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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.7.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXXI/2021 

z  XXXI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia  31 sierpnia 2021  r. 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem:  

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/14dcf471-bbc6-4d84-8cc8-094313fc3a37  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 31 sierpnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 31 sierpnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXI/247/2021 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

2. XXXI/248/2021 – w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. 

3. XXXI/249/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

4. XXXI/250/2021 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok. 

5. XXXI/251/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 
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6. XXXI/252/2021 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych 

zadań w roku 2021. 

7. XXXI/253/2021 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

            Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX 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. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

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

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2021. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 
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15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (dalej: Przewodniczący 

Rady) o godz 15:05 otworzył obrady XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał 

radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję online oraz zaproszonych 

gości.  

Szczególnie gorąco Przewodniczący Rady przywitał Pana Patryka Grzegorzewicza –

zawodnika MKS-SMS Victoria Racibórz, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski, Europy 

i Mistrzostw Świata. Sportowiec był najmłodszym Reprezentantem Polski wśród lekkoatletów 

na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Po olimpiadzie zakończył sezon startem w Mistrzostwach 

Świata w Nairobi, gdzie wraz z drużyną lekkoatletyczną zdobył srebrny medal w sztafecie 

mieszanej 4x400 metrów. 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że Pan Patryk Grzegorzewicz jest młodym 

sportowcem, który reprezentuje Powiat Raciborski na niwie sportowej. Ponadto 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że uznanie radnych będzie dla Pana Patryka 

Grzegorzewicza motywacją do dalszych działań.  

Następnie głos zabrał Starosta Grzegorz Swoboda (dalej: Starosta). Starosta zaznaczył, 

że Powiat Raciborski wpiera sport dzieci i młodzieży. Decyzja o zaproszeniu Pana Patryka 

Grzegorzewicza na sesję Rady Powiatu została podjęta jednogłośnie.  

Starosta przypomniał, że odbył rozmowę na temat rozwoju sportu  

z Wiceprzewodniczącym Rady Ryszardem Wolnym, który jest Mistrzem Olimpijskim. 

Wiceprzewodniczący Rady nie mógł wziąć udziału w sesji z uwagi na pełnione obowiązki 

służbowe.  

Starosta poinformował także, że niedawno Zarząd Powiatu Raciborskiego gościł 

Mistrzynię Olimpijską Justynę Święty-Ersetic.  

Następnie zaprezentowane zostało nagranie biegu sztafety z Mistrzostw Świata  

w Nairobi, podczas których Pan Patryk Grzegorzewicz wraz z drużyną lekkoatletyczną zdobył 

srebrny medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. 
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Po prezentacji nagrania wszyscy zgromadzeniu na sali narad nagrodzili Pana Patryka 

Grzegorzewicza oklaskami.  

Starosta poprosił o zabranie głosu Członkinię Zarządu Ewę Lewandowską, która zdobyła 

tytuł Mistrzyni Świata w ratownictwie wodnym.  

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaznaczyła, że to ogromny zaszczyt witać na sesji 

medalistę Mistrzostw Świata. Ponadto Członkini Zarządu przypomniała, że miała także 

zaszczyt witać Mistrzynię Olimpijską Justynę Święty-Ersetic po powrocie do Raciborza  

z Igrzysk Olimpijskich. Członkini Zarządu zaprosiła wówczas w imieniu Zarządu i Rady 

Powiatu na sesję Panią Justynę Święty-Ersetic, Pana Patryka Grzegorzewicza i Pana Denisa 

Kudlę, który zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w zapasach dla Reprezentacji 

Niemiec, ale pochodzi z Raciborza i sławi dobre imię Ziemi Raciborskiej.  

Pani Justyna Święty –Ersetic potwierdziła swój udział w sesji rady Powiatu, ale z uwagi 

na spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą Mistrzyni Olimpijska musiała zmienić swoje 

plany.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że poznała Pana Patryka Grzegorzewicza w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w którym pełniła funkcję 

dyrektora. Członkini Zarządu zaznaczyła także, że obecny Zarząd Powiatu „ma sport w sercu” 

i wspiera sportowców. Pan Patryk Grzegorzewicz jest absolwentem ZSOMS w Raciborzu, 

zawodnikiem MKS-SMS Victoria, podopiecznym trenera Pana Piotra Morki.  

Na wniosek Starosty w oparciu o Uchwałę Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

Uchwałę Nr 136/779/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej 

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego Panu Patrykowi 

Grzegorzewiczowi.  

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Raciborskiego Starosta, Członkini Zarządu  

i Przewodniczący Rady wręczyli Panu Patrykowi Grzegorzewiczowi list gratulacyjny, 

symboliczny czek informujący o przyznaniu nagrody pieniężnej w wysokość 4.500 zł oraz kosz 

z prezentami.  

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że jest możliwość zobaczenia 

srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Nairobi, który zdobył Pan Patryk Grzegorzewicz,  

a także aktu nominacji sportowca na Igrzyska Olimpijskie.  

Ponadto Członkini Zarządu poinformowała, że spotkanie z Panią Justyną Święty –Ersetic 

i Panem Denisem Kudlą zostanie zorganizowane w późniejszym terminie.  
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Następnie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie radnych Powiatu Raciborskiego  

z Panem Patrykiem Grzegorzewiczem.  

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia Starosta zwrócił się z prośbą do Pana Patryka 

Grzegorzewicza o złożenie autografu na koszulce powiatowej, która zostanie przekazana do 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

W tym miejscu głos zabrał Pan Patryk Grzegorzewicz, który podziękował za słowa 

uznania, nagrodę pieniężną i kosz z prezentami. Ponadto Pan Patryk Grzegorzewicz wyraził 

nadzieję, że nie gości na sesji Rady Powiatu pierwszy i ostatni raz.  

Pan Patryk Grzegorzewicz poinformował, że po krótkich wakacjach rozpoczyna 

przygotowania do nowego sezonu. Jego celem jest udział w Igrzyskach Olimpijskich we 

Francji, które odbędą się w 2024 r. Sportowiec podkreślił, że wiele zawdzięcza swojemu 

trenerowi Pani Piotrowi Morce. Pan Patryk Grzegorzewicz ponownie podziękował za 

zaproszenie do udziału w sesji Rady Powiatu.  

 Wszyscy zgromadzeni na sali narad przyjęli wystąpienie Pana Patryka Grzegorzewicza 

oklaskami.  

Pan Patryk Grzegorzewicz złożył autograf na koszulce powiatowej.  

Starosta wyraził nadzieję, że Pan Patryk Grzegorzewicz będzie częstym gościem na 

sesjach Rady Powiatu, podczas których radni będą mogli uhonorować Jego kolejne sukcesy 

sportowe. Starosta podziękował Panu Patrykowi Grzegorzewiczowi za udział w sesji.  

W tym miejscu Pan Patryk Grzegorzewicz opuścił salę narad.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 21 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 31 sierpnia 

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

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 
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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.0022.3.7.2021 z dnia  

31 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł o wprowadzenie nowych wersji projektów uchwał: 

1. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2021 – 2032, 

2. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

3. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.7.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się   0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

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

 

Protokół z XXX sesji z dnia 24 czerwca 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Z powodu problemów technicznych głosowanie zostało powtórzone. 

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 
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Głosy nieoddane             3 

Protokół został przyjęty.  

       

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Adriana Plurę, Pawła Płonkę oraz Artura Wierzbickiego. 

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 20 głosów za, 

1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw. 

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 przypomniał, iż informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 25 czerwca 2021 r. do  

19 sierpnia 2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 19 sierpnia 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 20 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

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

Następnie Starosta Grzegorz Swoboda przedstawił informację o najważniejszych 

zadaniach realizowanych przez Powiat z zakresu problematyki społecznej i gospodarczej: 

1. od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. trwa akcja „Wakacje w Powiecie”. Starosta podkreślił, 

że spełniając oczekiwania mieszkańców powiatu podjęto inicjatywę przygotowania połączonej 

wakacyjnej oferty jednostek w ramach działania pn. „Wakacje w powiecie”.  

 W akcję zostały włączone zostały następujące jednostki:  

1) Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, 

2) Zamek Piastowski w Raciborzu, 

3) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu,  

4) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.  
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 Jednostki podległe Powiatowi, a zarazem organizatorzy przedsięwzięć w okresie 

tegorocznych wakacji przygotowali plakaty informacyjne o planowanych działaniach. Zostały 

one upublicznione na ich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, a także 

przekazane do gmin powiatu. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Raciborzu przekazało 

odrębne środki w wysokości prawie 100.000 zł na pomoc w organizacji przedsięwzięć. Ponadto 

w ramach akcji dzieci i młodzież do 19 roku życia na terenie powiatu raciborskiego zostały 

uprawnione do bezpłatnych przejazdów autobusami PKS-u za okazaniem legitymacji szkolnej. 

 Powiat nie zapomniał także o osobach niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji 

życiowej: 

a. dla podopiecznych Stowarzyszenia SPEKTRUM został zorganizowany wyjazd do Rud, 

b. dla matek i dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” został zorganizowany wyjazd do 

Rud i na Rudę do Rybnika, 

c. dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej i w Samborowicach 

uczestniczyły w wyjeździe do Geo-Parku Glinka, 

d. podopieczni Stowarzyszenia DOM i Środowiskowego Domu Samopomocy uczestniczyli  

w wycieczce do Rud, w planie była podróż kolejką wąskotorową oraz zwiedzanie parku 

Cystersów.  

2. Powiat Raciborski pozyskał dodatkowe środki w kwocie 1.117.472,62 zł na realizację 

zagospodarowania poscaleniowego na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice dla 

operacji typu „scalanie gruntów”. 

3. Powiat pozyskał 17.310.968 zł dofinansowania na termomodernizację raciborskiej lecznicy. 

Planowana inwestycja nie tylko znacznie zwiększy wydajność energetyczną budynku, czy 

wizualnie poprawi jego wygląd, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę leczenia pacjentów.  

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 22.412.871 zł. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a. docieplenie styropianem ścian budynku D wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz wymianą 

grzejników, 

b. ocieplenie stropodachu w blokach A, B, C, D, H, 

c. modernizację oświetlenia całego budynku, gruntowych pomp ciepła,  

d. dodatkowo zostanie wykonanych 220 odwiertów na głębokości 100 m, do których zostaną 

podłączone pompy ciepła.  

e. budynek zostanie podłączony do instalacji paneli fotowoltaicznych, co pozwoli na 

wytworzenie energii elektrycznej o łącznej mocy 556 kW. 
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4. Rozpoczęły się prace związane z budową SOR-u w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.  

Na początku sierpnia, po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 został przekazany 

wykonawcy plac budowy, na którym powstanie SOR.  

5. do 30 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

6. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Starosta 

założył wnioski o dofinasowanie zadań w trzeb obszarach działalności na łączną kwotę prawie 

100.000.000 zł.: 

a. przebudowa dróg powiatowych – 71.500.000 zł.  

Wniosek dotyczy 14 zadań inwestycyjnych, które zostały uzgodnione z poszczególnymi 

włodarzami gmin.  

b. adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne – 19.800.000 zł.  

Planowany zakres zadań obejmie adaptację i zaaranżowanie pomieszczeń piwnicy, parteru,  

I i II piętra i poddasza Słodowni oraz modernizację z aranżacją wnętrz Domu Książęcego. 

Nowoczesne multimedialne wystawy muzealne i przestrzeń warsztatowa prezentowałyby 

historię ziemi raciborskiej. Sale warsztatowe i komnaty tematyczne z zapleczem 

gastronomicznym uzupełniłyby ofertę, w celu spopularyzowania, wyeksponowania i ożywienia 

zamku.  

c. poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją i zabudową paneli 

fotowoltaicznych – 4.712.000 zł. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w CKZiU nr 1, 

Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu, Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz 

Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. 

7. Powiat pozyskał dofinasowanie w wysokości 85.812 zł w ramach realizowanego przez 

PFRON w Katowicach zadania pn. „Niwelujemy bariery”. Pozyskane środki finansowe zostaną 

przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd zostanie 

przekazany do Gminy Krzanowice.  

8. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację przebudowy 4 przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Sudecką i Szkolną. 

Wstępny koszt całego przedsięwzięcia wynosi 600.000 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 476.000 zł, co stanowi 80% kosztu 

kwalifikowanego zadania.   

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania – wrzesień 2022. 
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9. Powiat pozyskał dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w Gamowie.  

10. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. 

„Likwidacja w latach 2021-2022 barier transportowych dla uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”. 

11. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

„Przeprowadzenie w roku 2021 programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”.  

 Następnie Starosta przedstawił informację dotyczącą rozpoczętych i realizowanych 

inwestycji: 

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, 

W dniu 12 lipca 2021 r. oddano drogę do użytku. Starosta podziękował firmie Eko-Okna S.A. 

za partycypację w kosztach inwestycji. 

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, 

Dokonano odbioru końcowego zakresu w Tworkowie w dniu 15 lipca 2021 r., oraz w Górkach 

Śląskich w dniu 28 lipca 2021 r.  

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

W dniu 13 lipca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Koszt inwestycji: 2.338.560,76 zł. 

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

zabudowanego w kierunku Krzanowic, 

W dniu 7 lipca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia 

inwestycji: luty 2022 r. 

  

 Ww. zadania są współfinasowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Gmin 

Nędza, Krzyżanowice, Krzanowice i Kornowac oraz firmy Eko-Okna S.A. 

 

5. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych, jako dojazd do 

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

Podpisanie umowy planowane jest na 3 września 2021 r., termin realizacji: 2 listopada 2021 r.  
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6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej, jako dojazd do gruntów 

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

W miesiącu wrześniu planuje się wyłonić w przetargu Wykonawcę. Planowany termin 

realizacji robót budowlanych: 10 listopada 2021 r.  

 

 Ponadto złożone zostały wnioski o dofinasowanie na:  

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do  

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

z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej n 3548S w Raciborzu od 

działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416.  

Łączna długość odcinka drogi powiatowej nr 3548S: 2546 mb. Szacowany koszt inwestycji: 

15.686.932 zł.  

W dniu 26 sierpnia 2021 r. złożono wniosek o dofinasowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg.  

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do 

skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do 

skrzyżowania z DW 917i przebudowa drogi powiatowej nr 3529S na odcinku od DK 45  

w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina.  

Droga powiatowa nr 3506S (Krzanowice-Samborowice) o długości 4081 mb, oraz nr 3529S 

(odcinek Tworków-Borucin) o długości 5211mb. Szacowany koszt inwestycji: 29.992.321 zł.  

W dniu 26 sierpnia 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

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

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

W dniu 28 lipca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 2.768.153,50 zł.  

11. przygotowywana jest dokumentacja projektowa na zadanie pn. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu 

dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi, 

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

w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej  

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

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Gminy 

Krzyżanowice.  
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13. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce (długość 1.150 

mb). 

Opracowany został Program funkcjonalno-użytkowy dla odcinka o długości 825 mb od strony 

miejscowości Łańce. Odcinek drogi został zgłoszony w ramach wniosku o dofinansowanie do 

Rządowego Funduszu Polski Ład.  

14. Przebudowa skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w ciągu DP 3548S wraz  

z budową inteligentnego sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu, 

15. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pogrzebieniu.  

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 225.000 zł. Otrzymano dofinasowanie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 180.000 zł. 

16. w dniu 25 czerwca 2021 r. został złożony wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie 

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

powiatowych: 

a. DP 3529S Tworków-Borucin, 

b. DP 3512S ul. Brzeska w Raciborzu, 

c. DP 3507S Tworków – Wydale, 

d. DP 3531S Bieńkowice – Bojanów, 

e. DP 3530S Borucin-Bojanów, 

f. DP 3544S w Pogrzebieniu (w kierunku do Lubomii), 

g. DP 3503S Gamów – Modzurów, 

h. DP 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze. 

Komisja Wojewódzka zaakceptowała uszkodzenia na 14.920 m dróg oraz na przepustach 

wartość 23.644.827 zł. W 2021 r. rozpocznie się odbudowa uszkodzonej infrastruktury.  

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

Wyłoniono Wykonawcę za kwotę 71.247,63 zł. 

18. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu.  

Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt wysokie koszty.  

19. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w CKZiU  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

W dniu 12 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na dokumentację projektową.  

20. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Raciborzu, 

W dniu 12 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na dokumentację projektową.  



13 
 

21. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,  

22. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED  

w Powiatowym Centrum Sportu przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu, 

23. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole 

Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu, 

24. Kompleksowa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

25. Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

26. Modernizacja budynku wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych i wymianą oświetlenia 

na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu oraz 

zagospodarowanie terenu przed budynkiem, 

27. Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w budynku 

A i B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, termin: grudzień 2021. 

28. Prace konserwatorskie. Budynek bramny, ściany elewacji wschodniej zamku oraz ściana 

zachodnia budynku mieszkalnego (zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu, 

Wykonano roboty naprawcze w ramach bieżącego utrzymania w przejeździe oraz na elewacji 

wschodniej budynku bramnego. 

29. Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku mieszkalnym na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, 

Opracowano dokumentację techniczną. 

30. Przebudowa schodów wejściowych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. 

Klasztornej 6 w Raciborzu, 

W dniu 20 lipca 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane. 

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

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

Powiatowego w Raciborzu. 

Zadanie zakończono w dniu 5 lipca 2021 r.  

- zadania do wykonania przez PZD o charakterze inwestycyjnym: 

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

Zadanie zrealizowano.  

34. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S – ul. J. Słowackiego w miejscowości Kuźnia 

Raciborska, 
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Trwają czynności proceduralne związane z podpisaniem umowy o pomocy finansowej  

z Miastem Kuźnia Raciborska. 

35. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3544S – ul. Lubomska w Pogrzebieniu, 

Dokumentacja projektowa jest w trakcie wykonania. 

36. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3529S – ul. Borucka w Krzanowicach, 

37. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S – ul. Józefa Rostka w Wojnowicach, 

W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę. Umowny termin zakończenia 

realizacji: 14 października 2021 r. 

38. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w Krzanowicach, 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę.  

39. Przebudowa elementów pasa drogowego ciągu pieszego przy DP 3523S w Strzybniku 

celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, 

Planowany termin: III-IV kwartał 2021 r.  

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

Zawarto umowę z Wykonawcą robót.  

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

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zawarto umowę, wartość umowna robót: 24.397, 11 zł. 

42. Poprawa odwodnienia, naprawy urządzeń odwodnienia, rowy, przepusty, pobocza (m.in.  

w rejonie miejscowości Krowiarki, Tworków, Ponięcice). 

Termin realizacji: 2021 rok.  

- zadania do wykonania przez placówki oświatowe: 

CKZiU nr 1 w Raciborzu: 

43. Modernizacja sanitariatów, 

CKZiU nr 2 w Raciborzu: 

44. Malowanie budynku wraz z nałożeniem tynków żywicznych na cokole budynku, 

45. Przebudowa pomieszczenia na aulę w CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu, 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

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

47. Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu.  

W ramach ww. zadania planuje się m.in. budowę zadaszenia/wiaty przy pracowni rzeźby wraz 

z nawierzchnią.  

Szacowana wartość projektu: 157.310,91 zł. 

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu: 

48 Modernizacja sanitariatu damskiego na pierwszym piętrze szkoły, 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: 

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu: 

50. Remont gabinetów diagnostycznych, administracji oraz sekretariatu, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu: 

51. „Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności”. 

W dniu 17 czerwca 2021 r. został dofinansowany wniosek złożony do mikroprojektu, w ramach 

Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska. Partnerem po stronie czeskiej jest Dom Dzieci i Młodzieży  

w Bohuminie.  Wartość projektu: 39.988 EUR. 

 Ponadto Starosta poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu na bieżąco 

dokonuje wykoszeń poboczy w pasach dróg powiatowych. Do tych czynności wykorzystywane 

są trzy jednostki sprzętowe doposażone w głowice koszące. Obecnie trwa trzeci w bieżącym 

sezonie pokos traw na drogach powiatowych. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 

stale realizuje zadanie związane ze ścinką poboczy.  

 W dalszej części wystąpienia Starosta zaznaczył, że w lipcu z bezpłatnej komunikacji 

autobusami PKS-u na terenie powiatu raciborskiego skorzystało 3890 dzieci i młodzieży do 19 

roku życia, a w okresie lipiec – sierpień około 8.000 uczniów. Powiat przeznaczył na ten cel 

ok. 50.000 zł. Starosta podkreślił, że przedmiotowa akcja została bardzo pozytywnie odebrana 

przez mieszkańców powiatu.  

 Starosta poinformował ponadto, że ma przygotowane do wglądu informacje dotyczące 

realizacji zadań organizowanych w ramach akcji pn. „Wakacje w Powiecie”.  

Starosta założył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ww. akcję. Ponadto 

dodał, że chciałby, aby tożsama akcja obywała się zimą. 

 Radna Elżbieta Biskup poruszyła kwestię zakończonego remontu na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Radna przypomniała, że okres trwałości projektu zakończył się  

w 2018 r. Od ubiegłego roku przekazywana jest informacja, że konieczne jest przeprowadzenie 

remontu na zamku. Radna zapytała, ile wynosi gwarancja na roboty budowlane 

przeprowadzone w ramach remontu na zamku. 

 Starosta odpowiedział, że na Zamku Piastowskim w Raciborzu wyremontowana została 

brama wjazdowa, która zagrażała bezpieczeństwu i wizualnie znacząco odbiegała od wizerunku 

Zamku. Remont odbył się przed zorganizowaną na Zamku XV edycją Festiwalu Śląskie Smaki. 

Ówczesna Dyrektor Zamku Pani Grażyna Wójcik podjęła działania związane z przywróceniem 
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świetności Zamku i złożyła wniosek do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie na Zamku 

niezbędnych remontów. 

 W odniesieniu do pytania radnej Elżbiety Biskup Starosta poinformował, że nie pamięta 

zapisów umowy w tym zakresie. Ponadto potwierdził, że Powiat dba, o jakość usług. Starosta 

zadeklarował, że uzupełni swoją odpowiedź w kwestii remontu zamku. 

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że jest pod wrażeniem wypowiedzi i elokwencji 

Starosty. Radny podkreślił, że chciałby, aby przedstawiciele parlamentu RP wypowiadali się  

w tożsamy sposób.  

 Starosta podziękował radnemu Ryszardowi Frączkowi za uznanie. Ponadto dodał, że na 

działania Powiatu ma wpływ nie tylko Starosta, ale i pracownicy Starostwa i podległych 

jednostek.  

 

Ad 6. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że oddelegowany od udziału w sesji Dyrektor 

Zarządu Zlewni w Gliwicach Pan Marcin Nowak nie może uczestniczyć w obradach z uwagi 

na stale pogarszającą się sytuację pogodową wywołaną obfitymi opadami deszczu.  

Materiały:  

1)  pismo PGW Wody Polskie nr Gl.1.4.502.1.2021.JL z dnia 29 czerwca 2021 r. (zał. nr 6),  

2) pismo PGW Wody Polskie nr GL.1.6.517.1.2021 z dnia 29 czerwiec 2021 r. (zał. nr 7), 

3) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Raciborzu na 

obszarach powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego za rok 2020 

(zał. nr 8),  

4) sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Głubczycach na 

obszarach powiatów głubczyckiego, raciborskiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego za rok 

2020 (zał. nr 9),  

5) wyposażenie przeciwpowodziowe Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenu powiatu raciborskiego (zał. nr 10),  

były omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady. 

 W tym miejscu Starosta opuścił salę obrad – liczba radnych 20. 
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Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w przyjęcia informacji o stanie 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                       16 

Przeciw:                2 

Wstrzymało się     0 

Głosy nieoddane   2 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXXI/247/2021 w przyjęcia informacji 

o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

W tym miejscu na salę obrad wszedł Starosta – liczba radnych 21. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

  

Przewodniczący Rady podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, co do nadania Pani 

Justynie Święty-Ersetic medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.  

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, że dotychczas Rada Powiatu 

Raciborskiego nadała tylko 11 medali „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. Wobec 

powyższego jest to bardzo zaszczytna forma publicznego uhonorowania Pani Justyny Święty –

Ersetic. W uzasadnieniu do projektu uchwały wymienione zostały wszystkie osiągnięcia 

sportsmenki.  

Następnie Członkini Zarządu poruszyła także kwestię zmiany Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu 

Powiatu Raciborskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Członkini Zarządu 

podkreśliła, że zapisy ww. regulaminu są satysfakcjonujące dla młodych sportowców, ale 

uniemożliwiają Zarządowi Powiatu odpowiednie docenienie największych sukcesów 

sportowych tj. zdobycie medalu olimpijskiego. Członkini Zarządu wyraziła nadzieję, że Rada 

Powiatu podejmie działania związane ze zmianą przedmiotowego regulaminu. 
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Ponadto Członkini Zarządu przekazała, że prowadzone są rozmowy dotyczące zawarcia 

umowy promocyjnej pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Panią Justyną Święty-Ersetic.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

  

Głosowanie:  

Za:                      21  

Przeciw:               0  

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXX//248/2021 w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

 

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

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

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Wierzbicki 

poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowali projekty uchwał w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały 

           Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       19 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Głosy nieoddane   2 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XXXI/249/2021 w sprawie dokonania 

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

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

  

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

Głosowanie: 

Za:                          21 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXI/250/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

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

autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXI/251/2021 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w roku 2021. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 
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Wstrzymało się    0 

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

uniemożliwił oddanie głosu Staroście. Starosta zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXI/252/2021 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w roku 2021. 

 W tym miejscu salę narad opuścił radny Franciszek Marcol – liczba radnych 20. 

 

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

dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący Rady podkreślił, że przedmiotowa uchwała ma w znaczeniu czysto 

technicznym uporządkować kwestie prawne tj. wycofanie z obrotu prawnego 

nieobowiązującego już statutu ww. jednostki.  

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 XXXI/253/2021 w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania. 

 

Radna Elżbieta Biskup złożyła interpelację dotyczącą dofinansowania z PFRON  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych (zał. nr 11). 

W tym miejscu na salę narad wszedł radny Franciszek Marcol – liczba radnych 21. 

 Radna odczytała treść interpelacji: „W nawiązaniu do bardzo merytorycznej dyskusji na 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, która 

miała miejsce w dniu 24 sierpnia 2021 r. na terenie raciborskiego szpitala zwracam się  
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z zapytaniem w kontekście likwidacji tzw. barier architektonicznych, czy ze środków PFRON 

można pozyskiwać dofinansowanie w celu usprawnienia funkcjonowania toalety, tudzież 

łazienki osobie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i w przypadku mieszkańców 

powiatu raciborskiego taka pomoc we wskazanym przypadku może dotyczyć i w jakim 

zakresie. Według jednej z interpretacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

wystawionej, co prawda wstecznie, dofinansowanie z wymienionego funduszu dotyczyć może 

m.in. elementów związanym z poprawą funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dokonanie 

indywidualnej oceny i rozpatrzenie wniosku pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

oraz jednostkowych potrzeb wnioskodawcy należeć powinno do realizatora zadania, którym 

najczęściej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce 

zamieszkania wnioskodawcy. Wiadomo też, że środki przekazywane samorządom przez 

PFRON są formą dofinansowania realizacji przez samorządy zadania własnego polegającego 

na wspieraniu ich niepełnosprawnych mieszkańców i jak wiadomo nie są wyłącznie źródłem 

wsparcia tych osób. Odpowiedzi na moją interpelację proszę udzielić pisemnie.”.  

 Następnie głos zabrał radny Paweł Płonka. Radny poinformował, że dniach 19-22 

sierpnia 2021 r. odbyły się „Dni Raciborza 2021”.  Z uwagi na pandemię COVID-19 zostały 

podzielone na kilka mniejszych imprez. Radny podkreślił, iż w jego ocenie było to bardzo dobre 

rozwiązanie. Kilka sobotnich imprez odbywało się na plaży miejskiej. W tym dniu 

ogólnodostępne toalety na Zamku Piastowskim były nieczynne. Mieszkańcy skarżyli się na 

brak dostępu do toalet. Radny Paweł Płonka przekazał, że dwie osoby zwróciły się 

bezpośrednio do Niego z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Radny zwrócił uwagę, że dostępu 

do toalet nie miały także osoby korzystające z ogródka piwnego na dziedzińcu Zamku. Radny 

zapytał, z jakiego powodu w dniu 21 sierpnia 2021 r. były nieczynne ogólnodostępne toalety 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Starosta przekazał, że nie posiadał informacji o braku dostępu do toalet na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Starosta zadeklarował, że wyjaśni tę sprawę. Ponadto Starosta 

przypomniał, że do obowiązku organizatora imprezy należy zapewnienie dostępu do toalet.  

Starosta podkreślił, że prawdopodobnie wystąpił w tym dniu jakiś zbieg okoliczności. 

Zamek Piastowski w Raciborzu wspólnie z Browarem Zamkowym prowadzi na dziedzińcu 

Zamkowym ogródek piwny i zapewnia osobom korzystającym z tego ogródka dostęp do toalet. 

Starosta zwrócił się z prośbą, aby nie łączyć faktu braku dostępu do toalet na Zamku  

z obchodami Dni Raciborza 2021. 

Radny Paweł Płonka wyjaśnił, że nie chce łączyć tych dwóch zdarzeń, ale taka sytuacja 

wystąpiła i należałoby ją wyjaśnić. Klienci ogródka piwnego na dziedzińcu Zamkowym nie 
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mieli dostępu do toalety. Radny przypomniał, że na posiedzeniach Komisji prowadzone są 

rozmowy o inwestycjach przeprowadzanych na Zamku. Radny zwrócił uwagę, że należy 

wyjaśnić przyczynę braku dostępu do toalet, gdyż może ona wynikać z problemu technicznego.  

 

Ad 15. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.   

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 16. Wolne wnioski i informacje. 

  

Radny Szymon Bolik podziękował Staroście w imieniu Rady Sołeckiej Krowiarek, 

mieszkańców Krowiarek i osób biorących udział w Ciapek Racing 2021 za wsparcie  

w organizacji tej imprezy. Ponadto radny podziękował także radnemu Tomaszowi Kusemu za 

charytatywne zapewnienie biorącym udział w imprezie muzyki. Radny Szymon Bolik 

podkreślił, że można ze sobą współpracować pomimo wielu różnic. W ocenie radnego przed 

Powiatem jest świetlana perspektywa. 

Następnie głos zabrał radny Artur Wierzbicki, który poruszył kwestię akcji pn. „ Wakacje 

w Powiecie”. Radny podkreślił, że dopytywał o tę akcję przed wakacjami, a następnie śledził 

jej przebieg. Środki na ten cel w wysokości 100.000 zł zostały przekazane przez Radę Powiatu 

Raciborskiego. W ocenie radnego środki zostały bardzo dobrze wydatkowane. Dzieciom  

i młodzieży z powiatu raciborskiego zapewniono wiele atrakcji m.in. wyjazdy do Rud, 

Krzyżanowic, do Jury Krakowsko-Częstochowskiej i na Pustynię Błędowską.  

Radny zaznaczył, że obawiał się, jak będzie funkcjonowało Powiatowe Centrum Sportu 

w Raciborzu w nowej odsłonie. Radny podkreślił, że wiele się zmieniło i jednostka ma bardzo 

ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia z Aikido, wspinaczki, łucznictwa, piłki 

siatkowej. W ramach akcji również Zamek pokazał się w nowej odsłonie proponując dzieciom 

i młodzieży zajęcia w godzinach dopołudniowych. W ocenie radnego akcja pn. „Wakacje  

w Powiecie” była bardzo zauważalna. Radny poinformował także, że z nieodpłatnych 

przejazdów autobusami PKS skorzystało około 8.000 dzieci i młodzieży do 19 roku życia. 

Powiat bardzo dobrze wydatkował środki na akcję pn. „Wakacje w Powiecie”.  

Radny Artur Wierzbicki w oparciu o spostrzeżenia dokonane podczas obrad  

I Powiatowego Stołu Gospodarczego zaproponował, aby Powiat wydawał wzorem innych 
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samorządów biuletyn/informator w wersji papierowej. W ocenie radnego Artura Wierzbickiego 

z Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu korzystają nieliczni mieszkańcy powiatu.  

Radny Tomasz Kusy poruszył kwestię remontu DW 935 w rejonie ronda przy  

C.H. Auchan.  Radny zaznaczył, że osoby odpowiedzialne za remont drogi nie przewidziały 

przy jego planowaniu konieczności wyznaczenia tymczasowych przejść dla pieszych. 

Tymczasowych przejść dla pieszych nie wyznaczono na drodze bezpośrednio do C.H. Auchan, 

ani na ul. Drzewieckiego w Raciborzu. Radny podkreślił, że część błędów popełnionych  

w planie i braków została już skorygowana m.in. oznakowanie dotyczące pierwszeństwa 

przejazdu.  

Radny poinformował, że zwrócili się do Niego mieszkańcy Raciborza w tej sprawie. 

Radny poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu na początku lipca o występujących 

błędach i braku przejść dla pieszych. PZD zadeklarowało, że wystąpi do Wykonawcy  

z wnioskiem o uzupełnienie braków. Radny po upływie dwóch tygodni ponownie wykonał 

telefon do PZD i usłyszał, że Wykonawca namaluje pasy na ul. Drzewieckiego, jak będzie miał 

farbę. Ponadto poinformowano także radnego, że można przechodzić legalnie przed drogę  

w rejonie skrzyżowania. Radny zwrócił uwagę, że pieszy nie ma pierwszeństwa w takiej 

sytuacji, a tą drogą poruszają się starsi ludzie i dzieci. Radny zaznaczył, że do dnia dzisiejszego 

nie wyznaczono żadnego tymczasowego przejścia dla pieszych w tym rejonie. Zdaniem 

radnego takie rzeczy jak wyznaczenie przejścia dla pieszych na czas remontu należało 

przewidzieć w pracach drogowych. Przedstawiciel PRD przekazał informację, że radni mogą 

składać interpelację w tej kwestii. Radna Miasta Racibórz w odpowiedzi na złożoną interpelację 

uzyskała informację, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest 

dozwolone na skrzyżowaniu. Radny podkreślił, że Gminy, co roku zatrudniają kontrolerów 

ruchu, którzy pomagają uczniom przechodzić przez jezdnię w obrębie szkoły. Dzieci od 

najmłodszych lat uczy się przechodzenia przez jezdnię po pasach, a tymczasem w przypadku 

remontu DW 935 jest oficjalny przekaz, że można to robić bez pasów, ale przy skrzyżowaniu. 

Radny podkreślił, że mieszkańcy przyzwyczają się z czasem do tej sytuacji, ale osoby 

odpowiedzialne za remont tej drogi powinny to przewidzieć. Niedociągnięcia i braki są 

widoczne na planach remontu. Pierwsze przejście dla pieszych znajduje się w okolicy 

Castoramy, a kolejne dopiero za mostem kolejowym na wysokości stacji paliw.  Radny 

zaznaczył, że ma nadzieję, że nic złego w tamtym miejscu się nie wydarzy.  

Radny Tomasz Cofała poinformował, że w tegorocznej edycji budżetu jest do podziału 

10 mln zł, a w regionie, w którym jest powiat raciborski - 800 tys. zł. Wniosek, który złożył 

radny Tomasz Cofała nosi nazwę „Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych 
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lampami LED w powiecie raciborskim i wodzisławskim”. Projekt zakłada doświetlenie przejść 

dla pieszych na drogach wojewódzkich w dwóch powiatach - raciborskim i wodzisławskim. 

Wybrano je po dogłębnej weryfikacji przez pracowników Starostw Powiatowych w Raciborzu 

i Wodzisławiu Śląskim, a także skonsultowano ten wybór z Komendą Powiatową Policji  

w Raciborzu. Wybrane przejścia dla pieszych stwarzają najwięcej zagrożeń.  

Lista przejść na terenie powiatu raciborskiego w projekcie: 

Na terenie Raciborza przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 935 ul. Rybnicka przed mostem nad kanałem Ulga, 

2. DW 935 ul. Reymonta w rejonie skrzyżowania z ul. Kowalską, 

3. DW 919 ul. Armii Krajowej w rejonie kościoła św. Jana Chrzciciela, 

4. DW 919 ul. Gliwicka w rejonie ul. Jordana. 

Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 916 Samborowice rejon skrzyżowania z ul. Długą. 

Na terenie Krzanowic przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 917 Krzanowice rejon skrzyżowania, wlot w ul. Kolejową. 

Na terenie Krzyżanowic przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 936 Krzyżanowice w rejonie skrzyżowania z DK 45 (ogrodzenie klasztoru). 

Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 919 Rudy w rejonie skrzyżowania ul. Rogera z DW 920. 

Na terenie Gminy Nędzy przejście dla pieszych na drodze: 

1. DW 922 Nędza w rejonie ul. Jana Pawła II przy kościele i przystanku autobusowym, 

2. DW 915 Zawada Książęca rejon skrzyżowania ul. Szkolnej i szkoły podstawowej. 

Projekt potrzebuje poparcia w głosach. Radny zaapelował, aby radni wzięli udział  

w głosowaniu i zachęcili do udziału w głosowaniu mieszkańców powiatu.    

 Następnie radny Tomasz Cofała poruszył kwestię rajdu rowerowego ulicami Raciborza, 

który odbędzie się 17 września 2021 r. Powiat Raciborski wraz ze swoimi partnerami  

tj. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Komendą Powiatową Policji, 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci, 

Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” oraz Zamkiem Piastowskim i Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu podjęło inicjatywę zorganizowania przedsięwzięcia pod nazwą Powiatowy 

Dzień Zrównoważonego Transportu. Impreza adresowana jest do młodzieży szkolnej – 

zarówno na poziomie podstawowym jak i średnim. Idea, jaka przyświeca organizatorom to 

promocja bezpiecznej aktywności rowerowej w powiecie. Rajd rozpocznie się przejazdem 

kolumny rowerowej ulicami Raciborza, która startując z PCS po godzinie dotrze na dziedziniec 
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Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Tam na uczestników czekać będą liczne atrakcje. 

Przedsięwzięcie zakończy loteria. Radny zachęcił radnych do udziału ww. rajdzie.  

 Radny Roman Wałach przekazał informacje dotyczące działalności Inicjatywy 

Rowerowej Bramy Morawskiej. Radny poinformował, że została już uzgodniona umowa  

pomiędzy PGW Wody Polskie i Miastem Racibórz i będzie można legalnie poruszać się 

rowerem w rejonie zapory czołowej. Radny poinformował, że zaplanowana została konferencja 

prasowa, która odbędzie się 8 września 2021 r. o godz. 15:15 w siedzibie Urzędu Miasta  

w Raciborzu. Organizatorem konferencji jest Inicjatywa Rowerowa Bramy Morawskiej. Radny 

wyraził nadzieję, iż na konferencji nie zabraknie przedstawicieli Powiatu. Na konferencji 

poruszone zostaną sprawy związane z innymi inwestycjami drogowymi w rejonie Zbiornika, 

które będą powiązane z budową infrastruktury rowerowej 

Następnie radny Roman Wałach zaapelował przeciwko segregacji sanitarnej. Szczepienia 

przeciwko COVID- 19 poróżniły już niejedną rodzinę, niejedna społeczność została rozbita 

przez to, co się dzieje w mediach. Obecnie trwająca akcja szczepienia dzieci wprowadza 

dodatkowe emocje. Radny podkreślił, że nie jest medykiem, ale stara się na bieżąco analizować 

pojawiające się informacje, które zawierają jednak wiele sprzeczności.  

Wobec powyższego radny zaapelował o przeciwdziałaniu segregacji sanitarnej w każdej 

nawet najlżejszej formie. Technologia oparta na mRNA (w preparatach wykorzystuje się kwas 

rybonukleinowy kodujący informację o danym białku) jest opracowywana od ponad 20 lat. Od 

ponad 10 lat przeprowadzane są badania kliniczne i budzi to pewne zaufanie, gdyż dotyczy 

produktu, który nie jest totalnie nieznany. Ludność szczepi się, aby nie chorować lub mieć 

łagodny przebieg choroby.  

Powszechnie wiadomo, że dzieci nie chorują lub mają łagodne objawy choroby COVID-

19.  Z jednej strony można powiedzieć, że dzieci mogą być powodem transmisji choroby, ale  

z drugiej strony szczepienie nie jest bezwzględną zaporą przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19. Głoszony jest pogląd, że szczepionki mRNA indukują produkcję przeciwciał  

i populacja uzyska odporność w wyniku szczepień. W dyskusjach o mRNA zupełnie pomija się 

układ immunologiczny człowieka i powstaje segregacja na ludzi zaszczepionych i ludzi 

niezaszczepionych. Powyższe można zaobserwować w hotelach, restauracjach, kinach, 

teatrach, kościołach. Na siłę foruje się szczepienia, pomimo tego, że ktoś może posiadać swoje 

przeciwciała, które organizm wyprodukował samodzielnie w zetknięciu z patogenem. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie sprawy w odniesieniu do kompetencji 

organów Powiatu.  
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Radny Roman Wałach przekazał, że chciałby uzasadnić swój apel, aby nikt nie przeszedł 

obok niego obojętnie.  

Radny poinformował, że do grudnia 2020 r. żadna szczepionka mRNA nie została 

zatwierdzona do leczenia ludzi. Dnia 2 grudnia 2020 r. agencja rejestrująca leki po raz pierwszy 

dopuściła do użycia w historii szczepień szczepionkę mRNA. Dnia 21 grudnia 2020 r. została 

ona warunkowo dopuszczona do obrotu w całej Unii Europejskiej. Na początku stycznia  

2021 r. została zatwierdzona szczepionka Moderna. Zgodnie z ogólnie stosowanymi 

procedurami dotyczącymi wprowadzenia do obiegu nowych szczepionek powinny one zostać 

oddane do użytku dopiero po zatwierdzeniu raportu końcowego w 2022 r.  

Radny podkreślił, że nie chciałby prowadzić dyskusji w temacie zasadności szczepień. 

Radny dopytywał, czy biorąc pod uwagę powyższe informacje można mieć wątpliwości  

w kwestii szczepień przeciwko COVID-19. Ostatnie zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki 

mogą być różnie odbierane przez dyrektorów szkół i organy prowadzące placówki oświatowe. 

W związku z powyższym radny zaapelował o niewywoływanie sytuacji powodujących 

segregację sanitarną w placówkach oświatowych podległych Powiatowi, o niestosowanie 

żadnych środków nacisku na rodziców dzieci lub młodzież przez dyrekcję szkół i nauczycieli, 

o poszanowanie decyzji i punktu widzenia każdej osoby (każda osoba ma swoje własne 

doświadczenia i wątpliwości) i wyjątkową wrażliwość na zachowywanie poufności informacji, 

jakim jest wiedza na temat zaszczepienia dzieci i personelu szkolnego. 

Ponadto radny Roman Wałach zaapelował do związków zawodowych, aby śledziły 

przygotowywane zmiany w prawie pracy i działania podejmowane w placówkach 

oświatowych, aby nie dochodziło do przypadków wykluczania pracowników, którzy nie 

poddali się szczepieniu przeciwko COVID-19.  

 Radny Roman Wałach zwrócił uwagę, że w czerwcu 2021 r., po powrocie dzieci do 

szkół Ministerstwo Edukacji i Nauki zalecało, aby w ramach integracji szkolnej umożliwić 

dzieciom wyjazdy na wycieczki. Radny przekazał, że docierały do Niego sygnały, że pojawiały 

się przypadki, że jedna lub dwie wychowawczynie powiedziały, że nie zorganizują wycieczki 

dopóki wszyscy nie będą zaszczepieni przeciwko COVID-19. Radny zaznaczył, że jest to jeden 

z przykładów, ale sygnałów o niepokojących sytuacjach dociera do Niego znacznie więcej.  

W związku z powyższym zdecydował się zabrać głos w kwestii tego kontrowersyjnego tematu 

na sesji Rady Powiatu.   

Radny Adrian Plura poddał pod wątpliwość, czy apel radnego Romana Wałacha dotyczy 

sytuacji, która już miała miejsce m.in. zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki, czy przyszłych 

sytuacji. Radny Adrian Plury, pełniący funkcję dyrektora szkoły nie podzielił obaw radnego 
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Romana Wałacha. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki dyrektorzy szkół mają 

poinformować rodziców dzieci, które mogą zostać zaszczepione, że jest możliwość przyjęcia 

szczepionki na terenie szkoły. Ponadto radny Adrian Plura poinformował, że dostał od 

Dyrektora raciborskiego szpitala ofertę dotyczącą możliwości zorganizowania szczepień 

przeciwko COVID-19 na terenie szkoły. Od dyrektorów szkół oczekuje się informowania, ale 

nie nalegania w kwestii szczepień przeciwko COVID-19. Dodatkowo na terenie szkoły można 

zorganizować spotkanie z ekspertem w kwestii szczepień. Radny Adrian Plura zaznaczył,  

że po raz pierwszy usłyszał o segregacji w placówkach oświatowych.  

Radny Adrian Plura odnosząc się do wypowiedzi radnego Romana Wałacha dotyczącej 

wychowawczyni uzależniającej wyjazd na wycieczkę od szczepień dzieci zaznaczył, że należy 

wziąć pod uwagę, że możliwość szczepienia dzieci została wprowadzona stosunkowo późno  

(7 czerwca 2021 r.). Ponadto radny zwrócił się z prośbą, aby precyzować przekazane 

informacje, co do miejsca i czasu zdarzenia, gdyż tego typu informacje mogą być krzywdzące 

dla szkół. W obecnej sytuacji pandemicznej część nauczycieli i rodziców może nie wyrażać 

chęci, aby wycieczki się odbywały i nie wynika to z faktu, że ktoś nie jest zaszczepiony 

przeciwko COVID-19. Radny Adrian Plura zaznaczył, że na obecną chwilę dyrektorzy szkół 

nie posiadają informacji, kto jest zaszczepiony. Przewidywana jest zmiana w prawie pracy  

w tym zakresie. W ocenie radnego dotychczas ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki nie 

pojawiły się żadne niepokojące sygnały o segregacji.  

Radny Adrian Plura podkreślił, że nie chciałaby, aby kwestia szczepień była kolejną osią 

sporów nie tylko w Radzie Powiatu, ale i w całym społeczeństwie. Radny podkreślił, że nikt 

nie formułował w Radzie apelu zachęcającego do szczepienia się przeciwko COVID-19. 

Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci i podejmują samodzielnie decyzje, a szkoły mają 

pomóc w organizacji szczepień, a nie wywierać naciski.  

Następnie radny Adrian Plura pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji poinformował, że ostatnie posiedzenie ww. Komisji odbyło się  

25 sierpnia 2021 r. w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. Wszyscy radni biorący udział 

w posiedzeniu Komisji byli zachwyceni zmianami, jakie zaszły w jednostce. Pozbawienie 

jednostki organizacyjnej statusu placówki oświatowej umożliwiło PCS prowadzenie 

działalności w szerszym zakresie przy uwzględnieniu wysokich standardów wypracowanych 

przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu m. in. w kwestii gimnastyki korekcyjnej.  

Radny Adrian Plura przekazał, że porusza ten temat z uwagi, iż zwykle przekazywane są 

tylko niedobre informacje. Radny przekazał słowa uznania dla Kierownika i pracowników 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. Kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum 
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Sportu w Raciborzu wykorzystali okres pandemii na przeprowadzenie remontów i niewielkim 

kosztem został odświeżony wizerunek jednostki. Plany jednostki w zakresie dalszej 

działalności są optymistyczne. W ocenie radnego decyzja o likwidacji Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportu była właściwa.  

Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie chciałby, aby na sesjach Rady Powiatu toczyły 

się dyskusje na temat światopoglądu w kwestii szczepień przeciwko COVID-19. Dyskusje tego 

typu toczą się publicznie m.in. w mediach. Apel radnego Romana Wałacha dotyczy 

przeciwdziałania segregacji sanitarnej w placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

Radny Tomasz Kusy doprecyzował, że radny Roman Wałach zwrócił się z apelem, aby 

nie nadinterpretowywać zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że apel radnego odnosi się do zachowania wolności  

w przedmiocie szczepień przeciwko COVID-19. Przewodniczący Rady dodał, iż myśli, że 

działania związane z segregacją sanitarną nie mają miejsca w placówkach podległych 

Powiatowi. Ponadto zaznaczył, że należy zgłaszać jednostkowo zdarzenia, które budzą 

niepokój w tym zakresie. 

Radny Roman Wałach podkreślił, że oczekiwał w sprawie szczepień takiej odpowiedzi, 

jaką usłyszał od radnego Adriana Plury pełniącego funkcję dyrektora szkoły.  

Wicestarosta Marek Kurpis w nawiązaniu do apelu radnego Romana Wałacha 

zaproponował, aby ten wniosek przekazać do Ministra Edukacji i Nauki. Ministerstwo będzie 

mogło przekazać dodatkowe wytyczne w tym zakresie. Wicestarosta podkreślił, że jako osoba 

odpowiedzialna za oświatę w powiecie odbiera ten apel negatywnie. Narada z dyrektorami 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski odbyła się w dniu 27 sierpnia 

2021 r. Podczas przedmiotowej narady dyrektorzy szkół bardzo mocno wyartykułowali, że 

będą tylko przekazywać informacje rodzicom dzieci w przedmiocie szczepień.  

Starosta poinformował, że każdy z radnych otrzymał przed sesją gadżety promocyjne 

Powiatu tj. banknot 0 euro promujący Zamek Piastowski w Raciborzu i publikację pn. „Zielona 

Oaza Kultur, czyli Powiat Raciborski w pigułce”. Starosta podkreślił, że Powiat nie poniósł 

żadnych kosztów związanych z wydaniem ww. publikacji. Starosta podkreślił, że z uwagi na 

sytuację pandemiczną radni nie otrzymali wcześniej kolekcjonerskiego banknotu promującego 

Zamek Piastowski w Raciborzu. Starosta przekazał, że rozważa rozszerzenie kolekcji 

banknotów 0 euro promujących Powiat Raciborski.  

Starosta przekazał, że wraz z gadżetami radni otrzymali także zaproszenie na obchody 

Jubileuszu 20-lecia partnerstwa z Märkischer Kreis – pierwszym niemieckim powiatem,  
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z którym podpisano porozumienie o współpracy. Starosta zachęcił radnych do udziału  

w obchodach Jubileuszu.  

Następnie Starosta poinformował, że kolejnym wydarzeniem promującym nie tylko 

Powiat Raciborski, ale cały Szlak Zabytków Techniki jest XII edycja święta Szlaku Zabytków 

Techniki – Industriada 2021, która odbędzie się 11 września 2021 r. w Browarze Zamkowym  

i na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Starosta podkreślił, że współpraca z Browarem 

Zamkowym w Raciborzu układa się bardzo dobrze. Starosta zachęcił radnych do udziału w tym 

wydarzeniu.  

Starosta poinformował także, że trwają przygotowania związane z organizacją kiermaszu 

świątecznego, który odbędzie się w dniach 5-19 grudnia 2021 r. na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Starosta poinformował, że wystąpił do włodarzy gmin, aby nie planowali w tym 

terminie innych konkurujących imprez. W ramach kiermaszu przewidziano wiele dodatkowych 

atrakcji. Do współpracy zaproszone zostały także prywatne firmy.  

Starosta w nawiązaniu do propozycji radnego Artura Wierzbickiego dotyczącej 

wydawania przez Powiat informatora w wersji papierowej przekazał, że warto zastanowić się 

nad wydawaniem publikacji, w której mieszkańcy powiatu mogliby znaleźć informacje 

dotyczące m.in. jakie środki można aktualnie pozyskać z PCPR w Raciborzu, gdzie można 

uzyskać określoną pomoc medyczną, gdzie można załatwić określone sprawy, jakie wydarzenia 

będą miały miejsca w Powiecie, a także informacje nt. realizowanych przez Powiat inwestycji.  

Starosta podziękował radnemu Arturowi Wierzbickiemu za przekazaną sugestię podkreślając, 

że będzie ona rozważona.   

Starosta podziękował radnym za bardzo merytoryczny przebieg obrad sesji Rady Powiatu 

i wszelkie zgłaszane sugestie i uwagi. Starosta przekazał, że uwaga radnego Tomasza Kusego 

dotycząca braku przejść dla pieszych na remontowanych odcinku DW 935 w rejonie ronda przy 

C.H. Auchan została zgłoszona przez radnego osobiście w trakcie trwania urlopu Starosty. 

Starosta przyznał, że w natłoku wielu spraw zapomniał o tej sprawie. Powiat realizuje bardzo 

wiele zadań. Starosta nie przedstawił radnym na sesji pełnej listy realizowanych inwestycji. 

Starosta zwracając się do radnego Tomasza Kusego przekazał, że zajmie się przedmiotową 

sprawą.  

Radny Łukasz Mura w imieniu mieszkańców ul. Kolejowej w Krzyżanowicach 

podziękował Staroście i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu za wycięcie drzewa 

w pobliżu przejazdu kolejowego. Przedmiotową sprawę zainicjował ponad rok temu radny 

Łukasz Mura składając wniosek o wycinkę drzewa do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach. Dnia 29 lipca 2020 r. ZDW w Katowicach wyraził zgodę na usunięcie  
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ww. drzewa. Pozwolenie na wycinkę drzewa musi wydać właściwy urząd gminy. Pojawiły się 

pewne problemy ze strony Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, które ostatecznie udało się 

rozwiązać. Radny podkreślił, iż cieszy się, że udało się wyciąć ten stary suchy pień, który 

zagrażał bezpieczeństwu na przejeździe kolejowym.  

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 

„Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.”. Kolejna sesja odbędzie się 

28 września 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

  

Ad 17.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 17:22 zakończył XXXI sesję Rady Powiatu 

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

Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała:                

Inspektor         Przewodniczący Rady  

w Wydziale Organizacyjnym            Adam Wajda 

Agnieszka Bartula   

 


