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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.8.2021                                                                 VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 

z  XXXII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 września 2021  r. 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem:  

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/8c44c6fe-a0d7-4499-9abc-1eb7f7704bea 

 

Obecni: 

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

w obradach sesji (zał. nr 1). 

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

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXII/254/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2. XXXII/255/2021 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok, 

3. XXXII/256/2021 – w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego 

instrumentem płatniczym, 

4. XXXII/257/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

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

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/8c44c6fe-a0d7-4499-9abc-1eb7f7704bea
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5. XXXII/258/2021 – 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, 

6. XXXII/259/2021 – w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na 

rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do 

powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie 

Raciborskim, 

7. XXXII/260/2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

8. XXXII/261/2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec 

dyskryminacji w kontekście Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

            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 XXXI 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. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz 

innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

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

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

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

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2021, 

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim, 

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

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście Narodowego Programu Szczepień przeciw 

COVID-19, 

15. Interpelacje i zapytania radnych, 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków, 

17. Wolne wnioski i informacje, 

18. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (zwany dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz 15:04 otworzył obrady XXXII 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 21 radnych, 

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

uchwały. 

Szczególnie gorąco Przewodniczący Rady przywitał Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr Pawła Strózika. Ponadto Przewodniczący Rady 

poinformował, że udział w sesji weźmie gość specjalny.  

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września 

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

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.8.2021 z dnia 30 września 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł  

o wprowadzenie: 

1. nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

a. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2021 – 2032, 

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

c. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.8.2021 z dnia 15 września 2021 r. i projektów uchwał, o których mowa w pkt 

1 i 2 przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29 września 2021 r. 

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę ustalenia 

poczynione na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w dniu 29 września  

2021 r. zgłosił autopoprawkę do nazwy centrum, tj. nazwę w brzmieniu: „powiatowego 

centrum rehabilitacji” użytą w tytule, paragrafie 1 oraz akapicie 3 i 4 uzasadnienia projektu 

uchwały zastępuje się nazwą w brzmieniu: „powiatowego centrum osób niepełnosprawnych 

i rehabilitacji”. 

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda (zwany dalej: Starosta) potwierdził, że uwagi 

radnych dotyczące nazwy centrum zostały uwzględnione. Radni podejmując przedmiotową 

uchwałę wyrażą poparcie dla działań Zarządu Powiatu, który poprzez nawiązanie współpracy 
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z firmą Eko-Okna S.A. podejmie działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych 

zmierzające do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Powiatu podjęła Uchwałę  

Nr XXX/246/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu 

Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. 

Organ nadzoru stwierdził, że Rada Powiatu podejmując ww. uchwałę wkroczyła  

w kompetencje organu wykonawczego poprzez zobowiązanie Zarządu Powiatu Raciborskiego 

do podjęcia konkretnych czynności, w zakresie konkretnej inwestycji z konkretnym podmiotem 

gospodarczym. Wobec powyższego przygotowany został kolejny projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 

powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wniosła o ujęcie  

w porządku obrad projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

1.  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, 

2.  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

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 XXXI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

 

Protokół z XXXI sesji z dnia 31 sierpnia 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 
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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 Piotra Olendra. 

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 16 głosów za, 

3 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw, 3 głosy nieoddane. 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczba radnych 22.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 1 września 2021 r. do 16 września 2021 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 16 września 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 17 września 2021 r. do 30 września 2021 r. 

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

Starosta przedstawił informację o najważniejszych zadaniach realizowanych przez 

Powiat z zakresu problematyki społecznej i gospodarczej: 

1. w związku ze zmianą załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 136/781/2021 z dnia 25 sierpnia 

2021 r., Zarząd Powiatu Raciborskiego 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”. Zadanie realizowane będzie w terminie od 14 października 2021 r. do  

31 grudnia 2022 r., 
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2. Powiat Raciborski rozpoczął kolejną inwestycję drogową - przebudowa drogi nr 3540S  

w Kobyli, od cieku wodnego Żabnica w kierunku Raciborza. Inwestycja ta nie byłaby możliwa 

bez pozyskanych środków zewnętrznych i wsparciu Gminy Kornowac, która wspólnie  

z Powiatem Raciborskim partycypuje po połowie w kosztach wkładu własnego. Całkowity 

koszt zadania to 2 340 159,76 zł. Środki Powiatu, to 526 535,95 zł pochodzące głównie z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

3.  podczas gali wieńczącej pierwszy dzień XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 

Starosta odebrał wyróżnienie dla Powiatu Raciborskiego, który to w swojej ponad 20-letniej 

historii po raz kolejny został poddany ocenie. Porównano jego działalność, osiągnięcia  

i wypracowane standardy obsługi z innymi podobnymi jednostkami samorządu terytorialnego 

w kraju. Efektem tego stał się czynny udział w Rankingu Gmin i Powiatów Polskich, który  

w konsekwencji zaowocował zajęciem przez Powiat Raciborski bardzo wysokiego 4 miejsca  

w Polsce. Kryteria, którymi kierowała się komisja to m.in. działania proinwestycyjne  

i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie 

działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych  

i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne oraz 

pozyskane środki zewnętrzne, 

4. w dniach 21 - 22 września w Raciborzu odbywało się posiedzenie Konwentu Powiatów 

Województwa Śląskiego, którego gospodarzem tym razem był Starosta. Dynamiczny rozwój 

Powiatu Raciborskiego został zauważony przez członków Konwentu, więc stąd propozycja 

organizacji tego posiedzenia na ziemi raciborskiej. Na spotkanie przybyli starostowie powiatów 

ziemskich województwa śląskiego oraz prelegenci w osobach Dyrektora Wydziału Rozwoju  

i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Doroty 

Wójtowicz, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego Małgorzaty Staś oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON  

w Katowicach Jana Wrońskiego. Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego 

zaszczycili swoja obecnością Marszałkowie Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski  

i Wojciech Kałuża, 
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5. w dniu 28 września 2021 r. w sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego  

w Katowicach z rąk Członka Zarządu Województwa Śląskiego Beaty Białowąs Starosta 

odebrał umowę na kwotę 225 000,00 zł na modernizację drogi powiatowej wykorzystywanej, 

jako dojazd do gruntów rolnych w sołectwie Krowiarki, Gmina Pietrowice Wielkie. Po 

realizacji podobnej inwestycji w sołectwie Gamów (Gmina Rudnik) to kolejne dofinansowanie 

na tego typu zadanie, które pozyskał Powiat, 

6. w dniu 28 września 2021 r. na Jasnej Górze odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego 

Dnia Turystyki. Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego 

dla Rozwoju Turystyki w roku 2021.W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby  

i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe 

atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego. Wyróżnienia 

przyznawano w 4 kategoriach: osobowość turystyczna roku, działalność społeczna, działalność 

biznesowa, przedsięwzięcie turystyczne roku. Wyróżnienie główne w kategorii osobowość 

turystyczna roku otrzymał Starosta Raciborski, 

7. Powiat Raciborski pozyskał, z rezerwy celowej budżetu państwa, kwotę 164 736,00 zł                                

na wzmocnienie zabezpieczenia działających na terenie powiatu domów pomocy społecznej 

przed skutkami wystąpienia koronawirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej 

do zachowania  ciągłości usług świadczonych usług przez domy oraz zakup niezbędnych 

środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Pozyskana kwota stanowi 80% dotacji,  

jakie uzyskają domy, pozostałe 20% zapewnia Powiat ze środków własnych. Wsparcie 

otrzymają Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu, Dom Pomocy Społecznej 

„Różany Pałac” w Krzyżanowicach oraz  Dom Pomocy Społecznej „Dom św. Notburgi”  

w Raciborzu, 

8. w związku z zakończeniem prac adaptacyjnych pomieszczenia auli Domu Studenta na 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej  

w Raciborzu Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął inicjatywę wsparcia kolejnego etapu prac 

polegającym na wyposażeniu Centrum w ultranowoczesny sprzęt medyczny do praktycznej 

nauki zawodu pielęgniarstwo w postaci dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł. Zarząd 

Powiatu wyraża przekonanie, że absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu będą wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy regionu raciborskiego, m.in. 

wzbogacając zasoby kadrowe placówek medycznych w powiecie,  

9. w związku z gwałtownymi ulewami, które dokonały ogromnych szkód w lipcu tego roku  

w Niemczech, w tym również w naszym partnerskim powiecie Märkischer Kreis, Starosta 

zaproponował w ramach wsparcia Staroście Marko Voge przyjazd dzieci i młodzieży  
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z rodzin dotkniętych powodzią do powiatu raciborskiego. Strona niemiecka poparła tę 

propozycję i jednocześnie podziękowała za jakże cenną inicjatywę. Termin przyjazdu wstępnie 

ustalono na drugą połowę października 2021 r., 

10. w tym roku odbyła się kolejna 28 edycja akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021”, która 

przebiegła pod hasłem przewodnim „Myślę, więc nie śmiecę”. Jak co roku w akcję włączył się 

Powiat Raciborski. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów i przedsiębiorców przygotowano 

worki i rękawice ochronne, które w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa 

przekazano uczestnikom akcji, 

11. od dnia 13.09.2021 r. ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie raciborskim. W roku 

bieżącym do Powiatowej Komisji Lekarskiej kierowani są mężczyźni urodzeni w 2002 r. oraz 

mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 

do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 28 października 2021 r. 

 

Ad 6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr 4200/III/208/2021 z dnia 21 września 

2021 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2021 r. (zał. nr 6), 

 Skarbnik Powiatu przedstawił najważniejsze informacje w zakresie wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r., tj.: 

1. dochody zrealizowały się w kwocie 83 321 033,62 zł (51% planu),   

2. wydatki zrealizowały się w kwocie 64 065 763,87 zł (37% planu), w tym wydatki 

inwestycyjne w kwocie 3 032 566,36 zł. (11% planu),   

3. dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 844 584,0 zł – stan zadłużenia na koniec I półrocza 

2021 r. wynosi 14 425 328,00 zł i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.   

W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków w I półroczu został 

zwiększony o kwotę ok. 33 mln zł.   

Pandemia COVID-19 ma wpływ na realizację dochodów w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu i PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Dochody w tych podmiotach 

realizowały się na niższym poziomie niż zakładano. Wobec powyższego Powiat dopłacał 

większe środki na realizację zadań w ww. podmiotach.  
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Aktualny plan wydatków inwestycyjnych i remontowych na 2021 r.  to ponad 33 mln 

zł. Wszystkie zadania są realizowane bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań. 

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z harmonogramem. 

  

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artur Wierzbicki 

poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowali: 

1. materiały dotyczące wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r. tj: 

a. Uchwałę Nr 136/773/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I 

półrocze 2021 roku, 

b. Uchwałę Nr 136/774/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 w I półroczu 2021 roku, 

c. Uchwałę Nr 136/775/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku. 

2. projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

a. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2021 – 2032, 

b. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 Radny Roman Wałach wniósł o wykreślenie z projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2032 punktu nr 1.3.2.14 pn. "Adaptacja skrzydła Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na centrum historyczno-muzealne z funkcją wystawienniczą". Na 

realizację tego zadania w 2022 r. przeznaczono kwotę 200.000 zł. Radny Roman Wałach 

podkreślił, że zespół doradczy ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz 

zmiany kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu (zwany dalej: Komisja 

Zamkowa) nie zakończył jeszcze oficjalnie pracy. Radni oczekują na sprawozdanie z pracy ww.  

Komisji. Ponadto na posiedzeniu Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się  

29 września 2021 r. nie przedstawiono informacji o przyjętym kierunku funkcjonowania 
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Zamku. W ocenie radnego Romana Wałacha to zadanie zostało przedwcześnie ujęte  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 Starosta podkreślił, że przedstawił swoje stanowisko w kwestii Zamku na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się 29 września 2021 r. Starosta 

zaznaczył, że Zarząd Powiatu podejmuje działania w kwestii Zamku, a jednostka się rozwija. 

Powiat chce aplikować o środki zewnętrzne. Wobec powyższego konieczne jest przygotowanie 

dokumentacji projektowej. Starosta podkreślił, że pozytywnie ocenia pracę Komisji Zamkowej. 

W pracach Komisji mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani radni. Starosta poinformował, 

że w dniu 9 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zamkowej, na którym firma 

Adventure Multimedialne Muzea przedstawiła koncepcję zagospodarowania budynku 

słodowni na cele turystyczne oraz przearanżowanie Domu Książęcego na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. Podjęta wówczas została decyzja o zabezpieczeniu środków finansowych  

w budżecie na przygotowanie dokumentacji projektowej. Starosta zaznaczył, że w powiecie nie 

ma cenniejszego zabytku niż Zamek. Jak najszybciej trzeba oddać do użytku to skrzydło 

Zamku. Ponadto Starosta przypomniał, że we wniosku o dofinansowanie złożonym przez 

Powiat w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęta 

została adaptacja budynku słodowni i modernizacji Domu Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne. Wobec powyższego Powiat powinien posiadać przygotowaną dokumentację 

projektową. Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu chciałby utworzyć na Zamku centrum 

konferencyjno- kongresowe, a także wystawiennicze i muzealne. Starosta wniósł o przyjęcie 

przedmiotowej uchwały w przedstawionej wersji.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że Powiat musi dysponować dokumentacją 

projektową, aby realizować projekt z dofinasowaniem zewnętrznym.  

Radny Roman Wałach zaznaczył, iż ma nadzieję, że Starosta nie uważa, że radny 

umniejsza pracy Komisji Zamkowej.  

Radny podkreślił, że z szacunku do pracy ww. Komisji należałoby zaczekać na materiał 

dla radnych, który przygotuje to gremium.  

Radny zaznaczył także, że z szacunku do radnych należałoby poddać pod głosowanie 

zabezpieczenie środków finansowych na omawiany cel po zapoznaniu się przez radnych  

z koncepcją wypracowaną przez Komisję Zamkową. W ocenie radnego Romana Wałacha 

obecna sytuacja jest niezręczna i nie ma logicznych podstaw do tego, aby podjąć przedmiotową 

uchwałę.  

Starosta przekazał, że Zarząd Powiatu kieruje się w kwestii Zamku logiką. Komisja 

Zamkowa zaprezentowała koncepcję rozwoju Zamku Zarządowi Powiatu. W oparciu o tę 
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koncepcję Zarząd Powiatu wnosi o zabezpieczenie środków na realizację zadania ujętego  

w projekcie uchwały. Starosta podkreślił, że radni opozycyjni negowali przedsięwzięcie 

związane z emisją banknotu 0 euro promującego Zamek Piastowski w Raciborzu, a w rezultacie 

okazało się, że było ono „strzałem w dziesiątkę”. Zamek się rozwija. Zorganizowano na Zamku  

XV edycję Festiwalu Śląskie Smaki oraz Industriadę 2021. Obecnie trwają przygotowania do 

organizacji największego w tej części Polski kiermaszu świątecznego. Zarządowi Powiatu 

zależy na rozwoju Zamku. W tym roku planowanie jest rozpoczęcie procedury przetargowej na 

otwarcie restauracji na Zamku. Starosta zaapelował, aby podjąć przedmiotową uchwałę 

i zabezpieczyć środki na realizację zadania.  

 Radny Tomasz Kusy podkreślił, że wypowiedź Starosty była zaskakująca. Wynikało  

z niej, że Komisja Zamkowa zakończyła już pracę i przedstawiła jej efekt Zarządowi Powiatu. 

Radny dopytywał, czy w tej kwestii już nie będzie podejmowanych innych kroków.  

 Starosta poinformował, że Komisja Zamkowa jest organem doradczym Starosty. 

Posiedzenie Komisji Zamkowej odbyło się dzisiaj (30.09), przed sesją. W tym czasie Starosta 

uczestniczył w powitaniu Starosty Märkischer Kreis Marco Voge. Starosta podkreślił, że nie 

rozmawiał jeszcze w tej sprawie z Członkinią Zarządu Ewą Lewandowską, która pełni funkcję 

Przewodniczącej Komisji Zamkowej. Starosta dodał ponadto, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się 29 września 2021 r. zadeklarował, że po 

zakończeniu pracy Komisji Zamkowej radni otrzymają materiał opracowany przez to gremium. 

 Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że z wypowiedzi Starosty wynika, że Komisja 

Zamkowa jest Jego organem doradczym i Starosta będzie podejmował decyzje, co do 

przyszłości Zamku. Radny, biorąc pod uwagę wypowiedź Starosty, utwierdził się  

w przekonaniu, że decyzja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o nieuczestniczeniu 

członków ww. Klubu w pracach Komisji Zamkowej była słuszna. Radny Tomasz Kusy 

zaznaczył, że oczekiwał zapewne jak i pozostali członkowie ww. Klubu Radnych, że po 

zakończeniu pracy Komisji Zamkowej wypracowana przez nią koncepcja zostanie 

przedstawiona Radzie Powiatu i Rada podejmie decyzję w kwestii Zamku. Okazało się, że 

wszystkie decyzje podejmuje Starosta. Ponadto radny zapytał, kiedy Zarząd Powiatu powołał 

Komisję Zamkową. 

 Starosta przekazał, że w wypowiedzi radnego Tomasza Kusego było wiele 

nieprawdziwych informacji. Starosta podkreślił, że efekty pracy Komisji Zamkowej zostały 

przedstawione Zarządowi Powiatu.  

 Radny Tomasz Kusy zapytał, które informacje w Jego wypowiedzi były nieprawdziwe.  
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 Starosta zwrócił się do radnego Tomasza Kusego, aby nie przeszkadzał w Jego 

wypowiedzi.  

 Następnie Starosta przekazał, że przedmiotowa sprawa była omawiana na posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (29.09). Starosta zaznaczył, że bardzo ceni Komisję 

Zamkową. Wola była taka, żeby wszyscy radni uczestniczyli w pracach Komisji, która działa 

wzorcowo. Komisja Zamkowa jest organem doradczym i wypracowała swoje stanowisko  

w kwestii Zamku. Starosta uznał za nieprawdziwe sformułowanie dotyczące podjęcia przez 

Zarząd Powiatu uchwały w sprawie koncepcji dotyczącej Zamku. Starosta wyjaśnił, że 

koncepcja została przedstawiona Zarządowi Powiatu przez firmę Adventure Multimedialne 

Muzea. W oparciu o przedstawioną prezentację podjęto decyzję o konieczności zabezpieczenia 

środków na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zarząd Powiatu podjął uchwałę  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Raciborskiemu do podejmowania w imieniu  

i na rzecz Powiatu Raciborskiego czynności w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat złożył wniosek do ww. Funduszu m.in.  

o dofinansowanie adaptacji budynku słodowni i modernizacji Domu Książęcego. Ponadto 

Starosta przypomniał, że Komisja Zamkowa odbyła posiedzenie na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu (11.02). Członkowie Komisji, w tym członkowie Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość także uczestniczyli w tym posiedzeniu Komisji i wizytowali pomieszczenia 

Zamku. Starosta zajął stanowisko, że należy podjąć wszelkie działania, aby otrzymać 

dofinansowanie i jak najszybciej oddać do użytku to skrzydło Zamku. Starosta ponownie 

podkreślił, że sprawa była omawiana na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa (29.09). Ponadto Starosta dodał, iż jest zaskoczony wnioskiem radnego 

Romana Wałacha, z uwagi na fakt, że na wczorajszym posiedzeniu ww. Komisji nie był 

zgłaszany. Środki powinny zostać zabezpieczone, aby zapewnić finasowanie długotrwałej 

procedury związanej z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym Wykonawcy. Starosta 

zaznaczył, że z uwagi na czas trzeba realizować to zadanie. Powiat ma wpływ na pozyskanie 

środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotowe 

działania realizowane są m.in. w kwestii dróg oraz placówek oświatowych. Przygotowywana 

jest dokumentacja projektowa na zabudowę paneli fotowoltaicznych w jednostkach podległych 

Powiatowi. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża na posiedzeniu 

Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, który odbył się w dniach 21-22 września  

2021 r. w Raciborzu przekazywał informacje, że będzie możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na zabudowę paneli fotowoltaicznych. Podejmowane są działania, które mają 

realny wpływ na rozwój Powiatu. Zarząd Powiatu zamierza organizować kolejne konferencje  
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o tematyce gospodarczej. W ocenie Starosty Zamek jest idealnym miejscem na tego typu eventy 

i wydarzenia o tematyce rozwoju gospodarczego. Starosta po raz kolejny zaapelował  

o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na przygotowanie dokumentacji projektowej  

w kwestii Zamku.  

 Radny Tomasz Kusy przeprosił Starostę za zabieranie głosu w trakcie Jego wypowiedzi.  

Radny zapytał, które informacje w Jego wcześniejszej wypowiedzi były nieprawdziwe.  

 Starosta odpowiedział, że to sformułowanie dotyczyło informacji o uchwale podjętej 

przez Zarząd Powiatu. Starosta podkreślił, że nie użył w swojej wypowiedzi sformułowania, że 

jest uchwała Zarządu Powiatu, tylko, że Zarząd Powiatu został zaznajomiony z koncepcją  

w kwestii Zamku przez firmę Adventure Multimedialne Muzea. 

 Radny Tomasz Kusy sprostował, że w swojej wypowiedzi nie użył sformułowania, że 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę. Radny wyjaśnił, że zapytał, kiedy Zarząd Powiatu podjął 

uchwałę w sprawie powołania Komisji Zamkowej. Radny zaznaczył, że w Jego wypowiedzi 

nie było żadnej informacji dotyczącej podjęcia w dniu 29 września 2021 r. uchwały przez 

Zarząd Powiatu. Radny zwrócił się do Starosty, aby nie przypisywał mu słów, których nie 

wypowiedział. Obrady sesji są nagrywane, można je później odtworzyć i zweryfikować 

wszystkie wypowiedzi. Radny zaapelował, żeby Starosta nie insynuował radnemu, 

że przekazuje nieprawdziwe informacje.  

 Starosta przekazał, że ceni rozmowy. W tym przypadku doszło do nieporozumienia  

w przedmiocie uchwały i działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu. Starosta wyjaśnił, że 

Jego wypowiedź odnosiła się do działań Zarządu Powiatu i zapoznania się z koncepcją 

przygotowaną przez firmę Adventure Multimedialne Muzea.  

 Radny Tomasz Kusy ponownie wniósł o wskazanie terminu podjęcia przez Zarząd 

Powiatu uchwały o powołaniu Komisji Zamkowej. 

 Radny Paweł Płonka podkreślił, że nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa, które odbyło się 29 września 2021 r. gdyż nie jest jej członkiem, ale 

bardzo chętnie zapoznałby się z prezentacją na temat Zamku przedstawioną przez firmę 

Adventure Multimedialne Muzea i koncepcją wypracowaną przez Komisję Zamkową. Radny 

zaznaczył, że obecna sytuacja jest kuriozalna tj. poddaje się pod głosowanie projekt uchwały,  

w którym zabezpieczone zostały środki finansowe w przedmiocie Zamku, ale radny nie zna 

szczegółów w tej sprawie, gdyż prezentacja została przedstawiona tylko Zarządowi Powiatu. 

Radny dopytywał radnych spoza Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, czy mieli możliwość 

zapoznania się z koncepcją dotyczącą Zamku. Radny podkreślił, że wystąpił dysonans, gdyż 

radni nie mają wiedzy na temat zadania ujętego w projekcie uchwały, którą poddaje się 
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głosowaniu. Radny podkreślił, że kwota 200 tys. zł nie jest małą kwotą i radni chcą wiedzieć, 

w jaki sposób zostanie ona wydatkowana. Radny podkreślił, że nie miał możliwości zapoznania 

się z wynikami pracy Komisji Zamkowej. Ponadto radny ponownie zaznaczył, że chciałby 

zobaczyć ww. prezentację.  

 Radny Piotr Olender porównał przedmiotową sytuację do przysłowia o postrzeganiu 

szklanki wypełnionej do połowy wodą. Dla jednych jest ona do połowy pełna, dla innych  

w połowie pusta. Radny podkreślił, że tocząca się dyskusja utwierdza go w przekonaniu, że 

miał rację, kiedy nazwał decyzję o wystąpieniu członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość z Komisji Zamkowej nierozsądną. Radny zaznaczył, że gdyby radni 

opozycyjni nie wystąpiliby z Komisji przedmiotowa dyskusja nie miałaby miejsca. Ponadto 

radny Piotr Olender zawnioskował, aby przystąpić do głosowania.  

 Radny Franciszek Marcol poinformował, że uczestnicząc w posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Budżetu odniósł wrażenie, że prace Komisji Zamkowej jeszcze się nie 

zakończyły. Przewodnicząca Komisji pokreśliła, że prace Komisji nadal trwają. Radny 

zaznaczył, że nie rozumie, dlaczego Starosta przekazuje inne informacje w tej sprawie. Radny 

dodał, iż przyjął do wiadomości, że Komisja po upływie niezbędnego czasu do zakończenia jej 

prac podzieli się z radnymi wypracowanymi wnioskami.  

Radny Franciszek Marcol odnosząc się do wypowiedzi radnego Piotra Olendra 

przekazał, że nie widzi problemu w prowadzeniu przedmiotowej dyskusji, z uwagi na fakt, że 

po wczorajszym (29.09) posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zmieniło się 

stanowisko Starosty w omawianej sprawie.  

 Ponadto radny w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty dotyczącej negatywnego 

nastawienia radnych opozycyjnych do emisji banknotu 0 euro podkreślił, że pomimo wielu 

zapytań także innych osób nadal nie wie, ile Powiat zyskał realizując to zadanie. Radny 

przypomniał, że zwykle podawano informację, że Powiat nie mógł osiągnąć zysku z emisji 

banknotu pamiątkowego. Radny podkreślił, że przedstawianych jest zbyt dużo jest słów, a za 

mało konkretów. 

 Starosta podkreślił, że Jego koncepcja w sprawie Zamku się nie zmienia. Komisja  

Zamkowa nadal pracuje. Plany i zamierzenia dotyczące Zamku Starosta przedstawia na 

posiedzeniach Komisji i obradach sesji. Starosta podkreślił, że Zamek ma być „sercem Powiatu 

Raciborskiego” i Krainy Górnej Odry. Planowane jest organizowanie na Zamku m.in. eventów 

i koncertów.  

 Starosta odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Kusego w sprawie terminu 

powołania przez Zarząd Powiatu Komisji Zamkowej poinformował, że Zarząd Powiatu podjął 
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Uchwałę Nr 108/586/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie powołania zespołu 

doradczego ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

 Radny Piotr Olender przypomniał, że złożył wniosek o przystąpienie do głosowania.  

 Przewodniczący Rady podkreślił, że Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zgłaszała 

wcześniej chęć zabrania głosu w tej sprawie. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji 

Zamkowej poinformowała, że przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Zamkowej. Na 

przedmiotowym posiedzeniu przyjęte były wnioski. Członkini Zarządu podkreśliła, że nie 

zostało jeszcze przygotowane oficjalne sprawozdanie z prac Komisji. 

 Członkini Zarządu przekazała, że z przykrością słucha tego, że radni chcieliby wszystko 

wiedzieć o pracach Komisji Zamkowej. Prace tego gremium rozpoczęły na początku 2021 r.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że Zarząd Powiatu przychylił się do prośby Klubu Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość dotyczącej szerszej reprezentacji członków poszczególnych klubów 

radnych w pracach Komisji Zamkowej (tj. po 3 członków z każdego klubu radnych). Członkini 

Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, że po merytorycznym posiedzeniu Komisji 

Zamkowej wraz z przedstawicielami Muzeum w Raciborzu, które odbyło się na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przedstawiciele Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wystąpili  

z przedmiotowej Komisji tj. radna Elżbieta Biskup, radny Szymon Bolik i radny Paweł Płonka. 

Członkini Zarządu podkreśliła, że z przykrością przyjęła tę informację przedstawioną na 

zdalnych obradach XXVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego 2021 r. Członkini 

Zarządu zaznaczyła, że radni opozycyjni nie zostali wyeliminowani z prac Komisji Zamkowej.  

Członkini Zarządu przekazała, że pierwszy etap pracy Komisji skutkował brakiem 

rekomendacji gremium dla połączenia Zamku i Muzeum w Raciborzu. Termin pracy Komisji 

Zamkowej został wydłużony. W lipcu 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił start 

Rządowego Funduszu Polski Ład. Początkowo termin składania wniosków o dofinasowanie 

wyznaczono na 30 lipca, a następnie wydłużono do 15 sierpnia 2021 r. W ocenie Członkini 

Zarządu niewykorzystanie takiej szansy na otrzymanie dofinansowania z funduszu rządowego 

w oczekiwaniu na wnioski Komisji Zamkowej wskazywałoby na brak rozsądku Zarządu 

Powiatu. Przedmiotowe wnioski należało złożyć w pilnym trybie. Komisji Zamkowa nadal 

pracowała posiłkując się wsparciem ekspertów i pracowników merytorycznych. Wnioski 

zostały złożone, aby nie utracić żadnych możliwości na uzyskanie dofinansowana. Członkini 

Zarządu zaznaczyła, że na tym etapie Rada Powiatu nie ma żadnych zobowiązań w tej kwestii. 

Komisja Zamkowa zaprosiła firmę Adventure Multimedialne Muzea, która przygotowała 
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wcześniej koncepcję dla słodowni i w oparciu o wiedzę ww. firmy i Kierownika Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Powiatu Romana Peikerta sporządzono materiał roboczy dotyczący 

zagospodarowania budynku słodowni w zakresie utworzenia muzeum multimedialnego. Na 

prośbę Przewodniczącej Komisji Zamkowej z przygotowaną koncepcją zapoznał się także 

Zarząd Powiatu, Skarbnik Powiatu i inne osoby zaproszone. Powiat złożył wniosek  

w przedmiotowej sprawie do Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycję wyceniono na 

19.800.000 zł.  Dofinasowanie rządowe pokrywa 90% kosztów inwestycji.  Członkini Zarządu 

podkreśliła, że zaniedbaniem ze strony Zarządu byłby brak propozycji zabezpieczenia środków 

na przygotowania dokumentacji projektowej. Wyłonienie Wykonawcy musi się odbyć  

w ramach postępowania przetargowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane  

w okresie sześciu miesięcy. Członkini Zarządu Ewa Lewandowska podkreśliła, że Powiat 

będzie wówczas dysponował dokumentację projektową i będzie mógł aplikować  

o dofinansowanie. Członkini Zarządu zaznaczyła, że nie wiadomo, w jakim zewnętrznym 

programie Powiat będzie ubiegał się o przyznanie dofinansowania na zagospodarowanie 

słodowni.  

Członkini Zarządu zaznaczyła, że Komisji Zamkowa wykonała bardzo wiele działań, 

opierając się na współpracy z pracownikami merytorycznymi, muzealnikami  

i przedstawicielami firmy Adventure Multimedialne Muzea. Komisja formalnie nie zakończyła 

jeszcze swojej pracy sprawozdaniem, ale rekomenduje to rozwiązanie. Członkini Zarządu 

zaapelowała, aby radni zaufali gremium, które zostało powołane do wypracowania kierunków 

rozwoju zamku i zabezpieczyli środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przygotowanie 

dokumentacji projektowej.  

Radny Piotr Olender i Członek Zarządu Andrzej Chroboczek wnioskowali  

o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.  

Radny Ryszard Frączek zaapelował, aby nie przekrzykiwać radnych opozycyjnych i nie 

wnioskować o szybkie głosowanie w przedmiotowej sprawie. Radny określił to próbą łamania 

statutu Powiatu. Radny dopytywał, czy dyskusja dotyczy 200 zł, czy 200 000 zł. Biorąc pod 

uwagę tak wysoką kwotę należy wszystko sprawdzić.  

Radny poinformował, że złoży na sesji interpelację w kwestii Zamku. Radny zapytał 

Starostę, czy prawdą jest, że działania Zarządu Powiatu zmierzają w kierunku prywatyzacji 

Zamku lub przygotowania Zamku pod wynajem dla konkretnej osoby, która przejmie Zamek, 

a koszty z tego tytułu poniesie Powiat. Radny przypomniał, że we wcześniejszych latach 

interweniował w sprawie sprzedaży terenu starego szpitala pod budowę supermarketu  

i wówczas miał rację.  
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Radny Ryszard Frączek wyraził zdziwienie, że w ciągu 24 godzin od posiedzenia Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (29.09) tak zmieniła się sprawa związana z Komisją 

Zamkową. Radny zaznaczył, że albo Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Artur Wierzbicki jest niepoważnym człowiekiem, albo Zarząd „gra w bambuko  

z ww. Przewodniczącym Komisji. Radny zaznaczył, że ceni radnego Artura Wierzbickiego. 

Ponadto radny dopytywał, dlaczego wczoraj można było rozmawiać w przedmiotowej sprawie, 

a na obradach sesji już nie jest to możliwe.  Ponadto radny zapytał Starostę, czy jest to wynikiem 

czyichś nacisków, czy wynika to z Jego własnej inicjatywy.  

 Radny zaznaczył, że projekt ma kosztować 200 tys. zł i nie są to środki Starosty, tylko 

podatników. Ponadto dodał, że jeżeli Starosta jest „czysty”, a radny wierzy, że tak jest to 

wyjaśni, dlaczego nie można tej sprawy poważnie przedyskutować i czy ktoś naciska na 

przygotowanie tego projektu. Radny dopytywał, kto jest pomysłodawcą tego projektu i czy 

odbyło się głosowanie w sprawie przedmiotowego projektu.  

 Radny odnosząc się do apelu Członkini Zarządu odnośnie zaufania Zarządowi Powiatu 

zaznaczył, że zaufać może Panu Bogu. Radny zaznaczył, że jak się komuś zaufa w biznesie, to 

należy liczyć się ze stratą.  

Następnie radny przekazał, że nie chce dyskutować w przedmiotowej sprawie.  

W kwestii prywatyzacji Zamku radny złoży interpelację i będzie oczekiwał na pisemną 

odpowiedź. Ponadto radny zapytał, czy przedmiotową sprawę, jeżeli jest ona „czysta” można 

byłoby przesunąć na inny termin. 

 Starosta odpowiedział, że nigdy nie słyszał o prywatyzacji Zamku i zdementował 

informacje, że Zamek jest przygotowywany do prywatyzacji. Starosta przypomniał, że  

o prywatyzację Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu pytała radna Elżbieta Biskup. 

Wówczas Starosta również zdementował tę informację. Starosta podkreślił, że potwierdzi ten 

fakt także na piśmie udzielając odpowiedzi na interpelację radnego Ryszard Frączka.  

 Starosta podkreślił, że Zamek to perełka Powiatu, jego najcenniejszy zabytek i radni 

muszą o niego zadbać.  Starosta zaznaczy, że Zamek rozwija się wzorcowo rozwijając tym 

samym potencjał Powiatu Raciborskiego.  

 Radny Paweł Płonka zaznaczył, że z wypowiedzi Członkini Zarządu Ewy 

Lewandowskiej wynikało, że w lipcu Powiat złożył wniosek do Rządowego Funduszu Polski 

Ład i niezbędne jest zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków 

finansowych na przygotowanie dokumentacji projektowej, aby po jej przygotowaniu można 

byłoby aplikować o środki finansowe. Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy Powiat 

złożył już wniosek o dofinasowanie, czy będzie dopiero aplikował o dofinasowanie. 
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przekazała, że z uwagi na fakt, że posiedzenie 

Komisji Zamkowej zakończyło się przed obradami sesji nie jest przygotowana, aby złożyć 

sprawozdanie w tym temacie radnym. Szczegółowe informacje w tej sprawie posiada 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Powiatu Roman Peikert. Wniosek złożony do 

Rządowego Funduszu Polski Ład był bardzo wstępnym wnioskiem. Złożony wniosek dotyczył 

drogownictwa, turystyki tj. Zamku i termomodernizacji. W tym zakresie można było złożyć 

zapotrzebowanie maksymalnie do kwoty 30 mln zł. Termin przyjmowania wniosków został 

wydłużony do 15 sierpnia 2021 r. Obecnie wszyscy oczekują na informację, które wnioski będą 

rozpatrzone pozytywnie i otrzymają pozytywną ocenę formalną. Członkini Zarządu 

podkreśliła, że procedura wyłonienia Wykonawcy dokumentacji w postępowaniu 

przetargowym jest bardzo czasochłonna. Wobec powyższego oszacowano, że jeżeli wartość 

inwestycji wynosi 20 mln zł, to koszt przygotowania dokumentacji projektowej będzie 

oscylował w granicach 200 tys. zł. W ocenie Członkini Zarządu należałoby zabezpieczyć te 

środki w budżecie Powiatu, gdyż może się okazać, że będzie wyznaczony krótki termin 

realizacji inwestycji, a Powiat nie będzie posiadał projektu. Członkini Zarządu zaznaczyła, że 

posiadając projekt Powiat będzie mógł aplikować o dofinansowanie.  

Radny Paweł Płonka zapytał, czy Powiat posiada gwarancję, że otrzyma środki  

z Rządowego Funduszu Polski Ład.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach naboru złożona została fiszka, nie 

ma gwarancji otrzymania środków finansowych.  

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że podsumowaniem tego, co wydarzyło się na 

dzisiejszej sesji jest stwierdzenie Członkini Zarządu Ewy Lewandowskiej „jest mi bardzo 

przykro, że Państwo chcielibyście wszystko wiedzieć”. Radny podkreślił, że wie, co usłyszał  

i zwracając się do Członkini Zarządu zaznaczył, że nie musu tego dementować. 

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że radni mają podejmować decyzje i funkcjonuje 

Komisja, która wypracowuje jakieś wnioski. Członkowie Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość zgłaszali swoje wątpliwości, co do pracy Komisji Zamkowej. Obawiano się, 

że wnioski wypracowane przez Komisję nie będą brane pod uwagę przez Starostę. Radny 

zaznaczył, że w Uchwale Zarządu Powiatu powołującej Komisję Zamkową jest zapis, że 

Komisja ma wypracować rekomendacje i z pozyskanych informacji wynika, że taka 

rekomendacja nie została wypracowana.  

Radny zaznaczył, że powołana została Komisja do wypracowania rekomendacji. 

Rekomendacji brak, a niektórym osobom jest przykro, że radni chcą pozyskać informacje  

w sprawie Zamku. Radny zaznaczył, że Zarząd nie może traktować radnych jak „uczniaków  
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w szkole” ograniczając im dostęp do informacji. Radny Tomasz Kusy wniósł o przekazanie 

członkom Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość rekomendacji wypracowanej przez Komisję 

Zamkową w formie pisemnej.  

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i przekazał, że w pierwszej kolejności będzie 

głosowany wniosek radnego Romana Wałacha.  

Radny Piotr Olender podkreślił, że z uwagi na fakt, że następnie poddawany głosowaniu 

będzie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 nie jest konieczne głosowanie nad wnioskiem 

radnego Romana Wałacha.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że formalnie wniosek radnego Romana Wałacha został 

złożony i należy go przegłosować.  

 Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku radnego Romana Wałacha  

o wykreślenie z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 punktu           

nr 1.3.2.14 pn. "Adaptacja skrzydła Zamku Piastowskiego w Raciborzu na centrum 

historyczno-muzealne z funkcją wystawienniczą". 

 Radny Roman Wałach nie wniósł uwag do treści przedmiotowego wniosku.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Romana Wałacha  

o wykreślenie z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian     

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032 punktu     

nr 1.3.2.14 pn. "Adaptacja skrzydła Zamku Piastowskiego w Raciborzu na centrum 

historyczno-muzealne z funkcją wystawienniczą". 

 Wystąpił problem techniczny z systemem do głosowania. Przewodniczący Rady 

wyjaśnił, że głosowanie rozpoczyna się w przypadku, kiedy na projektorze pojawi się zegar 

odliczający czas do końca głosowania.  

 

Głosowanie:  

Za:                          7 

Przeciw:                13  

Wstrzymało się      0 

Głosy nieoddane    2 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zadeklarował, że oddał w głosowaniu głos 

„przeciw”. 

Radny Franciszek Marcol zadeklarował, że oddał w głosowaniu głos „za”. 
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Radny Sebastian Mikołajczyk poinformował, że oddał głos „za” przed formalnym 

rozpoczęciem głosowania. Głos radnego nie został zaliczony do wyniku głosowania. 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak nie brał udziału w głosowaniu.  

Wniosek radnego Romana Wałacha nie został podjęty.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Głosowanie: 

Za:                          14 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       8 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/254/2021 w sprawie dokonania 

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

 

W tej części udział w obradach sesji wzięła Pani Justyna Święty-Ersetic. 

Przewodniczący Rady przywitał Panią Justynę Święty-Ersetic, multimedalistkę 

olimpijska, lekkoatletkę specjalizującą się w biegu na 400 metrów. Pani Justyna Święty-Ersetic 

została mistrzynią olimpijską w sztafecie mieszanej 4×400 m oraz wicemistrzynią olimpijską  

w sztafecie kobiet 4×400 m na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.  

Następnie głos zabrał Starosta. Starosta przypomniał, że podczas obrad XXXI sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego podjęta została Uchwała Nr XXXI/248/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla 

Powiatu Raciborskiego” Pani Justynie Święty – Ersetic.  

Starosta pogratulował i podziękował Pani Justynie Święty – Ersetic za wybitne osiągnięcia 

sportowe. Ponadto Starosta poinformował, że Powiat Raciborski nawiąże współpracę z Panią 

Justyną Święty-Ersetic w zakresie promocji.  

Następnie w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Raciborskiego Starosta, Przewodniczący 

Rady i Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny, który jest także Mistrzem Olimpijskim 

wręczyli Pani Justynie Święty- Ersetic medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, list 

gratulacyjny oraz kwiaty.  

Starosta zwrócił się z prośbą do Pani Justyny Święty-Ersetic o złożenie autografu na 

przygotowanym plakacie oraz koszulce powiatowej, które zostaną przekazane do Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu.  
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Pani Justyna Święty –Ersetic podziękowała za nadanie tytułu i medalu „Zasłużony dla 

Powiatu Raciborskiego” oraz nawiązanie współpracy w zakresie promocji. Sportsmenka 

podkreśliła, że jest dumna z tego, iż może reprezentować Powiat Raciborski na arenie 

międzynarodowej. Pani Justyna Święty-Ersetic zaznaczyła, iż ma nadzieję, że dwa wywalczone 

na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio medale nie będą ostatnimi medalami olimpijskimi w Jej 

karierze sportowej. Multimedalistka życzyła wszystkim zgormadzonym udanego zbliżającego 

się weekendu.   

Wszyscy zgromadzeni na sali narad przyjęli wystąpienie Pani Justyny Święty-Ersetic 

oklaskami. 

Następnie Pani Justyna Święty-Ersetic złożyła autograf na plakacie i koszulce powiatowej. 

Starosta podkreślił, że wraz z Mistrzynią Olimpijską na sali narad obecni są także Mistrz 

Olimpijski – Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny oraz Członkini Zarządu Ewa 

Lewandowska, która zdobyła tytuł Mistrzyni Świata w ratownictwie wodnym. Starosta 

podkreślił, że na plakacie Pani Justyna Święty-Ersetic ma włożony wianek, który wręczyli Jej 

przedstawiciele Powiatu podczas powitania medalistki w Raciborzu po powrocie z Igrzysk 

Olimpijskich. Starosta przekazał, że wówczas Członkini Zarządu Ewa Lewandowska nazwała 

Panią Justynę Święty-Ersetic „najwspanialszym kwiatem w Powiecie”. 

W tym miejscu wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie Starosty, Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda Wolnego z Panią Justyną Święty-Ersetic.  

Następnie zaprezentowane zostało nagranie biegu sztafety mieszanej 4 × 400 metrów na 

Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. 

Po prezentacji nagrania wszyscy zgromadzeniu na sali narad nagrodzili Panią Justynę 

Święty-Ersetic oklaskami.  

Starosta i Przewodniczący Rady wyrazili nadzieję, że Pani Justyna Święty Ersetic będzie 

częstym gościem na sesjach Rady Powiatu, podczas których radni będą mogli uhonorować Jej 

kolejne sukcesy sportowe. Przewodniczący Komisji podziękował Pani Justynie Święty-Ersetic 

za udział w sesji.  

W tym miejscu Pani Justyna Święty- Ersetic opuściła salę narad. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/255/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

         W tym miejscu głos zabrał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

dr Paweł Strózik (zwany dalej: Rektor PWSZ).  

 Rektor PWSZ podziękował Staroście i Radzie Powiatu za przychylność dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu poprzez udzielenie wsparcia finansowego w kwocie  

100.000 zł na utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Uczelnia 

generalnie uzyskuje swoje finansowanie w formie subwencji, która jest przeznaczona tylko  

i wyłącznie na kształcenie. Rektor PWSZ zaznaczył, że uczelnia, aby móc się rozwijać musi 

pozyskiwać dodatkowe środki.  Ultranowoczesne Centrum Symulacji Medycznej przybliży 

Raciborszczyznę do XXII wieku.  W centrum wysokiej wierności symulacje przeprowadzane 

są na wysoko specjalistycznych fantomach, które potrafią m.in. symulować różne 

zaprogramowane jednostki chorobowe, podwyższać temperaturę, wydawać dźwięki, 

symulować puls w kilku miejscach ciała. Uczelnia pozyskała prawie 4 mln zł na utworzenie tej 

jednostki. Rektor PWSZ zapewnił, że przekazane przez Powiat środki zostaną bardzo 

racjonalnie wydatkowane, a efekty będzie można zobaczyć już w styczniu 2022 r. Rektor 

PWSZ zaprosił w imieniu zarządu uczelni radnych na dokonanie wizji lokalnej Centrum. 

Rektor PWSZ podkreślił, że otwarcie centrum będzie świętem, nie tylko dla uczelni, ale i całego 

regionu i zorganizowanie takiej uroczystości jest planowane. Rektor PWSZ zapewnił, że drzwi 

Jego gabinetu są zawsze otwarte dla radnych.  

 Przewodniczący Rady podziękował Rektorowi PWSZ za udział w sesji i wyrazy 

wdzięczności.  

  Rektor PWSZ opuścił salę narad.  

  W tym miejscu salę narad opuścił także radny Ryszard Frączek – liczba radnych 21. 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat 

oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

 

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 XXXII/256/2021 w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy 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:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/257/2021 w sprawie 

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

Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Ad 11.  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. 

 

 Przewodniczący Rady odczytał treść Uchwały Nr 10/X/2021 Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego (zał. nr 7). Ww. Rada 

wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON przedstawionym w przedmiotowym 
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projekcie uchwały. Uzasadnienie projektu uchwały zostanie uzupełnione o przedmiotową 

informację.  

 W tym miejscu na salę narad wszedł radny Ryszard Frączek – liczba radnych 22. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/258/2021 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. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań 

Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci 

i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie 

Raciborskim. 

  

Radna Elżbieta Biskup zacytowała fragment uzasadnienia do przedmiotowego projektu 

uchwały, tj. „Planowana inwestycja po jej zakończeniu zostanie nieodpłatnie przekazana na 

rzecz Powiatu Raciborskiego w celu realizacji ustawowych zadań samorządu w ramach jego 

możliwości finansowych i kompetencyjnych (…)”. Radna przekazała, że chciałaby uzyskać 

zapewnienie, że Powiatowi nie zabraknie możliwości finansowych i kompetencyjnych do 

prowadzenia jednostki. Radna zaznaczyła, że nikt nie wątpi w słuszność powołania centrum. 

Cześć prowadzonej działalności będzie finansowana ze środków NFZ za pośrednictwem 

stowarzyszeń, które zgłoszą się do realizowania określonych zadań. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych biorący udział we wrześniowym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa wyrazili duże zainteresowanie przedmiotową sprawą. Radna 

życzyła przede wszystkim inwestorom, aby ich bardzo pożyteczne dzieło zostało wykorzystane 

praktycznie i przez wiele lat.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że intencją wszystkich jest odpowiedzialność za 

drugą osobę. Przewodniczący Rady podkreślił, że radni są gospodarzami budżetu Powiatu  
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i powinni dbać o to, aby na realizację zadań nigdy nie brakło środków. Fundusze państwowe 

finansują wiele zadań zleconych i własnych powiatów m.in. w postaci subwencji. Centrum 

wpierane przez różne fundusze będzie funkcjonowało dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że radni także poprzez głosowania będą dokładać 

wszelkich starań, aby centrum funkcjonowało, a także instytucje państwowe w ramach 

realizacji swoich zadań będą wpierać finansowo jednostkę. Przewodniczący Rady zaznaczył, 

że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w okresie pięciu lat w zakresie m.in. 

funduszy czy zadań. Należy zakładać, że środków finansowych na ten cel nie zabraknie.  

Radny Artur Wierzbicki zapytał Przewodniczącego Rady pełniącego funkcję Prezesa 

Zarządu Eko – Okna S.A. jak definiuje osoby niepełnosprawne i czy pomoc w centrum będzie 

udzielana wszystkim osobom od wieku niemowlęcego do 100 lat z dysfunkcjami ruchowymi 

po problemy natury psychicznej. Radny zapytał, kto będzie mógł korzystać ze świadczeń 

udzielanych przez centrum. 

 Następnie radny Artur Wierzbicki zapytał, czy firma Eko-Okna S.A. posiada referencje 

i doświadczenie w budowie obiektów wielkopowierzchniowych. 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest 

w ustawie. Ideą powstania centrum jest zapewnienie pomocy wszystkim, którzy tej pomocy 

potrzebują w ramach zadań realizowanych przez Powiat. Przewodniczący Rady przypomniał, 

że do zadań własnych Powiatu należą m.in. zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Przewodniczący Rady odnosząc się do pytania dotyczącego budowy obiektów 

wielkopowierzchniowych odpowiedział, że projektowaniem i budową zajmują się 

profesjonalne firmy. Przewodniczący Rady podkreślił, że wyspecjalizowane firmy właściwie 

wykonują swoje zadania i nie obawia się o realizację budowy centrum.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/259/2021 w sprawie poparcia 

działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci 

i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie 

Raciborskim. 
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Ad 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

Głosy nieoddane          1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/260/2021 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu.  

 

Ad 14.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19. 

  

 Radny Roman Wałach podkreślił, że w sentencji projektu uchwały jest zapis, że nie 

uwzględnia się wniesionej petycji dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Radny zaznaczył, że treść uzasadnienia 

do przedmiotowego projektu uchwały jest przekonująca. Należałoby jednak podkreślić, że 

Rada podejmując tę uchwałę zgodzi się z tezą postawioną we wniesionej petycji. Wnoszący 

petycję zwraca się z prośbą o podjęcie uchwały, poprzez którą Rada Powiatu Raciborskiego 

potwierdzi, że we właściwy sposób rozumie art. 16 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i 6 

ustawy o samorządzie gminnym i stanowi element demokratycznego państwa prawnego, 

urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP. 

W uzasadnieniu najważniejsze jest to jedno zdanie, tj. „Wobec powyższego Rada Powiatu 

Raciborskiego postanawia nie uwzględniać żądań zawartych w petycji”, ale w kontekście 

funkcjonującego prawa, gdyż byłoby to zaprzeczeniem, że dotychczas Powiat Raciborski 

działał nieprawnie. Radny przypomniał, że na ostatniej sesji zabierał głos w tej sprawie  

i podziękował za wypowiedzi w tym temacie Wicestarosty Marka Kurpisa i radnego Adriana 
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Plury. Radny podkreślił, że jego apel dotyczył ogólnie sytuacji, która potencjalnie występuje  

w całym kraju. Wypowiedzi Wicestarosty Marka Kurpisa i radnego Adriana Plury 

potwierdziły, że Powiat Raciborski jest wolny od tego typu zachowań.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ww. uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Głosy nieoddane          3 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXII/261/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście Narodowego 

Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

  

Ad 15. Interpelacje i zapytania. 

 

Radna Elżbieta Biskup przypomniała, że prosiła Starostę na poprzedniej sesji  

o przygotowanie do kolejnej sesji wykazu gwarancji prac remontowych przeprowadzonych na 

Zamku Piastowskim. Radna nie otrzymała przedmiotowej informacji. Wobec powyższego 

radna wniosła o udostępnienie wykazu terminów gwarancji i rękojmi prac remontowych 

przeprowadzonych na Zamku Piastowskim w Raciborzu w latach 2019-2021. Radna zwróciła 

się z prośbą o przekazanie powyższych informacji, o ile będzie to możliwe, do kolejnego 

posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.  

 

 

 

Następnie radna Elżbieta Biskup złożyła interpelację dotyczącą organizacji pracy 

personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu (zał. nr 8). 

Radna odczytała treść interpelacji: „W związku z licznymi prośbami personelu 

pielęgniarskiego naszego szpitala (kierowanymi bezpośrednio do mnie, jako Radnej) o pomoc 

w wyjaśnieniu sposobu rozliczania ich czasu pracy zwłaszcza w kontekście zastępstw 

doraźnych roszę do czasu posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 
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Rady Powiatu Raciborskiego planowanej na miesiąc październik 2021 r. o dostarczenie 

przykładowego bezimiennego wzoru umowy z pielęgniarką naszego szpitala ze stażem 

dziesięcioletnim, dwudziestoletnim, trzydziestoletnim, a także w sposób pisemny o odpowiedź 

na pytanie, jak wygląda organizacja zastępstw personelu pielęgniarskiego naszego szpitala  

w razie nieobecności pielęgniarki w trybie nagłym.”. 

Radny Paweł Płonka przypomniał, że składane w ubiegłym roku wnioski  

o dofinansowanie modernizacji mostu na ulicy Piaskowej w Raciborzu nie zostały rozpatrzone 

lub zostały rozpatrzone negatywnie. Radny podkreślił, iż cieszy się z faktu, że Powiat złożył 

wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład. Z powziętych przez radnego informacji wynika, 

że w ubiegłym roku Miasto Racibórz przekazało na rzecz Powiatu środki w kwocie ponad  

20 tys. zł, ale z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie było realizowane środki wróciły do 

budżetu Miasta Racibórz.  

Radny Paweł Płonka zapytał, czy w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski 

Ład Powiat nie mógłby wyremontować mostu na ul. Piaskowej w Raciborzu. Radny 

przypomniał, że Powiat złożył wnioski do ww. funduszu na kwotę ok. 100 mln zł.  

Starosta poinformował, że Powiat występował kilkakrotnie do Miasta Racibórz  

z inicjatywą dotyczącą remontu przedmiotowego mostu. Starosta zaznaczył, że zachodzi 

konieczność modernizacji jeszcze kilku innych obiektów mostowych na terenie powiatu.  

Starosta przekazał, że po konsultacjach z Prezydentem Miasta Raciborza ustalono, że 

będzie czynione starania o pozyskanie dofinasowania na remont ww. obiektu mostowego. 

Starosta zaproponował Prezydentowi Miasta Racibórz, aby złożyć wizytę Ministrowi 

Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi w celu pozyskania środków na remont mostu  

z rezerwy celowej. Po przeprowadzeniu analizy ustalono, że modernizacja obiektu mostowego 

będzie bardzo kosztowna i konieczne jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji 

projektowej, a nie jak wstępnie zakładano koncepcji, na którą Miasto Racibórz przekazało 

wspomniane przez radnego Pawła Płonkę środki. Starosta zapewnił, że Powiat poszukuje 

możliwości, aby wyremontować całą arterię.  

Starosta przypomniał, że zaproponował modernizację ulicy Rybnickiej w Raciborzu  

i przekazanie kwoty 2 mln zł na rzecz województwa, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich  

w Katowicach przeprowadził remont tej arterii oraz innych dróg zlokalizowanych na terenie 

powiatu. Starosta zaznaczył, że Powiat jest w stałym kontakcie z ZDW w Katowicach i osobami 

odpowiedzialnymi za drogi zlokalizowane na terenie powiatu. W obecnej sytuacji nie planuje 

się zamykania tej drogi, gdyż spowodowałoby to paraliż komunikacyjny w mieście. Na terenie 

powiatu obecnie realizowanych jest wiele inwestycji drogowych. Starosta podkreślił, że 
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dwukrotnie zaprosił Prezydenta Miasta Raciborza do rozmów m.in. w kwestii remontu mostu 

na ul. Piaskowej w Raciborzu, remontu ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu. Powiat zwraca się do 

Miasta Racibórz z prośbą o partycypację w kosztach inwestycji przeprowadzanych na terenie 

miasta.  

Starosta zaznaczył, że Powiat dba o zrównoważony rozwój całego Powiatu i nie może 

się skupiać wyłączenie na inwestycjach w Raciborzu. Obecnie inwestycje drogowe są 

realizowane także na terenie gmin Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Rudnik, 

Pietrowice Wielkie i Kornowaca.  

Radny Paweł Płonka wyjaśnił, iż zdaje sobie sprawę z tego, iż kwota 20 tys. zł z budżetu 

Miasta Racibórz nie była przeznaczona na remont mostu, ale na opracowanie koncepcji 

modernizacji tego obiektu. Radny przypomniał, że na jednej z sesji w 2019 r. przewidywał, że 

w Raciborzu nastąpi „drogowy Armagedon”. 

Radny Paweł Płonka ponownie zapytał, czy Powiat jest w stanie ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład wyremontować most na ul. Piaskowej w Raciborzu.  

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu podjął rozstrzygnięcie dotyczące wskazania 

lokalizacji inwestycji drogowych w Powiecie, ujętych we wniosku złożonym do Rządowego 

Funduszu Polski Ład. Lokalizacje te były zgłaszane przez włodarzy gmin lub bezpośrednio 

przez mieszkańców. Wniosek został złożony. Starosta przekazał, że nie posiada informacji, czy 

na złożone wnioski mogą być nanoszone zmiany. Złożony wniosek dotyczył inwestycji 

drogowych, na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz termomodernizacji.  

Radny Roman Wałach złożył interpelację dotyczącą przygotowywanej przez Powiat 

mapy rowerowej (zał. nr 9) i wniósł o udzielenie odpowiedzi na nw. pytania: 

1. czy przygotowywana mapa będzie dostępna on-line, 

2. czy planuje się wydanie mapy w wersji papierowej, 

3. czy mapa zawiera również odcinki planowanych tras rowerowych. Radny wniósł  

o wystąpienie do gmin z prośbą o przekazanie planów tras rowerowych, jeżeli nie zostały one 

uwzględnione w mapie przygotowywanej przez Powiat, 

4. na jakim etapie znajduje się przedmiotowe opracowanie.  

 Starosta poinformował, że mapa powstaje z inicjatywy Powiatu i pierwszą część mapy 

przygotował radny Szymon Bolik wraz z bratem. Pierwsza część mapy obejmuje szlaki 

zaproponowane przez radnych Artura Wierzbickiego i Ryszarda Frączka m.in. szlak św. 

Jakuba. W drugiej części mapa obejmuje lokalizacje najważniejszych zabytków w powiecie.   
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Obecnie realizowany jest opis obiektów. Przygotowywana mapa będzie pełniła funkcję mapy 

ścieżek rowerowych zlokalizowanych w powiecie raciborskim, ale także będzie w niej ujęta 

historia powiatowych zabytków. Kwestia mapy była konsultowana we wszystkich gminach.  

Starosta zaznaczył, że nie wszystkie planowane ścieżki rowerowe zostaną ujęte  

w mapie. Starosta poinformował, że unijny program LIFE oferuje 90 mln zł na turystykę,  

w tym turystykę rowerową. Mapa zostanie zaktualizowana dopiero po wybudowaniu tych 

ścieżek rowerowych. Starosta wyraził nadzieję, że mapa będzie kolejnym elementem promocji 

Powiatu i zostanie przekazana radnym.  

Radny Ryszard Frączek złożył interpelację (w formie ustnej) dotyczącą Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. Radny zapytał, czy prawdą jest, że działania Zarządu 

 Powiatu, tut. Starostwa zmierzają w kierunku przygotowania Zamku pod wynajem lub do 

sprzedaży.  

 Następnie radny Ryszard Frączek pogratulował Staroście uzyskania tytułu osobowości 

turystycznej roku 2021. Radny podkreślił, że chciałby, aby ten tytuł był skierowany nie tylko 

na zewnątrz, ale także do radnych. Radny przypomniał, że na jednej z sesji zwrócił Staroście 

uwagę, że nie organizuje spotkań z przedsiębiorcami. Starosta wziął pod uwagę sugestię 

radnego i zorganizował spotkanie, ale nikt z członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

nie otrzymał na nie zaproszenia. Radny poinformował, że otrzymuje z tut. Starostwa wiele 

maili, wśród których są interesujące zaproszenia. Radny zaapelował, aby tego typu informacje 

m.in. dotyczące spotkań z przedsiębiorcami były przesyłane do radnych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Radny zapytał, czy prawdą jest, że nawet firma Eko-Okna S.A. nie 

otrzymała zaproszenia na przedmiotowe spotkanie.  

 Przewodniczący Rady pełniący funkcję Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. zdementował 

tę informację.   

 Radny Ryszard Frączek podkreślił, że przedstawiciel ww. firmy nie był obecny na 

spotkaniu.  

W dalszej kolejności radny Ryszard Frączek wniósł o ujęcie w przygotowywanej przez 

Powiat mapie szlaku Abp. Józefa Gawliny. Radny zwrócił się z prośbą, aby Starosta 

dopilnował, aby przedmiotowy szlak został w tej mapie ujęty. Radny wniósł o udzielenie 

informacji w formie pisemnej.  

 Starosta zadeklarował, że odpowie pisemnie na wniosek radnego Ryszarda Frączka.  

Starosta zaznaczył, że bardzo zależy mu na rozwoju Zamku Piastowskiego pod kątem Krainy 

Górnej Odry. Ponadto Starosta zaznaczył, że nie ma wiedzy, aby Zarząd planował prywatyzację 
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lub sprzedaż Zamku. W ocenie Starosty Zamek jest „sercem Powiatu”. Na Zamku 

zorganizowany zostanie największy w tej części Polski kiermasz świąteczny.  

 Starosta ponownie zaznaczył, że nie posiada żadnej wiedzy na temat prywatyzacji 

Zamku. Pozostali członkowie Zarządu też nie mają takich planów. Starosta zapewnił, że Zarząd 

nie wyrazi zgody na sprzedaż Zamku. Starosta przypomniał, że podobna sugestia odnosiła się 

do PCS i również została zdementowana.  

 W kwestii spotkania z przedsiębiorcami Starosta poinformował, że przedmiotowe 

spotkanie miało być takim porozumieniem ponad podziałami w kwestii oczekiwań 

przedsiębiorców w zakresie szkolnictwa, infrastruktury drogowej, rynku pracy. 

 Starosta przekazał, że wszystkie największe firmy zlokalizowane na terenie powiatu,  

w tym Eko-Okna S.A. otrzymały zaproszenie do udziału w spotkaniu. Z uwagi na obowiązki 

służbowe przedstawiciel firmy Eko-Okna i Henkel nie mogli wziąć udziału w przedmiotowym 

spotkaniu.  

 Następnie Starosta przekazał, że bardzo ceni uwagi radnych Artura Wierzbickiego  

i Ryszarda Frączka w kwestii mapy ścieżek rowerowych, ale ideą powstania mapy 

przygotowywanej przez Powiat jest wpisanie powiatowych zabytków techniki w mapę ruchu 

turystycznego. Mapa miała na celu zwrócić uwagę na potencjał turystyki rowerowej  

w powiecie. Zamieszczanie na mapie kolejnych szlaków może skutkować wystąpieniem 

problemów z identyfikacją miejsc. Starosta zasugerował, że Powiat może utworzyć kolejną 

mapę. Starosta zapewnił, że rozważy sugestię radnego Ryszarda Frączka w kwestii ujęcia  

w mapie szlaku Abp. Józefa Gawliny.  

Radny Tomasz Cofała podkreślił, że Starosta informuje radnych o planach, 

przedsięwzięciach i działaniach Zarządu Powiatu i podległych służb, ale także dokonuje 

podsumowań. Radny zapytał Starostę, czy mógłby podsumować akcję, na którą mieli wpływ 

radni dokonując przesunięcia środków w budżecie Powiatu, pn. „Wakacje w Powiecie”.  

          Radny przypomniał, że w trakcie wakacji wprowadzono darmowe przejazdy autobusami 

PKS dla dzieci i młodzieży do 19 rż. Ponadto Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, 

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

i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu przygotowały atrakcyjne 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Radny zapytał, czy radni mogliby otrzymać 

podsumowanie akcji pn. „Wakacje w Powiecie”, aby potwierdzić słuszność podjętych działań. 

Ponadto dodał, że radni chcieliby wiedzieć, na co zostały przeznaczone środki w ramach tego 

przedsięwzięcia. Radny pozytywnie ocenił tę akcję.  
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 Starosta poinformował, że akcja pn. „Wakacje w Powiecie” okazała się „strzałem  

w dziesiątkę”. Cztery jednostki przygotowały ofertę, aby zagospodarować czas wolny dzieci  

i młodzieży w czasie wakacji. Ponadto Powiat zapewnił dzieciom i młodzieży bezpłatny 

transport na terenie powiatu.  Starosta zadeklarował, że podsumowanie akcji pn. „Wakacje  

w Powiecie” zostanie przygotowane.   

 Starosta przekazał, że w czasie wakacji miało miejsce ok. 28 tys. darmowych 

przejazdów autobusowych. Zaznaczył jednak, że musi potwierdzić tę informację. Z oferty PCS 

skorzystało prawie 4.000 dzieci i młodzieży. Starosta zapewnił, że będzie proponował radnym 

zorganizowanie akcji pn. „Ferie zimowe w Powiecie”, a także kolejne edycje „Wakacji  

w Powiecie”. W ocenie Starosty inwestowanie w dzieci i młodzież jest konieczne. Ponadto 

przedmiotowa akcja wykazała możliwość organizacji pracy placówek w okresie wakacji. 

Największa ofertę przygotowało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu i Zamek Piastowski 

w Raciborzu. Starosta podkreślił, że radna Elżbieta Biskup organizowała koncerty na Zamku 

w okresie wakacji, w ramach oferty Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska chciała zdementować wypowiedź radnego 

Tomasza Kusego, z której wynikało, że Członkini Zarządu powiedziała, że „wolałabym, żeby 

Państwo radni czegoś nie wiedzieli”. Członkini Zarządu pokreśliła, że w obecnych czasach jest 

możliwość korzystania z dobrodziejstw techniki tj. telefonów i otrzymała informację, że 

powinna zdementować tę wypowiedź.  

 Członkini Zarządu zaznaczyła, iż nie powiedziała, że chciałaby, żeby Państwo radni nie 

wiedzieli. Członkini Zarządu przypomniała, że było Jej przykro, kiedy członkowie Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość występowali z Komisji Zamkowej, której Członkini Zarządu 

przewodniczy z uwagi na fakt, że ceni współpracę na każdym poziomie. Ponadto Członkini 

Zarządu ceni wszystkich radnych, a szczególnie Członkini Zarządu ceni i lubi radnych, którzy 

wystąpili z ww. Komisji tj. radną Elżbietę Biskup, radnego Szymona Bolika i radnego Pawła 

Płonkę.   

  Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że należałoby już zaprzestać podnoszenia 

argumentu, że członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odeszli z Komisji 

Zamkowej. Przewodniczący Klubu Tomasz Kusy po raz kolejny wyartykułował, co było 

powodem podjęcia takiej decyzji. Radna zaznaczyła, że jest Jej przykro, gdy za każdym razem 

gdy pyta o sprawy Zamku na wstępie otrzymuje informację, że radni opozycyjni odeszli  

z Komisji Zamkowej.  
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  Radna Elżbieta Biskup przekazała Członkini Zarządu Ewie Lewandowskiej, że także 

ceni współpracę. Na przestrzeni swojej pracy zawodowej radna doświadczyła tej współpracy 

bardzo wiele.  

  Następnie radna Elżbieta Biskup zwracając się do Starosty zapytała, o obchody 

Jubileuszu 20-lecia partnerstwa z Märkischer Kreis. Radna zaznaczyła, że radni nie otrzymali 

oficjalnego zaproszenia na ww. obchody. Radna dopytywała, czy wszyscy radni mogą wziąć 

udział w tym wydarzeniu oraz czy liczba miejsc jest ograniczona.  

  Radna Elżbieta Biskup zaznaczyła, że jeszcze przed dziesięcioma latami 

współpracowała z powiatem partnerskim. Aktualnie z racji wieku i wielu innych uwarunkowań 

ta współpraca nie jest kontynuowana.  

  Starosta zaznaczył, że chciałby zdementować informację, że radni są pomijani  

w wydarzeniach. Starosta zaznaczył, że prowadzona polityka samorządowa oparta jest na  

jawności i otwartości. Podczas dyskusji w pkt. 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2021 – 2032 mogło dojść do pewnego nieporozumienia pomiędzy Starostą  

a Przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Tomaszem Kusym. 

  Starosta zaznaczył, że wszyscy radni otrzymali zaproszenia na obchody jubileuszu  

z dużym wyprzedzeniem. Informację o obchodach jubileuszu Starosta przekazywał w trakcie 

sesji.  

  Starosta poinformował, że delegacja z zagranicy dotarła już do powiatu raciborskiego. 

Około godziny 13:00 odbyło się powitanie delegacji ze Starostą Märkischer Kreis Marco Voge 

na czele. Starosta przekazał, że planowana jest współpraca z powiatem partnerskim w kwestii 

orkiestr i planowanych koncertów w powiatach partnerskich. Starosta ponownie podkreślił, że 

przedstawiał radnym informacje dotyczące jubileuszu i współpracy z powiatami partnerskimi na 

sesjach. Starosta dodał, że płynnie komunikuje się w języku niemieckim i nie ma problemów  

w porozumiewaniu się z przedstawicielami powiatów partnerskich.  

  W dniu 1 października 2021 r. przedstawiciele delegacji wraz z oddelegowanymi 

pracownikami tut. Starostwa będą zwiedzać Powiat Raciborski. Po obiedzie nastąpi oficjalne 

rozpoczęcie obchodów jubileuszu o godz. 15:30 na Zamku Piastowskim w Raciborzu, na które 

zostali zaproszeni wszyscy radni. Starosta poinformował, że w sprawie potwierdzenia udziału  

w obchodach kontaktował się pracownik tut. Starostwa odpowiedzialny za współpracę 

zagraniczną Pani Zuzanna Szreder.  

  Radna Elżbieta Biskup potwierdziła, że Pani Zuzanna Szreder kontaktowała się  

w sprawie udziału w obchodach jubileuszu.  
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  Starosta poinformował, że w programie będą m.in. przemowy, prezentacja filmu na 

temat partnerstwa i podpisanie woli kontynuacji partnerstwa, a także poczęstunek w postaci tortu 

i kawy. Kolejnego dnia (02.10) zaplanowano wyjazd do Rud, przejazd kolejką wąskotorową, 

zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowy w Rudach. 

  Starosta podkreślił, że ze zdziwieniem przyjmuje informację, że w dniu 

poprzedzających obchody jubileuszu radna nie otrzymała zaproszenia do udziału w tym 

wydarzeniu. Starosta dodał, że odniósł wrażenie, że wszyscy radni otrzymali przedmiotowe 

zaproszenia. 

  Starosta zaprosił wszystkich radnych na uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia 

partnerstwa z Märkischer Kreis, które odbędą się w dniu 1 października 2021 r. o godz. 15:30 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W wydarzeniu będą uczestniczyły także inne delegacje. 

Ponadto Starosta poinformował, że radni byli także zaproszeni na sobotnie obchody. 

Zaproszenia zostały skierowane do wszystkich radnych. Starosta zaznaczył, że współpracę 

tworzą młodzież, mieszkańcy, radni, zespoły taneczne, zespoły sportowe, muzycy, orkiestry.  

  Radna Elżbieta Biskup podziękowała Staroście za wypowiedź. Dodała, iż postara się 

wziąć udział w obchodach na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

  Starosta poinformował, że pozyskał informację, iż wszyscy radni otrzymali zaproszenia 

do udziału w obchodach na poprzedniej sesji Rady Powiatu. Powyższe wynika także z nagrania  

obrad sesji.  

 Radna zapytała, kiedy radni otrzymali ww. zaproszenie.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu.  

 

Ad 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.   

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 17. Wolne wnioski i informacje. 

   

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 

„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”. Kolejna sesja 

odbędzie się 26 października 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  
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Ad 18.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 17:35 zakończył XXXII sesję Rady Powiatu 

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

Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała:                

Inspektor          

w Wydziale Organizacyjnym      Przewodniczący Rady     

Agnieszka Bartula                                                                     Adam Wajda  

 

 


