi w ramach RIFL w pierwszym i drugim rozdaniu. Dofinansowania nie udało się 

uzyskać. Powiat stara się pozyskać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł. Na 

wniosek Członka Zarządu Józefa Stukatora sporządzana jest dokumentacja projektowa, aby 

można było wspólnymi siłami Gminy Kornowac i Powiatu przeprowadzić remont tej drogi. 

     Dyrektor Szpitala odnosząc się do pytania radnej Elżbiety Biskup dotyczącego godzin 

nadliczbowych odpowiedział, że Kodeks Pracy określa, że pracownik może pracować  

w godzinach nadliczbowych i każdy zakład pracy ma swój regulamin organizacyjny i regulamin 

wynagradzania. Kodeks Pracy dopuszcza rozliczanie godzin nadliczbowych w okresie 12 

miesięcy. W szpitalu przyjęto zasadę za godziny nadliczbowe są rozliczane w okresie 3 
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miesięcy. Pracodawca ma prawo zapewnić pracownikowi czas wolny od pracy lub wypłacić 

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Dodał ponadto, że jeżeli pracodawca nie jest w stanie 

zapewnić pracownikowi czasu wolnego wówczas pracownik otrzymuje wynagrodzenie za 

godziny nadliczbowe. Dyrektor Szpitala przekazał, że minął jeden miesiąc okresu 

rozliczeniowego i biorąc pod uwagę, że ilość pacjentów covidowych w szpitalu znacząco 

spadła jest okazja do tego, aby personel szpitala mógł odpocząć po nadmiernym obciążeniu  

w okresie zwiększonej ilości pracy. Dyrekcja proponuje pracownikom wybieranie czasu 

wolnego i zapewnienie sobie odpoczynku. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że w tej sprawie nie 

ma żadnej sprzeczności z przepisami prawa pracy i życzliwym podejściem do pracownika, 

który kiedyś musi odpocząć po nadmiernym wysiłku. Dyrektor Szpitala zapewnił, że szpital 

zapłaci w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za nadgodziny, za które personel medyczny 

nie będzie mógł wybrać czasu wolnego od pracy. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że pytania w tej 

sprawie są w jego ocenie nie na miejscu. 

     Radna Elżbieta Biskup ponownie zapytała, czy mieszkanka Powiatu otrzymała odpowiedź 

na swój wniosek z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie poprawy funkcjonowania poradni 

przyszpitalnych. Dyrektor Szpitala odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić w tym momencie 

odpowiedzi na to pytanie. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że szpital otrzymuje wiele pism między 

innymi od radnych. 

    Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy Dyrektor Szpitala wie, czy autorka pisma otrzymała 

odpowiedź na swój wniosek.  

      Dyrektor Szpitala odpowiedział, że autorka pisma na pewno otrzymała odpowiedź. 

     Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że z odpowiedzi Dyrektora ds. medycznych Elżbiety 

Wielgos-Karpińskiej nie wynika, że autorka pisma otrzymała odpowiedź na swój wniosek.           

      Dyrektor Szpitala przekazał, że zweryfikuje to. Ponadto dodał, że nie jest w stanie 

autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie, ale szpital odpowiada na wszystkie pisma  

w terminie i zapewne na to pismo również została udzielona odpowiedź. 

         Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy jeżeli autorka pisma nie otrzymała odpowiedzi na 

swój wniosek, to otrzyma ją w późniejszym terminie. 

        Dyrektor Szpitala przekazał, że zweryfikuje to. Dodał, że nie jest w stanie zagwarantować, 

że odpowiedź została udzielona. Szpital odpowiada na wszystkie pisma w terminie, więc 

autorka pisma prawdopodobnie otrzymała odpowiedź na swój wniosek. 

     Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że odpowiedź „prawdopodobnie” nie jest jednoznaczna.  

     W tym miejscu salę narad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny-liczba 

radnych 22. 
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      Radny Ryszard Frączek w imieniu Kapituły medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki zaprosił 

radnych na galę wręczenia medali im. Ks. Prałata Stefana Pieczki - "Unitas in Veritate", która 

odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 19: 00 w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu. 

Radny zaznaczył, że o ile nie zmienią się warunki sanitarne, to przekaże zaproszenia Staroście, 

który jest członkiem kapituły z uwagi na piastowane stanowisko. Radny zaprosił także radnych  

na msze św. rocznicową w intencji śp. ks. prał. Stefana Pieczki, która zostanie odprawiona 

zostanie w kościele farnym pw. WNMP 19 czerwca 2021 r. o godz. 08:00. 

     Radny Piotr Olender zwrócił się do Starosty w kontekście wypowiedzi Pani Poseł dotyczącej 

Ramety i po części wypowiedzi radnego Ryszarda Frączka. Radny zaznaczył, że biorąc pod 

uwagę stan prawny nie jest do końca przekonany, że PUP mógłby pomóc w tej sprawie. Radny 

zaapelował, aby rozeznać, w jaki sposób Powiat mógłby pomóc w rozwiązaniu tego problemu. 

Poprosił także o przekazanie tych informacji radnym po rozeznaniu tematu. Radny zaznaczył, 

że ma na myśli praktyczne rozwiązania i możliwości. PUP może mieć ograniczone możliwości 

działania w tej sprawie. Powiat z pewnością w jakiś sposób będzie mógł pomóc pracownikom 

Ramety np. w kwestii porad prawnych.  

       Starosta zadeklarował, że znajdzie jedno dodatkowe miejsce pracy w Starostwie, aby 

wesprzeć niepełnosprawnych pracowników Ramety. Ponadto dodał, że Powiat dołoży 

wszelkich starań, aby niepełnosprawni pracownicy Ramety odnaleźli się na rynku pracy. 

Starosta podkreślił, że Powiat dostrzega problemy osób niepełnosprawnych.  

        Radny Roman Wałach złożył relację z działań podejmowanych w zakresie ścieżek 

rowerowych: 

1. 22 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGW Wody Polskie. Udział  

w spotkaniu brali m.in. Wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk, Prezes Zarządu ŚOT 

Adam Wawoczny, przedstawiciel Subregionu Zachodniego, projektanci Zbiornika Racibórz 

Dolny i Dyrektor ds. nieruchomości. Efektem tego spotkania było nakreślenie kolejnych 

działań, które należy podjąć, aby można było na wiosnę legalnie jeździć po drogach 

technicznych Zbiornika.   

2. 12 maja 2021 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w Raciborzu. Radny zaznaczył, że 

harmonogram ustalony na spotkaniu w dniu 22 lutego 2021 r. nie był realizowany, co wzbudziło 

niepokój. Zgodnie z przedmiotowym harmonogramem 15 kwietnia 2021 r. miała być podpisana 

umowa. Tymczasem na dzień 12 maja br. do teraz na drogach technicznych ustawione są znaki 

zakazu wjazdu. 

       Starosta zaznaczył, że to Miasto Racibórz kontroluje sytuację ścieżek rowerowych na 

Zbiorniku Racibórz Dolny. Radny Roman Wałach przekazał PGW Wody Polskie zaznaczyły, 
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że należy wskazać jednego partnera do reprezentowania interesów Inicjatywy Rowerowej 

Bramy Morawskiej, gdyż nie chcą prowadzić rozmów z każdą z gmin osobno. Radny 

podkreślił, że na tamtym etapie było to Miasto Racibórz. Przedmiotowy temat został podzielony 

na dwa odcinki – miejski od ul. Nieboczowskiej do ul. Topolowej w Raciborzu i odcinek 

obejmujący pozostały teren – w tym przypadku wymagane będzie porozumienie 

międzygminne. Prezydent Miasta Raciborza zadeklarował, że podejmie ten temat z uwagi na 

fakt, że takie były oczekiwania PGW Wody Polskie.   

     Starosta zaznaczył, że chciałby, aby wybrzmiało, że Powiat podejmował pewne działania na 

początku tego projektu. Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej zobligowała Starostę do 

prowadzenia rozmów w tym temacie. Odbyły się rozmowy i wizja w terenie.  Przedmiotową 

sprawę koordynuje Miasto Racibórz wraz z radnym Powiatu Romanem Wałachem. 

   Radny Roman Wałach zaznaczył, że przyjął, iż reprezentuje Powiat w ramach Inicjatywy 

Rowerowej i z uwagi na ten fakt, czuje się zobowiązany do przekazywania informacji radnym 

w przedmiotowym zakresie. Radny zaznaczył, że Starosta powiedział kiedyś, że Powiat nie 

zajmuje się budowaniem ścieżek i w związku z tym Powiat nie będzie brał bezpośredniego 

udziału w tym projekcie.  

       Radny poinformował, że do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa, gdyż 

wymagana była umowa dzierżawy i jeszcze kilka innych dokumentów. Dokumenty zostały 

złożone m.in. umowa dzierżawy, regulamin, który został opracowany przez Inicjatywę 

Rowerową w sierpniu 2020 r. Opóźnienia wynikały też z faktu, że niezbędne było 

przygotowanie map. Radny podkreślił, że pracownicy Urzędu Miasta w Raciborzu 

współpracowali z pracownikami Starostwa Powiatowego w Raciborzu w tym zakresie. 

Potrzebny element mapy został przekazany do PGW Wody Polskie. Radny podziękował 

Staroście za pomoc w tym zakresie. 

     Starosta wyjaśnił, że nigdy nie powiedział, że Powiat nie buduje ścieżek rowerowych, gdyż 

są one wykonywane w ramach dróg transportu rolnego. Powiat angażuje się także w RowerOn 

 i spotkania dotyczące ścieżek rowerowych. Starosta zaznaczył, że uczestniczył w jednym  

z takich spotkań z radnym Romanem Wałachem. Powiat wystąpił z propozycją zrobienia nowej 

mapy Powiatu Raciborskiego w zakresie ścieżek rowerowych. Starosta przekazał, że zwrócił 

się do wszystkich włodarzy w tej sprawie. Urząd Miasta w Raciborzu nie przekazał jeszcze 

informacji o ścieżkach rowerowych. Zadanie po stronie Powiatu koordynuje Pan Piotr Kielar. 

Starosta zaznaczył, iż ma nadzieję, że w tym tygodniu Powiat będzie dysponował gotową siecią 

ścieżek rowerowych. Mapa przygotowywana jest w bardzo fachowy sposób. Ponadto Starosta 

przekazał, że na mapie będą ujęte ważne historyczne obiekty na terenie gmin powiatu.  
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      Starosta podkreślił, że Powiat rozwija się kompleksowo i wspiera akcję RowerOn, której 

celem jest promocja ścieżek rowerowych i zdrowego trybu życia. Powiat stara się rozwijać 

turystykę rowerową. 

    Radny Roman Wałach podkreślił, że nie kwestionuje tego faktu. Ponadto przekazał, że użyto 

kiedyś stwierdzenia, że ścieżki rowerowe nie są zadaniem własnym powiatu. Radny przekazał, 

że wnioski z września 2020 r. zostały skorygowane i przesłane. W terminie do 15 maja 2021 r. 

miała zostać podpisana umowa dzierżawy dróg technicznych. Umowa nie została podpisana do 

dzisiaj. Radny zaznaczył, że być może będzie potrzebny nacisk społeczny w tej sprawie. 

       Następnie radny Roman Wałach poruszył temat drogi Hulczyńskiej i skrzyżowania na 

mycie. Radny przekazał, że kilkanaście lat temu powstał projekt przebudowy ulicy 

Hulczyńskiej i Bogumińskiej, który zakładał solidną przebudowę skrzyżowania na mycie m.in. 

utworzenie prawoskrętu. Radny podkreślił, że planowana też była sygnalizacja świetlna. 

Sygnalizacja została zamontowana na skrzyżowaniu ulic Hulczyńskiej i Makuszyńskiego. 

Radny zapytał, czy wypowiedź Starosty dotycząca przebudowy skrzyżowania na mycie jest 

realizacją części projektu sporządzonego kilkanaście lat temu, czy jest to zupełnie nowy 

projekt.  

      Starosta poinformował, że 25 lutego 2021 r. wystąpił wraz z Prezydentem Miasta Raciborza 

z wnioskiem do GDDKiA dotyczącym przebudowy skrzyżowania na mycie. Starosta 

podkreślił, że przedmiotowe skrzyżowanie jest bardzo obciążone ruchem. Ponadto zaznaczył, 

że chciałby, aby funkcjonowały tam prawoskręty w kierunku ul. Opawskiej. Starosta odczytał 

treść pisma, które otrzymał z Generalnej Dróg Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którego 

wynika, że przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną zostanie potraktowana, jako 

zadanie inwestycyjne. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja zadań, gdzie dochodzi 

do zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad w oparciu o statystykę wypadkową uznała, że na przedmiotowym skrzyżowaniu 

niezbędna jest tylko przebudowa sygnalizacji świetlnej. Starosta przekazał, że otrzymywał 

sygnały dotyczące konieczności przebudowy skrzyżowania od mieszkańców gminy 

Krzyżanowice i gminy Krzanowice.  Starosta podkreślił, że działania podejmowane przez 

pracowników Starostwa przynoszą wymierne efekty. W tym przypadku jest to sygnalizacja 

świetlna. Starosta wyraził nadzieję, że zwiększy się przepustowość tego skrzyżowania. Ponadto 

zaznaczył, że należy zabiegać o utworzenie prawoskrętu w kierunku miasta i Pietraszyna. 

Starosta przekazał także, że nie miał wiedzy nt. wcześniejszego projektu skrzyżowania na 

mycie.  
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 Radny Artur Wierzbicki zapytał, czy na tworzonych przez Powiat mapach ścieżek 

rowerowych jest lub może być zaznaczona Droga św. Jakuba. Radny poinformował, że Szlak 

św. Jakuba na terenie powiatu raciborskiego znajduje się pod patronatem diecezji opolskiej  

i gliwickiej. Kościół pw. św. Jakuba w Raciborzu jest jednym z trzech wskazanych przez 

Biskupa Opolskiego Kościołów Jubileuszowych. Starosta przekazał, że mapy ścieżek 

rowerowych są przygotowywane i będą stanowić pewną bazę, która będzie rozwijana.  

Zaznaczył, że turystyka w Powiecie bardzo się ożywiła między innymi dzięki akcji RowerOn. 

Przygotowywane mapy będą wykorzystywane lokalnie. Starosta zaznaczył, że planowane jest 

utworzenie Szlaku Zabytków Techniki Pogranicza. Na terenie powiatu znajduje się m.in. wiele 

młynów, muzeum dentystyczne, Zamek Piastowski w Raciborzu, muzeum kowalstwa. Na 

mapie, która miałaby powstać docelowo można wskazać wszystkie ważne obiekty w powiecie. 

W kolejnym etapie zostanie ujęty Szlak św. Jakuba. Starosta podkreślił, że na tym etapie nie 

chciałby zdradzać więcej szczegółów w tej sprawie. 

    Radny Artur Wierzbicki przekazał, że Droga św. Jakuba od strony Gliwic przechodzi obok 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Ponadto zaznaczył, że nie otrzymał jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie, czy Droga św. Jakuba zostanie ujęta w mapach tworzonych przez 

Powiat. 

      Starosta przekazał, że na mapie, które obecnie jest tworzona nie zostanie ujęta Droga św. 

Jakuba. Zostanie ona ujęta w kolejnym etapie. Ostatnia mapa była utworzona w 2011 r. 

      Radny Artur Wierzbicki podkreślił, że Szlaki św. Jakuba są prowadzone na trasach ścieżek 

rowerowych radnych. 

     Radny Ryszard Frączek zapytał, czy radni będą mieli możliwość wglądu i zgłaszania uwag 

do mapy przed jej wydaniem. Ponadto radny podzielił zdanie radnego Artura Wierzbickiego  

w sprawie umieszczenia na mapie Drogi św. Jakuba. Radny zaznaczył, że Drogi św. Jakuba 

prowadzą aż do Hiszpanii. 

     Starosta podkreślił, że do Santiago de Compostela. 

     Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że wyłączenie Szlaku św. Jakuba z mapy tworzonej 

przez Powiat można porównać do wyłączenia Polski z Unii Europejskiej. Ponadto podkreślił, 

że jest to zaszczyt, że przez Raciborszczyznę przechodzi ten szlak. 

     Radny Szymon Bolik przyznał, że jest po części odpowiedzialny za tworzenie tej mapy wraz 

ze swoim bratem, który jest grafikiem. Mapa powstanie na bazie gry planszowej, która powstała 

w poprzedniej kadencji. Radny zaproponował Staroście, że na podstawie tej gry stworzona 

zostanie mapa rowerowa. Później pojawiła się inicjatywa RowerOn. W ocenie radnego 

umieszczenie Drogi św. Jakuba na tworzonej mapie nie stanowi problemu. Ponadto 
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zaproponował, aby radni zgłaszali swoje propozycje, które zostaną uwzględnione, gdyż mapa 

jest obecnie jeszcze na etapie tworzenia. Radny przekazał, że powinna ona powstać w terminie 

do dwóch tygodni. Mapa będzie jeszcze zweryfikowana przez Urzędy Gminy w zakresie 

przebiegu ścieżek rowerowych.  Zostanie ona wydana w formie elektronicznej i papierowej.  

       Starosta zaznaczył, że nie chciał zdradzać szczegółów tego projektu przed ukończeniem 

mapy. Podkreślił, że ten projekt pokazuje, jak Powiat chcę się otwierać i promować. Starosta 

przekazał ponadto, że trasa Szlaku św. Jakuba jest mu bardzo dobrze znana. Przez Powiat 

przebiega również Szlak Husarii Polskiej upamiętniający przemarsz wojsk Króla Jana III 

Sobieskiego w 1683 r. na odsiecz Wiednia. Celem wydania mapy była promocja Powiatu. 

Powiat chce wspierać i realizować dobre pomysły.  

     Radny Szymon Bolik zaznaczył, że przedsięwzięcie nie jest finansowane ze środków 

Powiatu. Mapa powstaje z inicjatywy radnego i jego otoczenia. Radny podkreślił, że muszą być 

przestrzegane pewne granice z uwagi na ograniczone możliwości. Nad przedmiotowym 

projektem nie pracują zastępy grafików i informatyków. 

     Radny Ryszard Frączek zapytał, z kim mógłby się kontaktować w sprawie mapy. 

     Starosta przekazał, że nie spodziewał się, że informacja o tworzeniu mapy ścieżek 

rowerowych zostanie podana do publicznej wiadomości na sesji. Starosta docenił 

zaangażowanie radnego Szymona Bolika i Jego brata w tworzenie mapy bez korzyści 

finansowych.  Starosta podkreślił, że skonsultuje mapę z radnymi.  

    Radny Ryszard Frączek przekazał, że zgłosi się w tej sprawie do radnego Szymona Bolika.  

    Radny Łukasz Mura na prośbę Pani Senator Ewy Gawędy przekazał, że na terenie powiatu 

raciborskiego powstały dwa punkty konsultacyjno-informacyjne rządowego Programu „Czyste 

Powietrze”: 

1. w Gminie Kornowac, 

2. także dzięki staraniom radnego w Gminie Krzyżanowice. 

Radny zaznaczył, że jest to namacalna inicjatywa wychodząca naprzeciw mieszkańcom, którą 

radni powinni docenić. Radny podziękował Wójtom ww. gmin za współpracę przy tworzeniu 

przedmiotowych punktów.  

       Następnie radny odniósł się do wypowiedzi Starosty, z której wynikało, że zgłaszane 

podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (24.05) rowy zostały 

wyczyszczone.  

        Starosta przekazał, że przejeżdżając przez Gminę Krzyżanowice zwrócił uwagę, że służby 

powiatowe pracują w terenie. Rowy wzdłuż trasy, którą jechał Starosta były w miarę 

wykoszone i wyczyszczone. 
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    Radny Łukasz Mura zaznaczył, że jadąc o 14:00 trasą Krzyżanowice-Owsiszcze zauważył 

że rowy nie są wyczyszczone.  Radny zaznaczył, że po sesji sprawdzi, czy są wyczyszczone 

rowy na trasie Borucin-Bolesław. Radny przekazał, że rów po prawej stronie jest w bardzo 

fatalnym stanie i wymaga koszenia pobocza. 

     Starosta zwrócił uwagę, że PZD utrzymuje prawie 300 km dróg powiatowych  

i wojewódzkich. Wszyscy włodarze zgłaszają potrzebę czyszczenia kanalizacji i rowów. 

Starosta przekazał, że nie jest w stanie na wszystkie wezwania radnych, czy sołtysów od razu 

wysyłać na wskazane miejsce służb powiatowych, które działają w terenie. Służby wykonały 

cztery koszenia poboczy własnym sumptem. Firmy, którym zlecano koszenie poboczy 

wykonywały trzy koszenia. Starosta zaznaczył, że należy wzmacniać potencjał PZD. Dodał 

ponadto, że nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w PZD, a jednostka utrzymuje większą 

ilość dróg. Dyrektor PZD koordynuje pracę jednostki. Starosta zaznaczył, że nie można 

oczekiwać, że wszystkie zadania zostaną wykonane natychmiastowo.  

       Starosta podkreślił, że otrzymał informację od jednej z osób śledzących transmisję sesji 

online, że w Rudzie Kozielskiej powstanie kapliczka pw. św. Jakuba. 

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby z uwagi na rozpoczynający się w czerwcu 

sezon wakacyjny sesja odbyła się w terminie 22 lub 24 czerwca o godzinie 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady na 2021 r. tematem kolejnej sesji będzie:  

1.„Debata nad raportem o stanie Powiatu raciborskiego oraz udzielenie wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu.” 

2. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu.” 

     Radny Artur Wierzbicki zapytał, czy jeżeli sesja odbędzie się w czwartek to posiedzenia 

komisji stałych będą odbywały się odpowiednio od poniedziałku do środy. 

     Przewodniczący Rady odpowiedział, że ta kwestia zostanie ustalona.   

 

Ad 15.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 18:17 zakończył XXIX sesję Rady Powiatu 
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Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XXIX sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono.    Przewodniczący Rady   

Protokołowała:               Adam Wajda 

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula   

 

 


