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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.6.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXX/2021 

z  XXX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  24 czerwca 2021  r. 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXX sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie dostępne 

pod poniższym linkiem:  

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/db588cec-9ea4-4747-af96-a90ba39b3c70  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 24 czerwca 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 24 czerwca 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXX/236/2021 – w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum 

zaufania. 

2. XXX/237/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

3. XXX/238/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2020 rok. 

4. XXX/239/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032.   

5. XXX/240/2021 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/db588cec-9ea4-4747-af96-a90ba39b3c70
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6. XXX/241/2021 – w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

7. XXX/242/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 

na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

8. XXX/243/2021 – w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

9. XXX/244/2021 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz 

pokrycia straty netto. 

10.  XXX/245/2021 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

11. XXX/246/2021 – w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego  

w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. 

            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 XXIX 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. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego wotum zaufania. 
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9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 

rok. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

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

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – 

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. 

dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu oraz pokrycie straty netto.  

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy 

Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. 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. 15:03 otworzył obrady XXX 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 24 czerwca 

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

Przewodniczący Rady poinformował także, że w związku z wystąpieniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przed obradami sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

powzięto środki bezpieczeństwa zgodnie z § 8 ust. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Zdrowia tj. zapewniono środki do dezynfekcji rąk i zorganizowano stanowiska  

z zachowaniem odległości wynoszącej, co najmniej 1,5 m. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Przewodniczący Rady poinformował, że pismem nr OR.IV.0022.3.6.2021 z dnia  

24 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł o wprowadzenie: 

1. nowego projektu uchwały: 

- w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu raciborskiego w zakresie wspierania 

rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, 

2. nowych wersji projektów uchwał: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2021 – 2032, 
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Przewodniczący Rady zapytał, jakie zmiany zostały ujęte w nowej wersji ww. projektu 

uchwały.   

Starosta poinformował, że w nowych wersjach projektów uchwał budżetowych ujęte zostały 

środki, które Powiat Raciborski, jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu 

publicznego przeznacza na bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku 

życia w ramach akcji pn. „Wakacje w Powiecie”. 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

Przewodniczący Rady zapytał, jakie zmiany zostały ujęte w nowej wersji ww. projektu 

uchwały.   

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

Wicestarosta Marek Kurpis odpowiedział, że zmieniła się treść uzasadnienia do ww. projektu 

uchwały.  W jego treści zamieszczono informację, że Rada Społeczna Szpitala Rejonowego im. 

dr. Józefa Rostka w Raciborzu podjęła uchwałę nr 3/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania sprawozdania finansowego szpitala za rok 2020. Opinia Rady Społecznej jest 

pozytywna. 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.6.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. i projektów uchwał, o których mowa w pkt 

1 i 2 przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21 czerwca 2021 r.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się   0 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z systemem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosów Staroście Grzegorzowi Swobodzie i radnemu Tomaszowi Cofale.   

Starosta Grzegorz Swoboda i radny Tomasz Cofała zadeklarowali, że oddali w głosowaniu 

głosy „za”.  

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

 

Protokół z XXIX sesji z dnia 25 maja 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   21 

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 – 19 głosów za, 

2 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw. 

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

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Artur Wierzbicki.  

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 26 maja 2021 r. do  

11 czerwca 2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 11 czerwca 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 12 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 5). 
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Następnie Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił informację o najważniejszych 

zadaniach realizowanych przez Powiat z zakresu problematyki społecznej i gospodarczej: 

1. Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.”. Zadanie 

realizowane będzie w terminie od 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. 

2. Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłosił 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 dotyczącej zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Konsultacje przeprowadzone były w okresie od 

dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r.  

3. wzorem roku poprzedniego również w tym roku z okazji Dnia Dziecka wśród radnych 

powiatowych została przeprowadzona akcja „Pizza dla Malucha”, której adresatem byli 

podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego. Akcja 

ponownie odniosła wielki sukces, czego dowodem są przesłane z placówek zdjęcia 

zadowolonych dzieci oraz gorące podziękowania dla darczyńców.  

4. w dniu 8 czerwca 2021 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski odwiedził powiat raciborski. 

Wizyta połączona była z uroczystością czepkowania studentów I i II roku kierunku 

pielęgniarstwo PWSZ w Raciborzu, w którym wraz z Ministrem uczestniczyli Starosta 

Grzegorz Swoboda, Wicestarosta Marek Kurpis, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach Piotr Nowak i Dyrektor Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu; podjęto m.in. temat powrotu do normalnego 

trybu pracy raciborskiej lecznicy, planów jej rozbudowy i zwiększenia potencjału, który został 

dostrzeżony przez Ministra. Ponadto Minister Adam Niedzielski odwiedził również Zamek 

Piastowski w Raciborzu, gdzie podziwiał najstarszy zabytek ziemi raciborskiej – Kaplicę 

zamkową pw. św. Tomasza Becketa. 

5. Powiat Raciborski, jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu 

zbiorowego w ramach akcji pn. „Wakacje w Powiecie” wprowadza bezpłatny przejazd dla 

dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Ulga będzie obowiązywała w okresie od  
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28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Do potwierdzenia uprawnienia do bezpłatnego 

przejazdu wystarczy okazanie kierowcy dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek.  

6. spełniając oczekiwania mieszkańców powiatu raciborskiego Starostwo Powiatowe  

w Raciborzu podjęło inicjatywę przygotowania połączonej oferty wszystkich jednostek  

w ramach działania pn. „Wakacje w Powiecie”. W akcję włączone zostały następujące 

jednostki: Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu i Miejska i Powiatowa Bibliotek Publiczna  

w Raciborzu. Dodatkowo w akcję włączone zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu. Plakaty informacyjne o planowanych działaniach zostaną 

upublicznione na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów. 

Powiat przekaże środki w wysokości 100.000 zł na organizację tych przedsięwzięć w ramach, 

których odbywać się będą m.in. koncerty, warsztaty, ogniska, wycieczki, pikniki, plener 

malarski. Starosta podkreślił, że Skarbnik Powiatu Roman Nowak bardzo wspierał to 

przedsięwzięcie. 

7. Powiat Raciborski we współpracy z firmą Eko-Okna S.A. planuje utworzenie przy Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Powiatowego Centrum Dziecka. Placówka 

będzie składać się z nw. modułów: 

a) Środowiskowy Dom Samopomocy, 

b) pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, 

c) oddziały do rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej oraz powypadkowej dzieci i osób 

niepełnosprawnych z uwzględnieniem odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzania 

fizykoterapii oraz kinezyterapii o najwyższych standardach. Ponadto rozważana jest możliwość 

umiejscowienia w otoczeniu ośrodka tężni solankowej oraz komory kriogenicznej.  

8. Zarząd Powiatu Raciborskiego, w związku z zakończeniem okresu trwania Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2004-2020 planuje rozpocząć procedurę opracowania nowej, 

ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2030 z udziałem wszystkich gmin Powiatu 

Raciborskiego. Strategia ma zakładać spójność ze strategią Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 Starosta podkreślił, że aktualnie Powiat realizuje 82 inwestycje, na sesji zostaną 

przedstawione tylko najważniejsze z nich. Starosta podkreślił, że jest możliwość wglądu do 

pełnej listy inwestycji.   

 Następnie Starosta przedstawił informację dotyczącą rozpoczętych i realizowanych 

inwestycji: 
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1. Rozbudowa i przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy – odcinek  

ul. Spółdzielczej do skrzyżowania z ul. Staszica i odcinka w kierunku na Pawłów, 

2. Przebudowa DP 3517S (ul. Dworcowa), remont DP 3516S (ul. Główna i Raciborska)  

w Tworkowie oraz przebudowa DP 3536S (ul. Ofiar Oświęcimskich) w Górkach Śląskich, 

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

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca obszaru 

zabudowanego w kierunku Krzanowic, 

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

6. Przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach na zadaniu pn. 

„Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice, 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich, 

8. Remont części pomieszczeń w Archiwum Zakładowym przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu, 

9. Malowanie elewacji – części docieplonych i tynków gładkich budynku B Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, 

- zadania do wykonania przez PZD o charakterze inwestycyjnym: 

10. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S – ul. Brzeska w Pogrzebieniu, 

11. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3628S w Krzanowicach, 

12. Zakup pojazdu – samochód osobowo-ciężarowy, 

13. Zakup głowic, jako osprzętu do sprzętu będącego w posiadaniu PZD celem koszenia 

poboczy, 

- zadania o charakterze remontowym do zrealizowania przez PZD: 

14. Roboty remontowe i naprawcze na odcinkach DP 3503S Pawłów – Modzurów, 

15. Ustawienie krawężników przy odcinku DP 3545S w miejscowości Kornowac (zadanie 

wykonane), 

16. Ustawienie krawężników przy DP 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu (zadanie 

wykonane), 

17. Remont ciągu pieszego przy DP 3502S w miejscowości Maków na długości 54 mb., 

- zadania do wykonania przez placówki oświatowe: 

CKZiU nr 1 w Raciborzu: 

18. Modernizacja sanitariatów, 

CKZiU nr 2 w Raciborzu: 

19. Przebudowa studni wodomierzowej i instalacji w studni (zadanie wykonane), 

20. Wykonanie i montaż balustrady przy wejściu od strony budynku B (balkon) w budynku A 

(zadanie wykonane), 
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21. Przebudowa pomieszczenia na aulę w CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

22. Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu: 

23. Remont dachu na głównym budynku szkoły, 

24. Modernizacja sanitariatów edamskich na pierwszym i drugim piętrze szkoły, 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: 

25. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic w ZSE w Raciborzu, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu: 

26. Remont pokrycia dachu internatu nr 1, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu: 

27. Remont gabinetów diagnostycznych, administracji oraz sekretariatu, 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu: 

28. Zmodernizowanie południowej i w części zachodniej strony bezpośredniego otoczenia 

budynku polegającej na wymianie starych płyt chodnikowych na kostkę brukową. 

 Ponadto Starosta poinformował, że zostanie złożony wniosek do Wojewody Śląskiego 

o udzielenie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę ok. 27 mln zł 

na realizację zadań związanych z usuwaniem szkód popowodziowych na terenie powiatu 

raciborskiego.  

 Następnie radna Elżbieta Biskup, w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty o planowanym 

utworzeniu Powiatowego Centrum Dziecka, podkreśliła, że cieszy się z faktu, że Starosta  

i Zarząd wykazują troskę o sprawy osób niepełnosprawnych. Radna odnosząc się do 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, które odbyło się  

22 czerwca 2021 r. zwróciła uwagę, że w pierwszej kolejności należy rozwiązać problemy  

i utrudnienia, które osoby niepełnosprawne napotykają podczas wizyt w poradniach 

specjalistycznych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 W dalszej części swojego wystąpienia radna Elżbieta Biskup poruszyła kwestię akcji 

pn. „Wakacje w Powiecie”. 

 Starosta zaproponował, aby w tym punkcie porządku obrad radni zadawali pytania 

dotyczące spotkań, natomiast pozostałe zapytania w punkcie pn. „Interpelacje i zapytania”. 

 Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że chciałaby uzyskać odpowiedź na pytanie, kto  

z kadry pedagogicznej zapewni opiekę dzieciom i młodzieży w tak szerokiej akcji, która jest 

planowana.  
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Ad 6. Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, a także uchwał rady powiatu.  

Raport został udostępniony radnym i mieszkańcom Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 2021 r.  

Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 (zał. nr 6) był omawiany na 

posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze 

obrady. 

Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 

2020 w formie prezentacji multimedialnej (wydruk ww. prezentacji – zał. nr 7).  

 Podsumowując swoją wypowiedź Starosta złożył podziękowania członkom Zarządu, 

Radnym Powiatu Raciborskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, służbom, inspekcjom i strażom, władzom 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom. Osiągnięcie wymiernych 

rezultatów działania w 2020 roku było możliwe dzięki ich zaangażowaniu oraz bardzo dobrej 

współpracy. Słowa podziękowania i uznania Starosta skierował do wszystkich osób 

zaangażowanych w codzienną pracę na rzecz walki z pandemią COVID-19. Walka ta jest 

szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników systemu ochrony zdrowia, opieki 

społecznej, służb mundurowych i pracowników samorządowych. Starosta zapewnił, że 

dostrzega działania tych osób i wyraził ogromny szacunek dla ich pracy. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego dołożył wszelkich starań, aby w 2020 roku zapewnić wysoką jakość usług 

publicznych oraz prawidłową realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej 

społeczności.   Roku 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano 

w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania Powiatu Raciborskiego są duże, 

ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. Starosta zapewnił, że stale w sposób 

strategiczny i przemyślany Zarząd Powiatu będzie dążyć do realizacji wszystkich 

zaplanowanych inwestycji i zadań.  Starosta zachęcił wszystkich do zapoznania się  

z obszernym raportem. 
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 Szczególne podziękowania Starosta skierował do Skarbnika Powiatu Romana Nowaka. 

Ponadto Starosta docenił także pracę pracowników Wydziału Organizacyjnego włożoną  

w przygotowanie omawianego raportu i podziękował wszystkim pracownikom Starostwa  

i podległych jednostek za ogrom wzorcowej pracy włożonej w realizację zadań w 2020 r.  

 

Ad 7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

 

Głos w debacie zabrał radny Roman Wałach. Radny zapytał, czy środki na budowę SOR 

(10,6 mln zł) przedstawione w raporcie są fizycznie ujęte w rozliczeniach.  

Starosta odpowiedział, że umowa na realizację zadania została podpisana w 2020 r. Na 

wniosek ówczesnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego inwestycje w szpitalach 

zostały wstrzymane. Starosta zaznaczył, że jest przekonany, że środki zostały ujęte  

w rozliczeniach. Samorząd nie może zawierać umów, gdy nie posiada zabezpieczonych 

środków na ten cel.  

Radny Roman Wałach analizując raport przekazał, że pewne współczynniki w budżecie 

Powiatu wzrosły, a niektóre zmniejszyły się, jednak fizycznie kwoty nie uległy znaczącej 

zmianie. Dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym spadły o kilka procent. 

Analogiczna sytuacja występuje w kwestii dochodów własnych jednostek organizacyjnych i 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Radny Roman Wałach zaznaczył, że nastąpił znaczący 

wzrost środków z dotacji rządowych, unijnych i celowych z budżetu państwa. Radny zwrócił 

uwagę, że środki unijne związane są głownie z PKS (3,57 mln zł) i wentylacją szpitala (7,9 mln 

zł). Radny podkreślił, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do pewnych inwestycji w 

szpitalu. Radny docenił, że ta możliwość została wykorzystana. Dodał ponadto, że w celu 

pozyskania środków należało złożyć wnioski, ale nie było ich spektakularnie wiele. Wysokie 

kwoty dofinansowania spowodowały znaczny wzrost dochodów. Wobec powyższego pewne 

współczynniki spadły, ale fizycznie wysokość kwot nie uległa znacznym zmianom. 

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że cieszy się, że Powiat korzysta ze środków 

rządowych. Dodał, że obserwuje na sesjach, co roku pewien rytuał tj. narzekanie na sesjach, na 

których uchwalany jest budżet Powiat na zmniejszenie dochodów Powiatu z udziału w podatku 

dochodowym, wprowadzenie ulg podatkowych dla młodych osób, itp. Finalnie okazuje się, że 

sytuacja finansowa Powiatu jest dobra i tak dobrze nigdy nie było. Radny podkreślił, że nie 

należy wszystkiego chwalić i krytykować, gdyż prawda leży po środku. Radny podkreślił, że 

można się nie zgadzać z tym, jak środki są wydatkowane i dyskusje w tym temacie są 

najczęściej prowadzone na posiedzeniach Komisji, ale ważne, że są wydatkowane. Radny 
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zaznaczył, że do zabrania głosów tym punkcie obrad skłoniła go wypowiedź Starosty dotycząca 

bardzo dobrej kondycji szpitala. Radny zaznaczył, że sytuacja szpitala uległa poprawie i szpital 

nie odnotował straty, które była cykliczna. Wynika to głownie z faktu, że NFZ bardzo wysoko 

wycenił świadczenia covidowe. Nie wiadomo, jaka byłaby sytuacja szpitala, gdyby nie udzielał 

świadczeń covidowych. Radny dopytywał, czy Starosta i Dyrektor Szpitala mają plan na 

przywrócenie szpitala do pierwotnej działalności. Sytuacja kadrowa w szpitalu jest tragiczna. 

Część lekarzy odeszła ze szpitala jeszcze przed pandemią, a części lekarzy COVID-19 ułatwił 

podjęcie decyzji o odejściu ze szpitala. Radny podziękował lekarzom, którzy wciąż pracują  

w raciborskiej lecznicy. W ocenie radnego przedmiotowa sytuacja wymaga zastanowienia się. 

Radny dodał, że być może podjęto by inną decyzję w odniesieniu do raciborskiego szpitala, 

gdyby posiadał SOR. Wszystkie liczące się szpitale w regionie posiadają SOR. Dyrektor 

Szpitala zaznaczył, że w poprzedniej kadencji nie było woli, aby SOR został utworzony.  

Radny Tomasz Kusy pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość poinformował, że członkowie ww. Klubu nie udzielą Zarządowi Powiatu 

wotum zaufania z uwagi na fakt, że Starosta miesza sprawy prywatne ze służbowymi 

uzasadniając to, że ma na celu rozwój i dobro Powiatu.  

Radny podkreślił, ze chciałby ostudzić entuzjazm Starosty stwierdzając, że to nie jest 

wszystko, na co stać Powiat. Radny zaznaczył, że jeszcze nigdy Powiat nie otrzymał tylu 

środków finansowych od strony rządowej.  

Radny Franciszek Marcol zwrócił uwagę, że radni nie otrzymali do wglądu omawianej 

przez Starostę prezentacji multimedialnej, co utrudniało w pewien sposób możliwość 

odnoszenia się do danych zawartych w raporcie. Wobec powyższego radny zwrócił się 

z prośbą, aby w przyszłym roku radni otrzymali do wglądu prezentację multimedialną.  

Radny zwrócił uwagę, że w tabeli przedstawiającej wykaz remontowanych dróg  

z uwzględnieniem ich lokalizacji w poszczególnych gminach (Raport o stanie Powiatu 

Raciborskiego za rok 2020, str. 29-33) jedynym wykonanym zadaniem w 2020 r. jest „Zakup 

urządzeń – tablic zmiennej treści wyświetlającej prędkość pojazdu dla DP 3536S w Górkach 

Śląskich”. Radny podkreślił, że inwestycje są realizowane dzięki środkom rządowym.  Biorąc 

pod uwagę wysokość kwoty, która została wydatkowana na inwestycje drogowe (38 mln zł) 

trudno cieszyć się z faktu, iż w Gminie Nędza zrealizowana została tylko jedna inwestycja. 

Ponadto radny zaznaczył, że zakupiona tablica wskazuje nieprawidłową wartość. Radny 

podkreślił, że cieszy się z faktu, że w trakcie realizacji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 

od strony DW 919. Przedmiotowy odcinek stanowi ok. ¼ całej drogi. Radny zaznaczył, że 
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Starosta niejednokrotnie przekazywał informację, że inwestycje są realizowane na terenie 

całego powiatu. Radny podkreślił, że liczba km dróg rożni się zdecydowanie w poszczególnych 

gminach i należałoby rozważyć, w jaki sposób sprawiedliwie realizować inwestycje drogowe 

na terenie powiatu.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że Powiat aplikuje o środki, nie są one przyznawane 

obligatoryjnie. Należy się cieszyć z przyznanych dofinasowań. Informacje zawarte w raporcie 

dotyczą tylko zadań realizowanych w 2020 r. Nie przeprowadza się dużych inwestycji 

drogowych, co roku w tej samej gminie. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że przyszłe 

lata również będą obfitować w dofinansowania, z których będzie mógł skorzystać Powiat. 

Radny Ryszard Frączek docenił elokwencję, działanie i energię Starosty. Radny 

podkreślił, że Starosta jest urzędnikiem, który dobrze wykonuje swoją pracę i nie ma do niej 

zastrzeżeń. Starosta pozyskuje środki finansowe, ale one należą się mieszkańcom Powiatu. 

Rząd musi przekazać środki na oświatę i szpital. Radny podkreślił, że Staroście i Zarządowi 

brakuje koncepcji na Powiat. Radny dopytywał także o rozwój powiatu w sensie gospodarczym, 

o pomysł na wykorzystanie rzeki Odry, o koncepcję na rozwój rolnictwa. Radny zapytał także, 

jakie działania podjął Starosta i PUP w sprawie Ramety. Radny nie ma zastrzeżeń do dróg, 

szkół i pomocy społecznej, ale Starosta powinien być mężem stanu, który ma wizję. W raporcie 

nie ma informacji o ekologii, zanieczyszczeniach, o współpracy z gminami. Radny zaznaczył, 

że Starosta nie zorganizował np. na Zamku spotkania z przedsiębiorcami. W ocenie radnego 

brakuje wspólnego działania w sprawach Powiatu. 

Starosta podkreślił, że przedstawił bardzo obszerny raport o stanie Powiatu za rok 2020. 

Nie ujęto w prezentacji realizowanych przez Powiat projektów ekologicznych. Starosta 

poinformował, że dwa miesiące temu do prawie wszystkich placówek oświatowych przekazane 

zostały środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji. Starosta 

podkreślił, że Powiat będzie aplikował o środki z Europejskiego Zielonego Ładu.  

Następnie Starosta przekazał, że systematycznie przekazuje informacje, jaka jest wizja, 

działania i plany Zarządu w sprawach Powiatu, w zakresie pro ekologii: fotowoltaika, 

termomodernizacja budynków, energooszczędne oświetlenie. Od dwóch lat gromadzone są 

środki finansowe na termomodernizację DPS. Przygotowana jest dokumentacja projektowa na 

termomodernizację PZD i wielu innych obiektów.  

W kwestii przedsiębiorców Starosta chce stworzyć tzw. „Raciborski Okrągły Stół 

Przedsiębiorców”, w ramach, którego systematycznie będą odwiedzani lokalni przedsiębiorcy. 

Budowanie potencjału Raciborszczyzny to budowanie firm i ludzi w nich pracujących. Ponadto 
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Powiatowa Rada Rynku Pracy zajmuje się tematyką gospodarczą. W kwestii rolnictwa Starosta 

przekazał, że Powiat stara się pozyskać kolejne środki na scalanie gruntów.  

Ponadto Powiat zaangażował się w budowę kolejnych obwodnic. Starosta apeluje, aby 

wszystkie gminy Subregionu Zachodniego podpisały list intencyjny do Prezesa Rady 

Ministrów i odbyły z Premierem spotkanie, aby przekazać informację, jak ważna jest droga 

łącząca Racibórz z Autostradą A1. Starosta podkreślił, iż ma nadzieję, że uda się pozyskać 

środki na budowę tej drogi. Powiat chce rozwijać nową sieć inwestycji wojewódzkich na terenie 

powiatu.  

Starosta zaznaczył, że nie wszystkie informacje są przekazywane na obradach jednej 

sesji. Z uwagi, że realizowana jest ogromna ilość inwestycji Starosta stara się przekazywać na 

sesji informacje o najważniejszych inwestycjach przedsięwzięciach realizowanych  

i planowanych przez Powiat. Starosta poinformował także, że chce wyremontować pozostałe 

odcinki drogi nr 3536S w Górkach Śląskich. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa 

na wiele innych zadań, celem Zarządu jest rozwój Powiatu. 

Radny Ryszard Frączek podkreślił, że działania Starosty m.in. w zakresie organizacji 

spotkań z przedsiębiorcami są spóźnione o dwa lata. Niedługo będą organizowane nowe 

wybory samorządowe. Radny dopytywał, czy Starosta prowadzi aktualnie kampanię wyborczą, 

zapomniał o tej kwestii, czy dopiero teraz do niej „dojrzał”.  Radny podkreślił, że Jego 

wypowiedź dotyczy także sytuacji rolników. Radny podkreślił, że z uwagi na fakt, że koncepcja 

Starosty różni się od koncepcji radnego nie może udzielić wotum zaufania Staroście.  

Następnie głos w debacie zabrał radny Łukasz Mura. Radny przypomniał, że na 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się 24 maja 2021 r. 

wskazał na zależność scalania gruntów i powodzi, które wystąpiły w maju 2021 r. na terenie 

gminy Krzyżanowice. Radny sugerował wprowadzenie innych rozwiązań w zakresie scalania 

gruntów. Radny zaznaczył, że w odpowiedzi otrzymał informację, że scalaniem gruntów 

zajmuje się Urząd Marszałkowski. Radny podkreślił, że nie zgadza się z tą odpowiedzią. 

Dofinansowanie na zadania związane ze scalaniem gruntów jest przekazywane Powiatowi.  

Radny Łukasz Mura przytoczył fragment majowego wydania Krzyżanowickich Wieści 

Gminnych, w których Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki wskazał, że „Słychać głosy 

nielicznych mieszkańców - nie wiem czy słuszne, że scalanie gruntów sprzyja takim 

zjawiskom. Na pewno musimy podjąć próbę przeciwdziałania w tych sferach - na które nasi 

mieszkańcy, rolnicy mają wpływ.”. W ocenie radnego niezbędne jest przeprowadzenie zdrowej 

debaty z rolnikami w temacie m.in. komasacji pól. Odpowiedzialność za majowe powodzie nie 

może być przerzucana wyłącznie na rolników.  
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Radny Łukasz Mura podkreślił, że rolnikom z powiatu raciborskiego brakuje ziemi. 

Radny zaznaczył, że podejmował przedmiotowy temat.  Poruszył także kwestię spotkania, które 

odbyło się 10 marca 2021 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Udział w spotkaniu brali 

włodarze gmin i przedstawiciele Izby Rolniczej. Przedmiotem spotkania były rozmowy na 

temat rozwoju rolnictwa i gospodarstw rolniczych. Wskazano, iż w spotkaniu nie brali udziału 

rolnicy z powodu obostrzeń covidowych. W spotkaniu brało udział około 30-40 osób, a sala 

konferencyjna może pomieścić około 80 osób. W ocenie radnego w spotkaniu mogło wziąć 

udział po 5 przedstawicieli rolników zainteresowanych ziemią z każdej gminy. Radny zwrócił 

uwagę, że w spotkaniu uczestniczył największy dzierżawca ziemi Skarbu Państwa. Rolnicy 

mają o to ogromny żal.  

Starosta poinformował, że Powiat nie był organizatorem ww. spotkania  

i przedstawiciele Powiatu brali w nim udział w charakterze zaproszonych gości. Organizatorem 

spotkania była Izba Rolnicza.  

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                       14 

Przeciw:                8 

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXX/236/2021 w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z systemem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Sebastianowi Mikołajczykowi. 

Radny Sebastian Mikołajczyk zadeklarował, że oddał w głosowaniu głos „przeciw”. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2020 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił radnym informację na temat realizacji 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 r.  
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 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

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

23 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowali: 

1. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 

rok,  

2. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.   

  

Głosowanie:  

Za:                      14  

Przeciw:               0  

Wstrzymało się    8 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/237/2020 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

 

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

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.  

  

 Przewodniczący Rady odczytał treść: 

1. Uchwały Nr 4200/III/118/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok (zał. nr 8), 

2. Uchwały Nr 4200/III/164/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (zał. nr 9). 

 Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy poinformował,  

że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniach w dniach 27 kwietnia 

2021 r., 18 maja 2021 r., 20 maja 2021 r., 25 maja 2021 r., 1 czerwca 2021 r. i 7 czerwca  

2021 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu 
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Powiatu za 2020 rok, sprawdziła Uchwały Zarządu Powiatu pod względem zasadności 

wydatków. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania i w obecności 

5 członków Komisji podjęła wniosek o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, stosunkiem głosów –3 głosy za, 2 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się. 

Następnie Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej Tomasz 

Cofała przedstawił stanowisko członków Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

„Radni Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej w okresie poprzedzającym dzisiejszą sesję 

dokonali szczegółowej analizy wykonania budżetu za 2020 rok. Przekazane przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 

oraz materiały uzupełniające w tym min. opinia RIO w Katowicach i protokół pokontrolny 

Komisji Rewizyjnej pozwoliły na przeprowadzenie oceny procesu realizacji dochodów oraz 

wydatków wykonanych w całym 2020 roku. W dniu dzisiejszym po raz trzeci w obecnym 

składzie Rady będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Absolutorium, nazywane też aktem uznania za prawidłową działalność finansową organu, 

któremu absolutorium jest udzielane, na podstawie przedłożonego sprawozdania.  

Zaprezentowane w sprawozdaniu wykonanie budżetu za 2020 rok wskazuje po 

zmianach na dzień koniec grudnia 2020 dochody w kwocie 166 490 980,01 zł, tj. 102 % 

zakładanego planu. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą 150 474 980,90 zł tj. 90% planu. 

Warte zaznaczenia jest to, że w wyżej wymienionej pozycji sprawozdania wydatki inwe-

stycyjne to kwota w wysokości aż 25.602.426,61 zł., spłata zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 

zł. oraz udzielone wsparcie dla Szpitala w wysokości 502.481,98 zł. (pokrycie straty za  

2018 r.) 

Szanowni Państwo, prezentowane w sprawozdaniu wskaźniki finansowe są 

optymistyczne i wskazują, że rok 2020 pomimo trudności możemy zaliczyć do wyjątkowo 

udanych. Myślę, że długa lista powiatowych inwestycji drogowych, prowadzone remonty  

w jednostkach podległych, scalanie rolniczych gruntów, podnoszenie poziomu kształcenia 

naszej młodzieży, zakup sprzętu dla Szpitala - cieszą nie tylko nas radnych, ale przede 

wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Dostrzegamy w tym podstawy dobrego 

zarządzania, stałego nadzorowanie realizacji budżetu oraz odpowiedzialnego reagowania na 

zmieniające się okoliczności roku budżetowego. Wysokie wskaźniki wykonania budżetu 

niewątpliwie świadczą o tym, że Zarząd współpracuje zarówno z administracją rządową na 
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różnych szczeblach jak i innymi szczeblami samorządu terytorialnego, pozyskuje też środki 

finansowe pochodzące z programów unijnych, w ramach „tarcz” lub wsparcia z budżetu 

województwa. 

Mając, więc na uwadze całokształt przedstawionego sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2020 rok, Radni Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej pragną docenić, podziękować 

za pracę zarówno Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą, jak i wszystkim osobom 

zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz w podległych jednostkach - bez 

Państwa zaangażowania, poświęcenia oraz solidnej i uczciwej pracy nie byłoby tego sukcesu, 

który dzisiaj dostrzegamy i za który bardzo dziękujemy.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.  

Zaprezentowane sprawozdanie Zarządu, pozytywna opinia RIO oraz pozytywna opinia 

Komisji Rewizyjnej dowodzą poprawności realizacji budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 

rok. Klub Radnych Razem dla Ziemi Raciborskiej pozytywnie opiniuje wykonanie wszystkich 

zadań zawartych w sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

i opowiada się za udzieleniem Zarządowi absolutorium.”. 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Piotr Olender podzielił 

zdanie przedmówcy. Radny zwrócił uwagę na fakt, ze w 2020 r. bardzo dobrze zostały 

wykonane zadania własne, które są bardzo często niedoceniane. Porównując wykonanie 

budżetu Powiatu do lat wcześniejszych można zauważyć, że następuje szybki przyrost 

dochodów własnych przy równoczesnym wzroście kosztów zadań własnych. Analizując 

finansowanie oświaty można zauważyć, że dochodu z tytułu subwencji oświatowej rosną, ale 

stanowią coraz mniejszy udział procentowy dochodów własnych. Wydatki na oświatę stale 

rosną. Powiat dopłacał w 2018 r. do oświaty około 2,5 mln zł, w 2019 r. – około 4 mln zł,  

a w 2020 r. około 1 mln zł, co świadczy o bardzo dobrym i rozsądnym wydatkowaniu środków 

na zadania własne.  

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryszarda Frączka radny Piotr Olender zwrócił 

uwagę, że koncepcja rozwoju Powiatu jest ściśle powiązana z realizacją zadań własnych  

i została uformowana w trakcie trwania I i II kadencji Rady Powiatu. Elementem wizji była 

propozycja złożona przez Starostę Adama Hajduka w 2010 r. dotycząca przejęcia PKS, która 

była powiązana z ustawą o transporcie publicznym. Oświata jest ciągle dostosowywana do 

bieżących potrzeb, ale jest podporządkowana jednej wizji.  

 Rok 2020 był rokiem covidowym, kryzysowym. Kryzys stanowi zagrożenie, ale 

zdarzają się sytuacje, że może także nieść szanse. W ocenie radnego Zarząd Powiatu na czele 

ze Starostą dostrzegli te szanse i wykorzystali je w sposób optymalny. Realizacja budżetu 
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Powiatu w normalnych warunkach byłaby bardzo dobra, w warunkach covidowych jest 

rewelacyjna.  

W ocenie członków Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP dostrzeżenie 

istniejących szans dla Powiatu jest zasługą Zarządu. Szanse były bardzo różne m.in. 

wzmocnienie potencjału szpitala, dobra współpraca z samorządami i organami administracji 

rządowej. Wobec powyższego członkowie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP będą 

głosować za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.  

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Kusy przekazał,  

iż w Jego ocenie Powiat nie wykorzystał wszystkich istniejących szans w 2020 r. Radny 

przytoczył przykład szpitala, tj., gdy zgłaszały się firmy, które chciały coś podarować 

szpitalowi radny zasugerował, że mógłby to być sprzęt RTG, zamiast niego kupiono przenośny 

aparat RTG, który praktycznie jest nieużywany. 

Przewodniczący Klubu Radnych zaznaczył, że udział w realizacji budżetu miało wielu 

pracowników merytorycznych, którzy przygotowywali niezbędną dokumentację i sprawnie 

pozyskiwali i rozliczali przyznane dofinansowanie. Radny zaznaczył, że jest to także zasługa 

Zarządu Powiatu. Zwrócił jednak uwagę, że urząd jest mechanizmem, którego nie należy 

traktować jak prywatnego folwarku. Nie należy mylić spraw prywatnych ze służbowymi. 

Powyższe stwierdzenie dotyczy ustaleń Komisji Rewizyjnej dokonanych w ramach 

prowadzonej kontroli wykonania budżetu.  

Radny Tomasz Kusy pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

podkreślił, że wszyscy radni otrzymali do wglądu protokół pokontrolny z kontroli pn. 

„Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020”. Radny podkreślił, że nie chce 

rozpoczynać politycznej burzy, ale nie można mówić, że nic się nie stało.  

W mediach ukazała się informacja dotycząca kontroli prowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaznaczył, iż boleje nad tym, iż sprawa 

została upubliczniona w mediach w taki sposób. Podkreślił, że nie wie, kto jest odpowiedzialny 

za przekazanie sprawy do mediów zaznaczając, że nie ponosi za to odpowiedzialności. Mając 

na uwadze, że sprawa jest na tyle poważna radni w tym radny Tomasz Kusy podjęli decyzję  

o złożeniu zawiadomienia do prokuratury. Zawiadomienie bezpośrednio złożył radny Sebastian 

Mikołajczyk, z akceptacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasza Kusego.  

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że jest zaniepokojony podejściem, jakie prezentuje 

Starosta. Składając wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej Starosta przekazał informację, że 

wszystko, co robi, za wyjątkiem spotkań z żoną jest to spotkanie służbowe lub półoficjalne dla 

dobra Powiatu. W ocenie radnego jest to zachłyśnięcie się władzą. Radny wskazał przykład 
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takiego działania, którego członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość nie akceptują. 

Starosta w dniach od 5 – 9 stycznia 2020 r. pojechał do kurortu narciarskiego w Austrii. Dietę 

i ubezpieczenie opłaciło Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Podczas wizyty odbywały się 

spotkania z przedsiębiorcami, o które także zabiega radny Ryszard Frączek. Starosta przebywał 

w Austrii na zaproszenie dyrektora austriackiej spółki. Celem wizyty była organizacja 

międzynarodowych zawodów strażackich oraz rozmowy dotyczące możliwości i perspektyw 

rozwoju gospodarczego. Radny zaznaczył, że zakres ubezpieczenia wykupionego przez 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu był rozszerzony i obejmował uprawianie sportów 

wyczynowych.  

Radny przekazał, że faktury, na kwoty 491 zł, około 3,500 zł, ubezpieczenie na ponad 

100 zł są tylko pewnymi elementami, które źle wyglądają moralnie, jak wyglądają prawnie, 

ktoś inny będzie rozstrzygał.  

Starosta poinformował, że w trakcie wizyty w Austrii rozmawiał m.in. o organizacji 

zawodów sportowo-pożarniczych CTIF dla młodzieży z naszego powiatu. Ponadto przekazano 

Powiatowi trzy komplety tlenowe dla straży o łącznej wartości 50.000 zł. Niedawno Starosta 

poinformował Zarząd Powiatu, że strona austriacka chce przekazać nieodpłatnie samochód 

strażacki. Starosta podkreślił, że takie sprawy załatwiane są podczas wizyt w Austrii. Ponadto 

żadne wyjazdy nie są ukrywane i są przedstawiane na sesji. Starosta zaznaczył, że odbiera tego 

typu personalne ataki, jako próbę zdyskredytowania Jego osoby. Dodał, że nie będzie się do 

tego odnosił.  

Radny Piotr Olender podkreślił, że ma wrażenie, że Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej chce wykazać, że dzieje się coś niedobrego, są jakieś nieprawidłowości bliżej 

niesprecyzowane. Radny zaznaczył, że sprawa wyjazdu Starosty do Austrii została już 

wyjaśniona. W ocenie radnego nie należy wracać do spraw, które zostały już wyjaśnione  

i budować wokół nich dziwnej atmosfery. Odnosząc się do kwestii złożenia zawiadomienia do 

prokuratury radny Piotr Olender przekazał, że członkowie Komisji Rewizyjnej po 

przeprowadzeniu kontroli w przedmiocie wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. wypracowali 

wspólne konkluzje i sformułowali wnioski i zalecenia pokontrolne oraz wniosek do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Na ostatnim zaplanowanym w ramach ww. 

kontroli posiedzeniu Komisji pojawił się nieoczekiwanie świadek. Po złożeniu wyjaśnień przez 

świadka został złożony wniosek dotyczący przekazania sprawy do prokuratury. Radny 

zaznaczył, że był przeciw w głosowaniu nad przyjęciem ww. wniosku, a uzasadnienie 

przedstawi w swojej wypowiedzi.  
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Radny Piotr Olender poinformował, że zaproszony świadek na wstępie swojej 

wypowiedzi zaznaczył, że jest bardzo niechętnie ustosunkowany do Starosty. Na pytanie 

radnego, dlaczego ma taki niechętny stosunek do Starosty odpowiedział, że pracował  

w tut. Starostwie i był z tej pracy zadowolony, po osiągnięciu wieku emerytalnego dwa razy 

przedłożona została umowa o pracę, kiedy umowy nie przedłużono po raz kolejny świadek 

uznał, że został źle potraktowany. Radny zaznaczył, że świadek wielokrotnie w swoich 

wypowiedziach podkreślał niechęć do Starosty. W ocenie radnego intencje świadka były 

jednoznaczne. Wobec powyższego radny Piotr Olender podszedł do sprawy z rezerwą.  

W dodatku kilka podanych przez świadka informacji było sprzecznych z ustaleniami Komisji.  

Radny Piotr Olender podkreślił, że Komisja Rewizyjna w trakcie trwania kontroli była 

bardzo otwarta na wszystkie propozycje, uwagi i proponowane dowody. Radny zwrócił uwagę, 

że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Przewodniczący opozycyjnego Klubu Radnych. 

Radny zaznaczył, że takie rozwiązania nie są lub są bardzo rzadko stosowane w samorządach. 

W Radzie Miasta Racibórz po wyborach w 2018 r. taka sytuacja nie miała miejsca.  

Przewodniczący Komisji w rozmowie z radnym Piotrem Olendrem przekazał, że liczył się  

z tym, iż Komisja nie będzie chciała wysłuchać wyjaśnień świadka. Komisja wyraziła na to 

zgodę pomimo tego, iż nic o zaproszeniu świadka na posiedzenie Komisji nie wiedziała. Radny 

podkreślił, że Przewodniczący Komisji powinien ustalić tę kwestię z Zastępcą 

Przewodniczącego Komisji.  

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kusy przypomniał, że sprawa wyjazdu 

Starosty do Austrii była badana przez Komisję w ramach kontroli dotyczącej wykonania 

budżetu Powiatu za 2020 rok. Radny zaznaczył, że nikt nie powiedział, że przedmiotowa 

sprawa nie została wyjaśniona. Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał,  

że przedstawił wówczas swoje wątpliwości moralne. Ponadto zastrzegł, że nie wszystkie 

sprawy są przekazywane do prokuratury, ale są kwestie, które wymagają wyjaśnienia przez 

organy ścigania. 

Radny Ryszard Frączek odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Olendra przekazał, 

że matematyka powinna być zgodna z logiką, ale tak nie jest w Radzie Powiatu. W Radzie 

Powiatu matematyka jest sprzeczna z logiką, a człowiek jest przedmiotem, a nie istotą.  

Radny zaznaczył, że nie powiedział, że Starosta nie ma koncepcji na Powiat, ale radny 

jej jeszcze nie poznał, gdyż Starosta ciągle skupia się na swoich zasługach. Radny dodał 

ponadto, iż wydaje mu się, że Starosta w swojej koncepcji nie dostrzega ludzi.  
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Następnie radny zaznaczył, że koalicja rządząca oddała stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej radnym opozycyjnym z uwagi na fakt, że wiedziała, iż finalnie logika 

zostanie przegłosowana większością głosów.  

Radny odnosząc się do wyników kontroli Komisji Rewizyjnej przekazał, że Starosta 

jest porządnym człowiekiem. Każdemu zdarzają się takie sytuacje i z czasem zostaną one 

wyjaśnione.  Radny dopytywał, w jaki sposób Rada reprezentuje mieszkańców Powiatu, kiedy 

logika jest przegłosowywana przez matematykę.  

Radny Adrian Plura podziękował radnym, że debata na sesji jest prowadzona na 

poziomie, który jednak pokazuje, że nie zawsze matematyka jest sprzeczna z logiką. Gdyby tak 

było, to każde głosowanie i wybory Przewodniczących Komisji wyglądałyby inaczej.  

W poprzedniej kadencji Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej byli przedstawiciele opozycji. 

Radny podkreślił, że był to świadomy wybór, który nie wynikał z faktu, nie było w koalicji 

radnych, którzy mogliby objąć to stanowisko. Radny zaznaczył, że był pomysłodawcą  

i gorącym zwolennikiem wprowadzenia tego rozwiązania.  

Następnie radny Adrian Plura odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Kusego 

dotyczącej upublicznienia protokołu Komisji Rewizyjnej w mediach. Radny zaznaczył, że po 

raz pierwszy spotkał się z sytuacją, że protokół Komisji, która ma stać na straży prawa 

„wypływa” bez zachowania odpowiednich zasad, tj. bez dokonanej anonimizacji i w wersji 

roboczej. Radny Adrian Plura zaznaczył, że nie chce czytać w mediach, że świadek widział, jak 

wychodził z restauracji z prywatnego spotkania. Radny potwierdził, że brał udział w tym 

spotkaniu i zapytany o udział w spotkaniu odpowiedziałby na pytanie twierdząco, ale nie chce, 

aby takie informacje ukazywały się w mediach, gdyż stawiają one radnego w złym świetle. 

Radny potwierdził, że brał udział w spotkaniu i opłacił rachunek we własnym zakresie. 

Radny ponadto zaznaczył, że Starosta nie docenił świadka o tak dużym potencjale 

intelektualnym, który ze szczegółami pamięta wszystko sprzed roku. Budzi to wątpliwości, co 

do wiarygodności świadka. Radny zaznaczył, że nie wie, kogo mijał dziś wchodząc na sesję.  

 Radny zaznaczył, że protokoły powinny być upubliczniane w odpowiedniej formie. 

Sprawę rozstrzygnie prokuratura, ale sytuacja jest bardzo niekomfortowa. Mieszkańcy 

zastanawiają się, co radni robili na tym spotkaniu.  

 Radny Adrian Plura poinformował, że radni koalicji rządzącej złożyli oświadczenia  

o zrzeczeniu się części diety. Radny dopytywał, jaka logika była w tym, że radni zrezygnowali 

z kilkuset złotych diety nie upubliczniając tej informacji, a następnie „ukradli” 30 zł. Radny 

podkreślił, że taka była sugestia świadka, który przekazał, że widział, iż radni nie uiszczali 

rachunków po spotkaniu. Radny zaznaczył, że świadek nie mógł wiedzieć, że uiszczał 
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rachunek, gdyż spotkali się, gdy radny wychodził z lokalu. Każdy radny po zakończeniu tego 

typu spotkania indywidulanie uiszcza swój rachunek. Radny Adrian Plura podkreślił, że czuje 

się dotknięty zaistniałą sytuacją. Wyraził nadzieję, iż prokuratura zbada tę sprawę.  

 Radny Adrian Plura przekazał, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość poruszył  

na sesji w marcu 2021 r. sprawę spotkania w Zajeździe Biskupim wraz ze sprawą rzekomego 

plagiatu opracowania, które nabył Powiat. W jednym z zadawanych pytań Staroście była 

sugestia, że postąpiono niezgodnie z prawem, gdyż Starosta nie mógł zlecić wykonania 

opracowania radnemu Powiatu i finalnie radny zawarł umowę z Prezydentem Miasta 

Raciborza. Prokuratura stwierdziła, że nie popełniono plagiatu, ale sprawa została 

upubliczniona. Radny dodał, że w tej samej sytuacji są radni, którzy brali udział w spotkaniu  

w Zajeździe Biskupim. Ponadto zaznaczył, iż żałuje, że sprawa została upubliczniona  

w taki sposób w mediach na podstawie niezatwierdzonego protokołu.   

Radny Piotr Olender przekazał, że nie miał wiedzy w przedmiocie postanowienia 

prokuratury dotyczącego sprawy rzekomego plagiatu. Dodał, iż akceptuje je z uwagi na fakt, 

że nie jest to praca naukowa. Radny zaznaczył, że gdyby ta sprawa dotyczyła Jego osoby  

to „przestałby istnieć” w środowisku naukowym.  

Radny Piotr Oledner w uzupełnieniu do wypowiedzi radnego Adriana Plury przekazał, 

że w ubiegłej kadencji Rady specjalnie zmieniono statut, aby zwiększyć liczebność radnych 

opozycyjnych w Komisji Rewizyjnej. Radny Piotr Oledner zachęcił radnego Ryszarda Frączka, 

aby zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania Rady i Powiatu.  

Radny Ryszard Frączek odnosząc się do wypowiedzi radnego Adriana Plury przekazał, 

że nie ma pełnej wiedzy na temat spraw prowadzonych przez Komisję Rewizyjną i oczekuje na 

rozstrzygnięcie prokuratury.  

Nawiązując do wypowiedzi radnego Piotra Olendra radny Ryszard Frączek przekazał, 

że posiada wiedzę na temat funkcjonowania samorządu. Radny zaznaczył, że nie zgodziłby się 

na to, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej obejmował przedstawiciel opozycji 

z uwagi na fakt, że w takiej Komisji matematyka wygrywa z logiką. Radny dopytywał, dlaczego 

koalicja rządząca nie oddała przewodnictwa w innych Komisjach, czy miejsca w Zarządzie 

Powiatu. Radny podkreślił, że koalicja sprawuje kontrolę nad Komisją Rewizyjną i jest to 

niewłaściwe. 

Radny Tomasz Kusy zapewnił, że nie udostępnił mediom protokołów Komisji 

Rewizyjnej. Na pytania dziennikarzy dotyczące udostępnienia protokołów radny Tomasz Kusy 

wskazywał, że należy wystąpić oficjalnie z wnioskiem o ich udostępnienie do tut. Starostwa. 

Po dokonaniu anonimizacji protokoły zostaną udostępnione. Radny podkreślił, że przekazaną 
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przez niego informację można zweryfikować. Radny zaznaczył, iż żałuje, że protokół został 

udostępniony w mediach w sposób, w który pewne kwestie zostały wyrwane z kontekstu, a nie 

że w ogóle protokół został upubliczniony. 

Radny Adrian Plura przekazał, że przyjmuje wyjaśnienia radnego Tomasza Kusego. 

Radny dodał, iż zgadza się ze stwierdzeniem radnego Tomasza Kusego, że protokoły Komisji 

Rewizyjnej powinny być upublicznione, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Radny podkreślił, że przyjmuje, że radny Tomasz Kusy nie odpowiada za udostepnienie 

protokołu mediom, aczkolwiek miało to miejsce.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.   

  

Głosowanie:  

Za:                      14  

Przeciw:               0  

Wstrzymało się    8 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/238/2020 w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.  

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z systemem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu. 

Radny Artur Wierzbicki zadeklarował, że oddał w głosowaniu głos „za”. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podziękowała radnym, którzy udzielili 

Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 r. Członkini Zarządu dodała ponadto, iż rozumie 

dylematy pozostałych radnych.  

 Następnie Członkini Zarządu podziękowała Skarbnikowi Powiatu Romanowi 

Nowakowi.   

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały 

           Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  
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Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXX/239/2021 w sprawie dokonania 

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

Radny Franciszek Marcol nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Wierzbicki 

poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię planowanej akcji pn. „Wakacje w Powiecie”.  

Radny podkreślił, że cieszy się z faktu, że Powiat przekaże 100.000 zł na zapewnienie atrakcji 

dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Radny wyraził obawę, co do frekwencji dzieci  

i młodzieży w planowanych wydarzeniach. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że pracownicy 

części instytucji biorących udział w ww. akcji mieli zaplanowane na czas jej trwania urlopy. 

Radny zaapelował, aby w przyszłości tego typu akcje były planowane z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          21 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

              Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/240/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

  Radny Franciszek Marcol nie brał udziału w głosowaniu 

  

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   
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Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały z wniesioną 

autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/241/2021 w sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

  

 Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały nr 3/2021 Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020 Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie ww. sprawozdanie.  

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

(dalej: Dyrektor Szpitala) zabierając głos w tym punkcie odniósł się do wypowiedzi radnego 

Tomasza Kusego dotyczącej zakupu przewoźnego RTG. Dyrektor Szpitala poinformował,  

że szpital korzysta z przewoźnych aparatów RTG. Ponadto szpital zakupił dwa kolejne 

przewoźne aparaty RTG z ramieniem C, które są wykorzystywane w sali ortopedycznej  

i w endoskopii. Obecnie szpital posiada cztery tego typu aparaty, które są wykorzystywane do 

diagnostyki pacjentów.  

 Radny Tomasz Kusy zapytał, czy występują problemy z przesyłaniem danych  

z wykonanych badań.  

 Dyrektor Szpitala przekazał, że nie ma takich problemów, dane są wykorzystywane 

lokalnie. Na sali operacyjnej ortopedycznej badania RTG są wykonywane w trakcie zabiegów. 

Sprzęt przewoźny wykorzystywany jest także do diagnostyki pacjentów leżących na OIT  

i w zakładzie endoskopii.  

 Dyrektor Szpitala zapewnił, że w szpitalu codziennie wykorzystywany jest zakupiony 

sprzęt. Nie dokonano zakupu sprzętu medycznego na tzw. zapas.  
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 Następnie Dyrektor Szpitala odniósł się do przekazanej przez radnego Tomasza Kusego 

informacji o złej sytuacji kadrowej w szpitalu. Dyrektor Szpitala poinformował, że na początku 

pandemii część lekarzy głownie Ci, którzy współpracowali ze szpitalem odeszła z pracy. 

Ośrodki, w których w pracowali nie wyraziły zgody na ich pracę w raciborskiej lecznicy.  

W okresie pandemii na oddziałach szpitalnych były podwójne dyżury lekarskie. Szpital 

potrzebował wówczas znacznie więcej kadry lekarskiej niż w normalnych warunkach. Kadra 

medyczna w trakcie pandemii cały czas pracowała na wszystkich oddziałach szpitalnych we 

wszystkich zakresach świadczeń.  

Dyrektor Szpitala zapytał radnego Tomasza Kusego, czy wie ilu lekarzy jest 

zatrudnionych w szpitalu twierdząc, że jest ich zbyt mało.  

 Radny Tomasz Kusy odpowiedział, że tyle samo, co przed pandemią.  

 Dyrektor Szpitala zapytał, czy radny może wskazać konkretną liczbę zatrudnionych 

lekarzy. 

 Radny Tomasz Kusy odpowiedział, że nie posiada takich informacji. Radny zaznaczył, 

że przedmiotem wielu rozmów był brak kadry medycznej w szpitalu. 

 Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę, że w żadnym szpitalu kadry lekarskiej nie jest za 

dużo. W raciborskiej lecznicy pracuje obecnie 108 osób zatrudnionych w ramach umowy  

o pracę i na podstawie kontraktów. Szpitale cały czas starają się pozyskać większą liczbę 

lekarzy.  

 Dyrektor Szpitala zaznaczył, że warto zadzwonić do szpitala i uzyskać wyjaśnienia. 

Dyrektor Szpitala przekazał, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa, które odbyło się 22 czerwca 2021 r. dyskutowano o dostępności toalet  

w szpitalu dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor Szpitala potwierdził, że zrobił obchód 

szpitala i osoby niepełnosprawne mają pełny dostęp do toalet na terenie szpitala. Dyskusja na 

ww. posiedzeniu Komisji była bezprzedmiotowa. Dyrektor Szpitala zadeklarował, że prześle 

radnym udokumentowane rozwiązania, które są zastosowane w szpitalu wraz z dokumentacją 

potwierdzającą publikowanie komunikatów w mediach. Dyrektor Szpitala zachęcał radnych do 

weryfikowania informacji nt. szpitala u źródła, aby nie przekazywać niewiarygodnych danych. 

 W tym miejscu salę obrad opuścił radny Sebastian Mikołajczyk – liczba radnych 21. 

 Następnie Dyrektor Szpitala przedstawił radnym informację na temat sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

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

 W ocenie Dyrektora Szpitala sytuacja szpitala jest obecnie bardzo dobra. Minister 

Zdrowia Adam Niedzielski podczas wizyty w powiecie raciborskim zapowiedział, że będą 
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zachodziły zmiany w kwestii szpitali, ale nie będą one dotyczyć szpitali, które są w dobrej 

sytuacji finansowej. Szpitale o dobrej sytuacji finansowej będą w jakiś sposób premiowane 

poprzez kontrakty z NFZ czy wycenę świadczeń medycznych.  

 Dyrektor Szpitala zaznaczył, że w okresie pandemii zarówno pracownicy medyczni, jak 

i administracyjny mieli bardzo dużo pracy. W 2020 r. jeszcze przed rozpoczęciem pandemii 

szpital uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na kolejne trzy lata. Na około 1000 szpitali  

w Polsce około 100 jest akredytowanych. Ponadto w 2020 r. w szpitalu został przeprowadzony 

zdalny audyt ISO. Wynik był pozytywny i certyfikat został przedłużony na kolejne trzy lata. 

 Dyrektor Szpitala podkreślił, że rok 2020 był dobry pod względem inwestycyjnym. 

Szpital pozyskał wiele środków zewnętrznych na zakup sprzętu medycznego m.in. z RPO  

(ok. 9 mln zł), z POIŚ (ok. 2,3 mln). Wymieniony został cały sprzęt medyczny na OIT, na 

Oddziale Wewnętrznym I. Szpital pozyskał także ok. 4 mln zł na sprzęt informatyczny  

i wymianę oprogramowania. Ponadto w ramach pozyskanej dotacji Ministerstwa Zdrowia 

zrealizowano w szpitalu nw. inwestycje: 

1. „Modernizacja infrastruktury dostosowania tlenu medycznego w szpitalach 

jednoimiennych”, 

 2. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku  

z COVID-19”. 

 Dyrektor Szpitala przekazał, że szpital stara się pozyskiwać środki zewnętrzne ze 

wszystkich możliwych źródeł. Dotychczas udało się pozyskać ok. 26 mln zł. Przygotowanie, 

realizacja i rozliczanie projektów jest trudne i bardzo czasochłonne.  

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że nie jest członkiem Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa, ale zakłada, że gość, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

nie przedstawiał nieprawdziwych informacji.  

 Następnie radny Tomasz Kusy zapytał, dlaczego Dyrektor Szpitala nie powołał jeszcze 

koordynatora ds. dostępności w szpitalu.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że stanowisko koordynatora ds. dostępności w szpitalu 

nie jest wymagane. Szpital rozwiązał tę kwestię w inny sposób. W ocenie Dyrektora Szpitala 

jedna osoba nie rozwiąże wszystkich spraw osób niepełnosprawnych.  

 Radny Tomasz Kusy zwrócił się z prośbą do Dyrektora Szpitala, aby wyjaśnił, w jaki 

sposób szpital rozwiązał tę kwestię. Ponadto zapytał, czy zatrudnienie koordynatora ds. 

dostępności jest wymogiem ustawowym. 

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że szpital jest przystosowany do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych.  
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 Radny zapytał, do kogo ma się zgłosić w szpitalu osoba, która szuka koordynatora ds. 

dostępności.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że to zależy, do którego rejonu szpitala chce się udać 

pacjent. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że dotyczy to głównie poradni specjalistycznych, gdyż 

pacjent od momentu przyjęcia na Izbie Przyjęć jest pacjentem szpitala. Osoby niepełnosprawne 

powinny poinformować o swojej dysfunkcji osobę rejestrującą wizytę w poradni. Wówczas 

pacjent przyjmowany jest w odrębnym gabinecie zlokalizowanym na parterze lub personel 

szpitala umożliwi przejazd pacjentowi odpowiednią windą. Dyrektor Szpital przekazał,  

że ponownie poruszył ten temat w szpitalu. Ustalono, że personel medyczny będzie starał się 

umawiać osoby niepełnosprawne na wizyty w godzinach, które nie będą kolidowały  

z badaniami pacjentów covidowych.  

 W kwestii dostępu osób niepełnosprawnych do toalet Dyrektor Szpitala przekazał,  

że w obszarze poradni specjalistycznych są 3 toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych.  

 Radny Ryszard Frączek poinformował, że w ostatnim okresie kilkakrotnie korzystał  

z usług raciborskiego szpitala. W ocenie radnego warunki w szpitalu są bardzo dobre.  

 Radny zapytał, czy prawdą jest, że próbki wymazów na COVID-19 są przewożone do 

laboratorium w Gliwicach i czy wynika to z kwestii finansowych, tj. brak środków na zakup 

specjalistycznego sprzętu.  

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że w przypadku testów na COVID-19 szpital korzysta 

z usług laboratorium zewnętrznego w Gliwicach z uwagi na fakt, że aparat do wykonywania 

badań kosztuje ponad 500.000 zł. Nie zakładano, że COVID-19 będzie chorobą, która będzie 

występowała już zawsze. Szpital od początku pandemii korzystał w tej kwestii z laboratoriów 

zewnętrznych.  Większość badań wykonywana jest na koszt NFZ. Koszt badań komercyjnych 

pokrywa pacjent.  

 Radny Artur Wierzbicki zapytał, jakie oddziały w szpitalu przyjmują pacjentów 

niecovidowych. 

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że od października 2020 r. raciborska lecznica działa 

w systemie hybrydowym. Część oddziałów szpitalnych m.in. chirurgiczny i ortopedyczny było 

podwójnych. Opieka lekarska musiała być zapewniona zarówno dla pacjentów covidowych  

i niecovidowych. Obecnie w tej formie działa jeszcze kilka oddziałów szpitalnych. Dyrektor 

Szpitala poinformował, że został złożony wniosek do Wojewody Śląskiego o wyłączenie 

całego oddziału chirurgicznego z części covidowej. Oddział ortopedyczny przyjmuje 



31 
 

pacjentów niecovidowych. Oddział intensywnej terapii będzie podzielony na dwie strefy – 3 

stanowiska dla pacjentów covidowych i 5 stanowisk dla pacjentów niecovidowych.  

Dyrektor Szpitala poinformował, że od dwóch tygodni w szpitalu działa odcovidowany 

odział pediatryczny.  Po trzech dniach wszystkie łóżka na oddziale były już zajęte. Od 1 

czerwca 2021r. uruchomione zostały całkowicie odcovidowane oddziały ginekologiczny i 

położniczy. W maju 2021 r. w szpitalu odebrano 52 porody. W szpitalu odbywają się także 

porody rodzinne.  

Dyrektor Szpitala poinformował, że pacjenci covidowi nadal będą przyjmowani  

w szpitalu na oddziale zakaźnym, internistycznym, pulmonologicznym i neurologicznym. 

Dyrektor Szpitala przekazał, że planowane jest we wrześniu odcovidowanie oddziału 

neurologicznego. 

 Po konsultacjach z NFZ ustalono, iż czysty oddział internistyczny będzie znajdował się 

tymczasowo w innej lokalizacji (oddział wewnętrzny II). Od 1 sierpnia 2021 r. planowane jest 

uruchomienie izby przyjęć.  

 Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę na fakt, że w szpitalu aktualnie funkcjonują trzy izby 

przyjęć (na oddziale zakaźnym, dla pacjentów covidowych i dla pacjentów niecovidowych), 

wymaga to ogromnego wysiłku zarówno organizacyjnego i kadrowego.  

 Wprowadzanie takich zmian w szpitalu wymaga wprowadzenia ogromnych zmian m.in. 

ciągów komunikacyjnych i wiąże się to ze znacznymi utrudnieniami dla pacjentów. Szpital 

musi stworzyć bezpieczne warunki dla personelu i pacjentów. Część szpitala zostanie 

wyłączona z uwagi na fakt, iż będą tam realizowane zadania inwestycyjne.  

 Radny Artur Wierzbicki zapytał, z czego wynika fakt, że osoby umówione na 

szczepienia muszą czekać czasami około 2 godzin na szczepienie przeciw COVID-19. Radny 

zwrócił uwagę, że taki problem nie występuje w przypadku pobierania wymazów na COVID-

19. 

 Dyrektor Szpitala odpowiedział, że powyższe wynika z niesubordynacji osób, które 

zapisują się na szczepienia przeciwko COVID-19. Ponadto Dyrektor Szpitala zaznaczył, że 

wyznaczone godziny są jedynie godzinami szacunkowymi. Zdarzają się opóźnienia 

spowodowane różnymi czynnikami.  

 Radny Tomasz Cofała poruszył kwestię sprawozdania finansowego szpitala za rok 

2020. Radny podkreślił, że jest zaniepokojony pojawiającymi się informacjami, że dobra 

sytuacja szpitala jest powiązana z pandemią COVID-19 (m.in. tarcza antykryzysowa, 

darowizny, dodatkowe środki). Radny nawiązując do posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa, które odbyło się 22 czerwca 2021 r. przekazał, że zakłada się,  
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iż wypracowany zysk szpitala jest ściśle powiązany z pandemią COVID-19. Radny podkreślił, 

że z powyższego wynika, iż służba zdrowia jest niedofinansowana. Raciborska lecznica boryka 

się z problemami dotyczącymi zbyt niskiej wyceny świadczeń medycznych i zawieranych 

kontraktów. Radny podkreślił, że Rada Powiatu powinna wspomagać szpital, aby zawierał jak 

najlepsze kontrakty i aby wycena świadczeń medycznych była wyższa. Wynik finansowy 

szpitala za 2020 r. jest zadowalający, ale nie można przewidzieć, jaki wynik będzie  

w przyszłych latach.  

 Dyrektor Szpitala podkreślił, że wynik operacyjny szpitala jest zdecydowanie lepszy niż 

w latach ubiegłych. Na przedmiotowy wynik składają się czynniki, które nie zawsze występują. 

Personel, posiadając informację o zysku wypracowanym przez szpital, oczekuje podwyżki 

wynagrodzeń. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że nie można zakładać, że szpital osiągnie  

w przyszłym roku zysk na takim samym poziomie. Szpitale są niedoszacowane finansowo. 

Sytuacja raciborskiego szpitala od wielu lat jest dobra, pomimo tego, iż odnotowywał straty. 

Zobowiązania były regulowane w większości przypadków terminowo. Opóźnienia  

w płatnościach nie przekraczały terminu 3 miesięcy. Obecnie szpital nie posiada żadnych 

zaległości w płatnościach. Dyrektor Szpitala przekazał, że większość szpitali w czasie pandemii 

nie mogła wykonywać większości świadczeń medycznych i jest w tragicznej sytuacji 

finansowej. Rybnicki szpital ma 100 mln zł zobowiązań wymagalnych. Sytuacja raciborskiej 

lecznicy dzięki wsparciu Zarządu i Rady Powiatu jest dobra w odniesieniu do ogólnej sytuacji 

szpitali w Polsce. Zła sytuacja szpitali nie wynika tego, iż są źle zarządzane, ale z faktu, iż są 

niedoszacowane finansowo. Dyrektor Szpitala przypomniał, że planowane jest wdrożenie 

rozwiązań systemowych w tym zakresie. W ramach reformy zakłada się m.in. wdrożenie 

jednolitego planu kont dla wszystkich szpitali. Dane, które będą spływać do BIOTON będą na 

tyle wiarygodne, że będzie można w sposób właściwy przyjrzeć się wartości wyceny 

poszczególnych procedur medycznych.  

 Radny Roman Wałach podkreślił, że miło usłyszeć, że Dyrektor Szpitala pozytywnie 

ocenia działania, których wdrożenie planuje rząd.  

 W tym miejscu salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny – liczba 

radnych 20. 

 Odnosząc się do wypowiedzi radnego Tomasza Cofały dotyczącej zysku szpitala radny 

Roman Wałach przekazał, że z lektury programu naprawczego wynika, że ujęte zostały w nim 

pewne wskaźniki, które są ściśle związane z pandemią m.in. tzw. gotowość covidowa i miały 

wpływ na wynik finansowy szpitala. Radny zapytał, czy szpital realizuje program naprawczy.  
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Radny zaznaczył, iż jego realizacja nie jest wymagana ze względów finansowych tylko 

organizacyjnych. 

 Dyrektor Szpitala poinformował, że program naprawczy szpitala za 2019 r. 

przedstawiony Zarządowi Powiatu do 30 września 2020 r. był zrealizowany w momencie jego 

złożenia. Ustawodawca zobowiązał podmioty lecznicze odnotowujące straty do składania 

programów naprawczych każdego roku.  

 Dyrektor Szpitala poinformował także, że kontrakt z chwilą przekształcenia w szpital 

jednoimienny został zamieniony w ryczałt covidowy. Wszystkie wartości, które szpital miał 

zagwarantowane w ramach umowy z NFZ zostały ustalone w tej samej wysokości, jako ryczałt 

covidowy. W późniejszym czasie pojawiły się nowe produkty m.in. gotowość łóżek 

respiratorowych. Początkowo ryczałt covidowy był w takiej samej wysokości, co kontrakt. 

 Radny Roman Wałach zwrócił uwagę, że program naprawczy szpitala nie jest 

zrealizowany.  

 Dyrektor Szpitala zaznaczył, że program naprawczy szpitala jest już zrealizowany.  

 Radny Roman Wałach zaznaczył, że program naprawczy nie jest realizowany w tej 

chwili.  

 Dyrektor Szpitala zaznaczył, że program naprawczy szpitala był już zrealizowany  

w momencie przestawienia go Zarządowi Powiatu.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.  

Z powodu problemów technicznych głosowanie zostało powtórzone.  

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/242/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 
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Ad 15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/343/2021 w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycie straty netto. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/244/2021 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycie straty netto. 
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Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Radny Adrian Plura pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji podziękował Zarządowi Powiatu za rzetelne podejście do sprawy zmiany 

przedmiotowej uchwały. Rada Powiatu naprawiła swój błąd wsłuchując się w głosy środowisk, 

które docierały do Rady. Radny zaznaczył, iż nie był to lobbing nauczycielski. Przedmiotową 

uchwałę określił, jako antydyskryminacyjną.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/245/2021 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski.  

W tym miejscu salę obrad opuściła radna Elżbieta Biskup – liczba radnych 19. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji 

współpracy Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda będący przedstawicielem spółki Eko-Okna S.A. 

poinformował, że Prezes Zarządu Eko-Okna S.A. Mateusz Kłosek na spotkaniu ze Starostą 

przedstawił pomysł, aby wspomóc środowisko niepełnosprawnych w ich codziennych trudach. 

Jednym z elementów ma być utworzenie centrum osób niepełnosprawnych. Placówka będzie 

zapewniać pobyt dzienny i całodobowy. Centrum będzie wyposażone w dobry sprzęt. Pracować 

w nim będą wykwalifikowani specjaliści. Firma Eko-Okna S.A. wyznaje ideę społecznej 
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odpowiedzialności biznesu. Podjęcie decyzji o współpracy Powiatu i spółki poprzedziło wiele 

spotkań i rozmów w przedmiocie, co ma się znajdować w nowej jednostce. Spółka wybuduje  

i wyposaży centrum, a następnie przekaże je Powiatowi Raciborskim, który będzie 

odpowiedzialny za funkcjonowanie centrum i realizację zadań. Przedmiotowa uchwała ma 

potwierdzić aprobatę radnych, co do realizacji tego przedsięwzięcia. Na jej podstawie zostanie 

użyczony teren na cele inwestycyjne.  

W tym miejscu salę narad opuścił Wicestarosta Marek Kurpis – liczba radnych 18. 

Starosta podkreślił, że współpraca Powiatu z firmą Eko-Okna S.A. układa się bardzo 

dobrze na wielu płaszczyznach. Starosta zaznaczył, że część inwestycji drogowych zostało już 

zrealizowanych, inne są w planach.  

Starosta podkreślił, że wie, iż spółka Eko-Okna zagwarantuje odpowiedni poziom 

wykonania inwestycji, co zostało wielokrotnie omówione podczas rozmów.  

Starosta poinformował, że odbyło się wiele rozmów, spotkań, konsultacji i ustaleń  

w sprawie planowanej inwestycji m.in. z Dyrektorem OW NFZ w Katowicach Piotrem 

Nowakiem, p.o. Dyrektora ds. medycznych OW NFZ w Katowicach Beatą Warecką-Śmietaną, 

Marszałkiem Województwa Śląskiego. Starosta poinformował, że podejmowane są działania 

w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania jednostki. Rozmowy były także prowadzone 

z personelem medycznym na temat zapewnienia opieki medycznej w centrum. 

Starosta wyraził uznanie dla wszystkich osób, które konsultowały ww. przedsięwzięcie. 

Starosta poinformował, że nowa jednostka będzie się nazywać Powiatowe Centrum Dziecka. 

Poprzez jej utworzenie powiat raciborski po raz kolejny wzmocni swoją pozycję  

w województwie śląskim. Starosta podziękował Prezesowi Zarządu Eko-Okna S.A. 

Mateuszowi Kłoskowi za chęć realizacji tak ważnej inwestycji na terenie powiatu.  

Radny Artur Wierzbicki również docenił firmę Eko-Okna S.A. Ponadto radny zapytał, jaki 

jest zakładany czas realizacji inwestycji.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że inwestycja będzie realizowana około 1 roku.  

Starosta przekazał także, że planowane zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy 

szpitalu jest związane także z budową nowej jednostki.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             18 

Przeciw:    0 
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Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX/246/2021 w sprawie wyrażenia 

intencji współpracy Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, 

osób niepełnosprawnych.  

 

Ad 19. Interpelacje i zapytania. 

 

       Radny Franciszek Marcol złożył interpelację dotyczącą likwidacji Filii Wojewódzkiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu. (zał. nr 10). 

Radny poinformował, że radni Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach podjęli uchwałę 

o likwidacji Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu. Pomimo 

zaangażowania wielu sił polityczno-społecznych głos z Raciborza nie przekonał radnych 

sejmiku, którzy po krótkiej dyskusji na majowej sesji zlikwidowali placówkę działającą  

w Raciborzu od siedemdziesięciu lat.  

Radny zaznaczył, że przykre jest to, że gdy jest potrzeba (pandemia), to włodarze  

z Katowic widzą Racibórz, ale nie przeszkadza im to jednocześnie w likwidacji instytucji  

w naszym mieście. O pozostawienie ww. filii biblioteki w Raciborzu zabiegali m.in. Pani 

Senator RP Ewa Gawęda, radni sejmiku Jarosław Szczęsny i Henryk Siedlaczek, Starosta 

Grzegorz Swoboda, Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy i szefowie raciborskich 

struktur związkowych. 

Radny zaapelował do Zarządu i Radnych Powiatu o podjęcie działań mających na celu 

pozostawienie placówki w obecnym kształcie tj. z siedzibą, księgozbiorem, etatami 

doświadczonych bibliotekarek, itp. Pierwszym zadaniem byłoby wystąpienie do Marszałka 

Sejmiku o możliwość przejęcia instytucji oraz ustalenie warunków jej przejęcia.  

Radny zaznaczył, że to, iż władze z Katowic nie dostrzegają potrzeb mieszkańców 

powiatu nie powinno być wymówką dla radnych. W ocenie radnego należałoby rozważyć 

prowadzenie ww. jednostki przez Powiat.  

Radny zwrócił uwagę, że do powiatu licznie przyjeżdżają ministrowie, prowadzone są 

rozmowy telefoniczne z Wojewodą Śląskim i Marszałkiem Województwa Śląskiego, ale 

niczego to nie wnosi do sprawy przedmiotowej filii biblioteki. Radny zaznaczył, iż jest 

zdegustowany tą sytuacją. 

Radny podkreślił, że jest od wielu lat korzystał z księgozbiorów i pomocy Pań 

zatrudnionych w bibliotece.  Dodał, iż wraz z pracownikami jednostki śledził transmisję sesji 

w sejmiku online. Początkowo była informacja o 4 filach biblioteki, a następnie ich liczbę 
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zmniejszono do 3. Radnych sejmiku nie przekonał argument, że Racibórz jest najbardziej 

oddalonym miastem od Katowic. Likwidacja ma się zakończyć w listopadzie 2021 r. Radny 

zaapelował do Starosty deklarując swoją pomoc o podjęcie działań zmierzających do 

utrzymania tej biblioteki w roku jubileuszowym. 

Radny Artur Wierzbicki poruszył kwestię akcji pn. „Wakacje w Powiecie”. Radny 

przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, które odbyło się 

w styczniu 2020 r. omawiany był temat związany plakatami i przekazywaniem rzeczowej 

informacji w przedmiocie imprez i wydarzeń organizowanych przez podległe jednostki. W toku 

dyskusji ustalono, że radni o części imprez dowiadują się już po ich zakończeniu. Radny 

przypomniał, że poruszył kwestię plakatów w swojej interpelacji z dnia 18 września 2020 r. 

Starosta w piśmie nr OR.III.0003.2.2020 z dnia 1 października 2020 r. przekazał, że  

w najbliższym czasie podejmie temat skoordynowania procesu przekazywania informacji  

o planowanych wydarzeniach wszystkich jednostek powiatowych w formie plakatu. Radny 

zaznaczył, że ten temat jest już realizowany.  

Radny zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie informacji, gdzie rodzice i dzieci mogą 

znaleźć informacje na temat oferty przygotowanej przez: Powiatowe Centrum Sportu  

w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu  

i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. Radny zapytał, czy informacje będzie 

można znaleźć tylko w ww. jednostkach, czy informację będą publikowane np. na stronie 

internetowej Powiatu.  

Następnie radny Artur Wierzbicki przekazał, że złożył interpelację z dnia 16 czerwca 

2021 r. w sprawie remontu drogi 3512S ul. Brzeska w Raciborzu przy skrzyżowaniu z DW 935.  

Droga DW 935 jest obecnie przebudowywana. Odcinek drogi 3512S, o którym mowa 

w interpelacji w ocenie radnego Artura Wierzbickiego jest w stanie trochę lepszym niż  

tzw. księżycówka (ul. Wiejska w Raciborzu). Radny zaapelował, aby wyremontować 95 m 

odcinek drogi 3512S. Radny zwrócił uwagę, że na ww. odcinku drogi nie ma wyznaczonego 

pasa dla rowerzystów. Droga rowerowa na ul. Brzeskiej rozpoczyna się dopierao za torami 

kolejowymi. Radny zapytał: 

1. czy ww. odcinek drogi jest ujęty w planach remontowych Powiatu, 

2. kiedy jest możliwy remont ww. odcinka drogi, 

3. czy PKP PLK S.A. zlikwidowała lub likwiduje linię kolejową LK 176 (15 km) pomiędzy 

Raciborzem, a Syrynią.  
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Ad 20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.   

 

       Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Artur Wierzbicki przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 21. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że sesja absolutoryjna jest świętem 

dla Zarządu i radnych. Pomimo wielu różnic w wizji i postrzeganiu pewnych kwestii 

podejmowane działania przynoszą wymierne efekty m.in. w pozyskanych środkach 

zewnętrznych.   

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że, na co dzień współpracuje  

z wieloma komórkami organizacyjnymi, których projekty nie są stricte budżetowe. Członkini 

Zarządu podziękowała naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych za merytoryczną 

współpracę na wysokim poziomie m.in. w zakresie architektury i budownictwa, gospodarki 

nieruchomościami, komunikacji, geodezji.  

 Członkini Zarządu podkreśliła, że rok 2020 ze względu na pandemię był trudnym 

rokiem. Urzędy musiały zmierzyć się z wieloma problemami. Zadania były realizowane na 

wysokim poziomie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczególne podziękowania 

Członkini Zarządu przekazała Sekretarz Powiatu Beacie Bańczyk. 

 Radny Artur Wierzbicki poruszył kwestię Dróg św. Jakuba. Radny podkreślił, że chciał 

podziękować nieobecnemu na sesji radnemu Szymonowi Bolikowi za możliwość współpracy 

w opracowywaniu mapy ścieżek rowerowych.  

 Radny poinformował, że Górnośląski Klub Przyjaciół Camino zorganizował 

dwudniową pielgrzymkę po szlaku śląsko morawskim Dróg Św. Jakuba z Pławniowic do Rud 

Raciborskich. W najbliższym czasie będzie organizowana pielgrzymka z Rud Raciborskich do 

Raciborza lub Ostrawy. Informacje w tej kwestii radny przekaże w późniejszym terminie.  

 Stowarzyszenie Pielgrzymi Opolscy (Peregrini Opolienses) organizują VIII Jakubowy 

Rajd Rowerowy z Raciborza do Gródczanek. W dniu 26 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 

odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Jakuba w Raciborzu, a następnie rajd wyruszy do 

kościoła pw. Św. Krzyża w Gródczankach. Proboszcz parafii ks. Damian Rangosz oprowadzi 

uczestników rajdu po kościele i przedstawi im jego historię. Radny Artur Wierzbicki w imieniu 

Przewodniczącego Stowarzyszenia Helmuta Starosty zachęcił radnych do udziału w rajdzie.  
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 Radny Roman Wałach poruszył kwestię programu naprawczego szpitala. Radny 

przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXV/208/2021 z dnia  

26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu  

Zgodnie z zapisami w programie naprawczym szpitala cel możliwy do osiągnięcia pod 

koniec 2020 r. to zysk z uwagi na zdarzenia jednorazowe i dobrze wyceniane procedury 

dotyczące COVID-19.Cel na 2021 rok to zbilansowanie działalności na poziomie wynik netto 

+ amortyzacja.  

 Radny zawnioskował, aby program naprawczy szpitala był realizowany w zakresie 

spraw organizacyjnych. Radny podkreślił, że program naprawczy szpitala został zatwierdzony 

uchwałą Rady Powiatu.  

 Następnie radny Roman Wałach poruszył kwestię remontu ul. Pogrzebieńskiej  

w Raciborzu. Radny podziękował Staroście za podjęcie działań w tym zakresie. Radny zapytał, 

czy powinien złożyć kolejną interpelację, jeżeli chce pozyskać informacje o przebiegu remontu 

ww. drogi czy informacje będą przesyłane do radnego na bieżąco.  

 Starosta odpowiedział, że na każdej sesji przekazuje radnym informację o planowanych 

i realizowanych inwestycjach drogowych. Starosta zaznaczył, że dodatkowe pytania można 

również zadawać podczas posiedzeń komisji stałych, a także za pośrednictwem rozmowy 

telefonicznej.  

 Radny Roman Wałach podkreślił, iż z wypowiedzi Starosty wynika, że powinien 

dopytywać o efekty pracy, a także wsłuchiwać się w informacje podawane na sesji Rady 

Powiatu.  

 Radny Ryszard Frączek pełniący funkcję sekretarza Kapituły medalu im. Ks. Prałata 

Stefana Pieczki poinformował, że na mocy uchwały Starosta jest członkiem ww. Kapituły. 

Radny zaznaczył, że członkowie Kapituły nie mieli jeszcze okazji poznać Starosty.  

 Radny zaapelował, aby Starosta brał czynny udział w pracach Kapituły. W ocenie 

radnego Ks. Prałat Stefan Pieczka był człowiekiem, który łączył wszystkich ludzi. Radny 

poinformował także, że zaprosił Starostę do udziału w sympozjum pn. „Cierpienie”, które 

odbędzie się jesienią.  

 Radny Ryszard Frączek przypomniał, że uroczystość wręczenia medali Ks. Prałata 

Stefana Pieczki zostanie zorganizowana w piątek 25 czerwca 2021 r. w Raciborskim Centrum 

Kultury przy ulicy Chopina 21 o godzinie 19. Wcześniej, o godzinie 18.00, w kościele 

Wniebowzięcia NMP w Raciborzu zostanie odprawiona msza święta. Homilię wygłosi laureat 
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medalu Ks. Prałata Stefana Pieczki o. Marian Arndt, który jest jedynym polskim archeologiem 

biblistą pracującym w Ziemi Świętej. Po uroczystości wręczenia medali rozpocznie się koncert 

Magdy Steczkowskiej dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Radny Ryszard Fraczek zachęcał 

radnych do udziału w ww. uroczystościach.  

 Następnie radny Ryszard Frączek nawiązując do wypowiedzi radnego Adriana Plury 

odnośnie prowadzenia przez radnych dyskusji na poziomie przekazał, że ważne jest to, że radni 

nie obrażają się nawzajem, nawet w przypadku, kiedy nie zgadzają się ze sobą w pewnych 

kwestiach.  

 Starosta docenił działania podejmowane przez Kapitułę medalu im. Ks. Prałata Stefana 

Pieczki. Starosta podkreślił, że z powodu ogromnej ilości obowiązków służbowych nie mógł 

uczestniczyć w pracach Kapituły. Udział w Gali weźmie Wicestarosta. Starosta pokreślił, że 

chętnie będzie brał udział w pracach Kapituły, jeżeli tylko będzie miał taką możliwość.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

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

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu raciborskiego”. 

Starosta w imieniu własnym i Zarządu Powiatu życzył dzieciom i młodzieży spokojnych 

i bezpiecznych wakacji.  

 

Ad 15.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 19:28 zakończył XXX sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XXX sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała:                

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym     Przewodniczący Rady  

                           Adam Wajda  

Agnieszka Bartula   

 


