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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.10.2021                                                             VI kadencja 

                                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2021 

z XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

     w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

       Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem:  

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/242c812e-6e5c-47ba-a8af-259cfddfd2b9 

 

Obecni: 

 

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

w obradach sesji (zał. nr 1). 

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

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXIV/267/2021 – w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028”. 

2. XXXIV/268/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

3. XXXIV/269/2021 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok. 

4. XXXIV/270/2021 – w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/242c812e-6e5c-47ba-a8af-259cfddfd2b9
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5. XXXIV/271/2021 - w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za 

przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

6. XXXIV/272/2021 - w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2022 rok. 

7. XXXIV/273/2021 - w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. 

8. XXXIV/274/2021 - 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. 

9. XXXIV/275/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

10. XXXIV/276/2021 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

           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 XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028”. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat  

w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2022 rok. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która 

przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. 

14. 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. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Staroście Raciborskiemu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. 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 15:03 otworzył obrady XXXIV sesji Rady Powiatu 
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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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w formie zdalnej uczestniczy w sesji Naczelnik 

Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu 

Środowiska Pan Andrzej Szczygieł, który przedstawi w pkt 5 porządku obrad tj. „Stan 

środowiska w Powiecie Raciborskim” prezentację multimedialną. 

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 listopada  

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 

dezynfekcji rąk i zorganizowano stanowiska z zachowaniem odległości wynoszącej, co 

najmniej 1,5 m. 

   

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.10.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł  

o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 

2032 - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami 

za; 

 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.10.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.  

oraz nowych projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 
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1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami za; 

2. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu - propozycja Zarządu Powiatu 

Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 21 głosami za;  

przekazanych radnym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 29 listopada 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 XXXIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

 

Protokół z XXXIII sesji z dnia 26 października 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Przewodniczący Rady, z uwagi na problemy techniczne z systemem do imiennego 

głosowania zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    1 

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. 
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Przewodniczący Rady, z uwagi na problemy techniczne z systemem do imiennego 

głosowania zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki. 

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

2 głosy wstrzymujące 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. Stan środowiska w Powiecie Raciborskim. 

 

W tym punkcie porządku obrad Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu 

Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska Pan Andrzej Szczygieł 

przedstawił w formie zdalnej prezentację pt. „Stan środowiska na terenie województwa 

śląskiego i powiatu raciborskiego, na podstawie danych państwowego monitoringu 

środowiska”. 

Przedmiotowa prezentacja została przygotowana w Regionalnym Wydziale Monitoringu 

Środowiska w Katowicach, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

Przewodniczący Rady zadeklarował, że przedstawiona prezentacja zostanie przesłana 

radnym.   

 

Ad 6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

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

informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od  

28 października 2021 r. do 17 listopada 2021 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu  

18 listopada 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 18 listopada 2021 r. do 30 listopada 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: 
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1. 28 października 2021 r. odbyła się akcja rozpoczynająca projekt społeczny pn.: „Łączą nas 

drzewa”. W pasie drogi powiatowej prowadzącej z Krowiarek do miejscowości Jastrzębie 

zostało symbolicznie posadzonych 10 drzew. W ramach inicjatywy docelowo posadzonych 

zostanie ponad 170 szt. starych odmiany czereśni, których fundatorami częściowo są osoby 

prywatne, a w części także Powiat Raciborski, który ponadto sfinansował zakupu palików do 

zabezpieczenia drzew, taśmy do stabilizacji pni oraz siatki zabezpieczającej przed 

okorowaniem przez dziką zwierzynę, 

2. Miasto Pabla Picassa – Malaga w Hiszpanii było miejscem zagranicznych praktyk 

zawodowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nr 1 w Raciborzu. 

Projekt „Twój krok do europejskiej kariery zawodowej” to już szósty z kolei projekt 

realizowany w Centrum. Dofinansowanie na realizację projektu w ramach środków Unii 

Europejskiej wyniosło 438 260,22 zł, 

3. w dniu 16 listopada 2021 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się posiedzenie 

Zespołu doradczego ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany 

kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu (zwany dalej: Zespół 

doradczy). Spotkanie poprowadziła Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego, a zarazem 

przewodnicząca Zespołu doradczego Ewa Lewandowska, 

4. rozpoczęły się prace nad modernizacją przyszpitalnego parkingu, która podzielona została 

na dwa etapy, zakończy się 10 grudnia bieżącego roku. Na pierwszy z nich Powiat Raciborski 

przeznaczył już 300 000 zł. W przetargu wzięły udział dwa podmioty i z uwagi na 

korzystniejszą ofertę, która wyniosła 353 000 zł, inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych z Raciborza, 

5. ruszyła długo wyczekiwana budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) przy 

Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Oddziału, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt 

pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie, gdzie 

udzielana będzie natychmiastowa pomoc medyczna. Dla Zarządu Powiatu Raciborskiego, który 

jest organem prowadzącym lecznicę, jest to zatem jedna z najważniejszych planowanych na 

przełomie ostatnich lat inwestycji, będąca gwarantem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców. Projekt pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu”, którego całkowity koszt wynosi 10 132 129.44 zł to nie jedyna tak kluczowa dla 

prawidłowego funkcjonowania szpitala inwestycja. Stawiając na innowacyjne  

i proekologiczne rozwiązania, władze powiatu i dyrekcja lecznicy przy Gamowskiej 
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zapowiadają kompleksową termomodernizację placówki, nad którą prace mają rozpocząć się 

już w przyszłym roku, 

6 w dniu 15 listopada 2021 r. w siedzibie tut. Starostwa odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw zaproszonych w Raciborskiej Izbie Gospodarczej. 

W czasie spotkania poruszone zostały ważne tematy dla rozwoju Powiatu Raciborskiego,  

m.in.: współpraca powiatu z przedsiębiorcami, stworzenie strategii rozwoju powiatu, Polski 

Ład, promocja z uwzględnieniem Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

7. w dniu 15 listopada 2021 r. w siedzibie tut. Starostwa odbyło się posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. W tematyce obrad znalazły się sprawy dotyczące bieżącej 

realizacji zadań Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 

rok 2022 w części dotyczącej bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego będącej 

w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

8. w dniach 11 - 18 grudnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Powiat Raciborski oraz Zamek 

Piastowski w Raciborzu organizują Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy, 

Podczas Jarmarku nie zabraknie różnego rodzaju wydarzeń towarzyszących, wśród których 

znajdą się m. in. koncerty muzyczne wielkich gwiazd, takich jak: „Golec uOrkiestra”, „Enej”, 

„Trebunie Tutki”, „Zakopower” czy Stanisław Soyka oraz występy zespołów lokalnych  

i regionalnych. Przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci (karuzele, samochodziki, kula 

śnieżna i lodowa rzeźba). Dziedziniec Zamku Piastowskiego zostanie wypełniony drewnianymi 

domkami, które będą stanowić jednocześnie stoiska handlowe, 

9. Powiat Raciborski stara się pozyskać kolejne środki na zadania z zakresu scalania gruntów. 

Obecnie finalizowana jest operacja scalania gruntów w gminie Pietrowice Wielkie. Starosta 

docenił ogromne zaangażowanie w tej kwestii pracowników Wydziału Geodezji tut. Starostwa 

i Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Operacja scalania będzie kontynuowania na terenach gmin 

Krzyżanowice i Krzanowice,  

10. Powiat Raciborski został partnerem projektu pn: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 

294 Racibórz - Racławice Śląskie”. Dzięki wsparciu Powiatu powstanie dokument pn. studium 

planistyczno-prognostyczne, który stanowi inwentaryzację istniejących zasobów i określa 

również zakres inwestycyjny. Opracowanie jest warunkiem koniecznym w ubieganiu się  

o dofinansowanie zadania z programu KOLEJ+, mającym na celu odtworzenie tego ważnego 

połączenia kolejowego na południu województwa, 
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11. Powiat pozyskał 127 600 zł na dofinansowanie zadania pn: Remont przepustu pod drogą 

powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551” uszkodzonego w wyniku zdarzeń 

noszących znamiona klęski żywiołowej, jakie miały miejsce w 2021 r. Zadanie zostanie 

zrealizowane do końca roku 2021, 

 W dalszej części wystąpienia Starosta przedstawił informację o najważniejszych 

rozpoczętych i realizowanych inwestycjach na terenie powiatu: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli – odcinek ul. Głównej (długość 958 mb), 

W dniu 13.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, koszt to 2 338 560,76 zł, roboty  

w trakcie, zakończenie: styczeń 2022 r., 

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

zabudowanego w kierunku Krzanowic (dł. 600 mb) w modelu zaprojektuj i wybuduj. 

W dniu 07.07.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą. Zakończono prace projektowe, roboty 

budowlane w trakcie. Zakończenie: luty 2022 r., 

Ww. zadania są wspófinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

Gmin Kornowac i Krzanowice. 

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

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

4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej, jako dojazd do gruntów 

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

(Odcinek ul. Folwarcznej o długości ok 900 mb), 

Ww. dwa zadania zrealizowano przy dofinansowaniu w kwocie 355 000,00 zł ze środków 

budżetu Województwa Śląskiego na rok 2021 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych oraz Gmin Rudnik i Pietrowice Wielkie. 

5. w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie zadania  

pn.: „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”  

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Szacowany 

koszt: 19 800 000 zł, dofinansowanie 90% tj. 17 820 000 zł. Przewidywany okres realizacji 

Inwestycji: 2022-2024 r. Warunkiem przyznania dofinansowania jest rozpoczęcie inwestycji  

w okresie 6 miesięcy od przyznania promesy,  

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

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

(12,122 km dróg transportu rolnego, 9,478 km rowów do odmulenia). Realizacja w ramach 

operacji typu „Scalanie gruntów”, 
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Dla budowy, przebudowy i remontów dróg transportu rolnego o szerokości 4,0 m  

i długości 10 704,7 km w dniu 28 lipca br. podpinano umowę z Wykonawcą na kwotę 

2 768 153,50 zł. Termin realizacji tego zakresu: grudzień 2021 r., 

  Na etap II: budowa i przebudowa dróg transportu rolnego o szerokości 4,0 m o łącznej 

długości 1,456 km oraz odmulenia, konserwacji rowów melioracyjnych na łącznej długości 

9,478 km, Dokumentację projektową odebrano w dniu 29 września 2021 r. W dniu 9 listopada 

2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, roboty w trakcie, planowane zakończenie: 20 grudnia 

2021 r., 

7. 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 (dł. ok. 

990 mb).  Jest to odcinek przed rzeką Rudą jadąc od strony Ciechowic. Dokumentacja w trakcie 

odbioru,  

8. „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 45 w Tworkowie do DP 3511S”, 

Etap 1 to przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru 

zabudowanego w Tworkowie, który jest planowany do realizacji ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Gminy Krzyżanowice. Odcinki, które zostały uszkodzone 

podczas nawałnicy będą remontowane w ramach pozyskanych z innego źródła tzw. środków 

popowodziowych, 

9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce (dł. 1 150 mb). 

Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla odcinka o dł. 825 mb od strony m. Łańce.  

Na pozostały odcinek - wykonanie dokumentacji technicznej w trakcie – termin zakończenia 

do 8 grudnia 2021 r., 

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

budową inteligentnego sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu, 

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 472 000 zł  

tj. 80% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę 

zadania. Koszt całego zadania: 599 998,92 zł, 

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

Przedszkolnym w Pogrzebieniu”, 

Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –  127 920 zł  

tj. 80% kosztów. Termin realizacji: do sierpnia 2022 r., 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę zadania. Koszt tego zadania to 159 900,00 zł.  

Termin realizacji dokumentacja projektowa początek ok 10.04.2022r., roboty budowlane  

18.04.2022 r. 

Ww. dwa zadania są wspófinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg, Miasta Racibórz i Gminy Kornowac. 

12. Usuniecie szkód popowodziowych na terenie powiatu raciborskiego, 

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 października 2021 r. 

przyznano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 7 920 000 zł (80% dofinansowania) 

na remont w 2021 r. odcinków dróg powiatowych o łącznej wartości 9 900 000 zł i długości  

8 194 mb dotyczących głównie jedni, poboczy i rowów w tym: 

a. nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze - dł. 2 961 mb, 

b. nr 3530S Bojanów – Borucin- dł. 1 271 mb, 

c. nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 3511S, - dł.745 mb, 

d. nr 3518S w Sławikowie – dł. 695 mb, 

e.  nr 3529S Borucin – Bolesław- Tworków – 2 522 mb 

 Gminy partycypują w kosztach remontów dróg.  

 W tym miejscu Starosta podziękował za ogromne zaangażowanie w prace 

Kierownikowi i pracownikom Referatu Inwestycji i Rozwoju Powiatu.  

13. „Kompleksowa termomodernizacja Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu”  

W dniu 06.08.2021r. podpisano umowę na dokumentację projektową na kwotę 121 647 zł, 

termin do 30.11.2021 r., 

14. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu”, 

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania została opracowana na zlecenie PZD. 

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie do WFOŚ i GW w Katowicach, 

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

16. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 S  - ul. Brzezka w Pogrzebieniu etap II, 

17.  Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534 S - ul. J. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska,   

18.  Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3544 S - ul. Lubomska w Pogrzebieniu,  

19. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3529 S - ul. Borucka w Krzanowicach,    

20. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527 S  - ul. Józefa Rostka w Wojnowicach,  

21. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528 S  w Krzanowicach,   
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22. Przebudowa elementów pasa drogowego ciągu pieszego przy DP 3523 S w Strzybniku 

celem poprawy bezpieczeństwa pieszych (perony w rejonie przystanków autobusowych),    

23. Remont odcinka nawierzchni przy DP 3516 S – rejon kościoła w Tworkowie,   

24. Poprawa odwodnienia, naprawy urządzeń odwodnienia, rowy, przepusty, pobocza  

w rejonie miejscowości Ponięcice. Pawłów i Łańce, 

25. „Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu”, 

Szacunkowy koszt zadania to 750 911,74 zł. 

26. Naprawa i zabezpieczenie pęknięć ścian w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,  

Szacunkowy koszt zadania to 159 000 zł. 

 Starosta realizując wniosek radnego Adrian Plury, który został wniesiony podczas 

XXXIII sesji o odczytanie na kolejnej sesji odpowiedzi na interpelacje radnego Ryszarda 

Frączka dotyczące Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz podwyższonych opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego odczytał: 

1) pismo Starosty Raciborskiego nr OR.III.0003.6.2021 z dnia 4 listopada 2021 r. (zał. nr 6), 

2) pismo Członkini Zarządu Ewy Lewandowskiej nr SN.II.0003.1.2021 z dnia 2 listopada  

2021 r. (zał. nr 7). 

 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 

2025-2028”. 

 

  Radny Szymon Bolik zwrócił uwagę na fakt, że z przedstawionej przez Naczelnika 

Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu 

Środowiska Pana Andrzeja Szczygła prezentacji pt. „Stan środowiska na terenie województwa 

śląskiego i powiatu raciborskiego, na podstawie danych państwowego monitoringu 

środowiska” wynikało, że w miejscowości Krowiarki dochodzi do zanieczyszczenia rzeki 

Psiny. Przedmiotowe zanieczyszczenia pochodzą głównie z gospodarstw rolnych. Radny 

zapytał, czy podejmowane są działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia rzek 

substancjami biogenicznymi (m.in. azotany, fosforany). Ponadto wniósł o podjęcie takich 

działań i rozważenie możliwości wytyczenia stref ekotonowych na terenie powiatu.  

 Przewodniczący Rady zasugerował, aby przekazać przedmiotowy temat do Komisji 

stałej celem jego zbadania.  

 Radny Szymon Bolik przychylił się do propozycji Przewodniczącego Rady.   
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 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska (zwana dalej: Członkini Zarządu) podkreśliła, 

że przedmiotową kwestię należałoby zgłębić i zastanowić się, jakie działania w tej sprawie 

mógłby podjąć Powiat we współpracy z Gminami.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

        Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/267/2021 w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą 

na lata 2025-2028”. 

 

Ad 8. 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 listopada 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowali 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. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się        

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/268/2021 w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 
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Ad 9. 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 poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/269/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

          

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

        Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały. Dnia 18 listopada 2021 r. zakończyły się konsultacje 

społeczne przedmiotowego projektu uchwały. Nie wniesiono żadnych uwag. Ww. informacja 

została zamieszczona w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały z wniesioną 

autopoprawką.  

 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/270/2021 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 
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Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniami do głosowania, 

który uniemożliwił oddanie głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Władysławowi Gumieniakowi 

i radnemu Ryszardowi Frączkowi za ich pośrednictwem.  

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak zadeklarował, że w głosowaniu 

oddał głos „za”. 

Radny Ryszard Frączek zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/271/2021 w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na 

obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2022 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/272/2021 w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przekazaną informacją dodatkową 

Zarząd Powiatu rekomenduje Radzie Powiatu wybór firmy Primefields Sp. z o.o. Pod 

głosowanie poddany zostanie projekt uchwały zawierający dane ww. firmy.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/273/2021 w sprawie wyboru 

firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r. 

 

Ad 14.  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 Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu wniósł 

autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. 

Przedmiotowa informacja zostanie zawarta w treści uzasadnienia. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały  

z wniesioną autopoprawką.   

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/274/2021 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 15.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/275/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 

W tym miejscu Starosta tymczasowo opuścił salę narad – liczba radnych 21.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Starosta opuścił salę narad zapewne z uwagi na fakt, 

że zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. 
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U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm) radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy 

ono jego interesu prawnego.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIV/276/2021 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

W tym miejscu Starosta powrócił na salę narad – liczba radnych 22. 

  

Ad 17. Interpelacje i zapytania. 

 

 Radna Elżbieta Biskup złożyła interpelację o treści: „W dniu 1 października 2021 r. na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu miało miejsce piękne święto współpracy międzynarodowej 

Powiatu Raciborskiego, a mianowicie uroczystość jubileuszowa 20-lecia współpracy pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Markischerkreis. 

Nie ukrywam, że z wielkim wzruszeniem pojawiłam się tego dnia w sali konferencyjnej 

naszego Zamku poniekąd sama się o taką obecność starając, gdyż przez prawie 15 lat do 

przełomu lat 2014/2015, jako prowadząca m.in. zespół wokalny MIRAŻ z kilkoma 

pokoleniami tej formacji wspierałam piękną międzynarodową współpracę chociażby poprzez 

realizację idei europejskiego konkursu piosenki. 

Miło mi było obserwować emocje moich dawnych niemieckich partnerów współpracy, 

gdyż to przecież jak już wspomniałam „szmat” czasu. A byli oni obecni na tej uroczystości. 

Z całym szacunkiem dla organizatorów, którzy po polskiej stronie przygotowali 

Jubileusz chciałabym zapytać autorów zawartości historycznej wspomnianej współpracy, czy 

tak trudno było dopytać osoby służące rozwojowi powyższej współpracy o naprawdę znaczące 

szczegóły 20-letniej działalności na niwie kulturalnej edukacyjnej i sportowej. Pamiętam, że 

szereg urzędników w Starostwie Powiatowym w Raciborzu znakomicie tę współpracę 

kreowało. 

Rozumiem, że obecny Starosta Raciborski może nie pamiętać o tych bardzo istotnych 

szczegółach 20-letniej współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Markischerkreis, gdyż 
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Jego po prostu przez 3/4 okresu tej współpracy nie było w urzędzie, ale ma przy sobie tylu 

bliskich współpracowników, którzy doskonale pamiętają etapy tej współpracy, że po prostu nie 

mogę się nadziwić, że nie byli w stanie wiele znaczących faktów ująć w przygotowaniu 

Jubileuszu, w tym zaprosić na tę uroczystość osoby bardzo blisko związane z tą współpracą  

i jej kreowaniem przez lata. 

W obecności partnerów po stronie niemieckiej było mi po prostu wstyd, ponieważ 

wiem, którzy urzędnicy naszego Starostwa przez lata stali za tą współpracą i przykro, że dla 

nich ze znakomitą Panią Karoliną Kunicką nie znalazło się miejsce w dniu 1 października br. 

na sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Panie Starosto stawiam pytanie, dlaczego nie zaproszono tych kilku osób tj. obecnych  

i byłych urzędników Starostwa Powiatowego w Raciborzu, którzy taką współpracą od prawie 

20 lat koordynowali? 

Oczywiście zaproszenie do udziału w omawianej przeze mnie uroczystości przyjęli 

wszyscy byli Starostowie Raciborscy począwszy od roku 2000 i to jest piękne. 

Piękne jest też to, że w filmie z okazji Jubileuszu nasi niemieccy partnerzy tak 

serdecznie wypowiadali się o efektach tej współpracy - nawet ci urzędnicy po stronie 

niemieckiej, którzy już tę współpracę nie koordynują. Tak nawiasem, czyli ten film został 

upubliczniony naszej lokalnej opinii publicznej? 

Wydaje się, że bardzo daleko nam jeszcze do tej Europy. Mam wrażenie, że małostkowo 

pomija się albo zapomina o wielu ważnych postaciach pięknej współpracy partnerskiej 

pomiędzy powiatami, jakimi są Powiat Raciborski i Markischerkreis.  

Przy kolejnych Jubileuszach współpracy międzynarodowej dla Powiatu Raciborskiego 

życzą po prostu większej dozy rzetelności i życzliwości. 

I jak mniemam jest to życzenie pośrednio kierowane do promocji naszego urzędu 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, gdyż w kolejnym przypadku, który chcę krótko opisać 

również póki, co tzw. „służby” promocji Starosty zawodzą. 

Jak wiemy w najbliższym czasie czeka nas Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku – 

ponoć największa tego typu impreza na Śląsku. Zastanawiam się w związku z tym, czy jeżeli 

można postaciami ze świata sportu pochodzącymi z naszego terenu pięknie się promować,  

to dlaczego nie można tego zrobić w przypadku świata kultury (dokładnie z Tworkowa) i mam 

tu na myśli panią Annę Wyszkoni. Gdyby stosowne starania podjęła promocja Starosty artystka 

mogłaby swoim Koncertem Jubileuszu 25-lecia artystycznej działalności uświetnić tę 

największą imprezę w naszym województwie. Szkoda tej okazji. 
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Konkludując, stwierdzam, że być może nasz Pan Starosta w przypadku doboru tzw. 

„gwiazd” miał „narzuconą listę”, gdyż trudno mi uwierzyć, że pominąłby taką osobowość na 

naszym Zamku.  

Szkoda. Po prostu szkoda.” (zał. nr 8). 

 Starosta podkreślił, że uwagi radnej Elżbiety Biskup odnośnie obchodów Jubileuszu  

20-lecia współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Markischerkreis wynikają  

z subiektywnego odczucia. W ocenie Starosty obchody ww. Jubileuszu były przygotowane 

wzorcowo przez pracownika podlegającego bezpośrednio Sekretarzowi Powiatu. Wiele spraw 

było konsultowanych ze stroną niemiecką. W przygotowanym filmie i broszurze informacyjnej 

ujęto wszystkich partnerów współpracy tj. pływaków, muzyków, tancerzy. Poprzednicy 

Starosty docenili, że Powiat o nich nie zapomina.  

Starosta poinformował, że radna Elżbieta Biskup otrzymała zaproszenie na obchody 

Jubileuszu znacznie wcześniej, co zostało zarejestrowane na nagraniu z obrad sierpniowej sesji.  

Ponadto Starosta podkreślił, że pracownicy tut. Starostwa nie mieli wpływu na wybór 

gwiazd, które wezmą udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Jarmark współorganizuje Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury  

w Bielsku-Białej, Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Powiat Raciborski. Starosta podkreślił, 

że nie miał wpływu na dobór gwiazd.  

Starosta zapewnił o swoim serdecznym podejściu do Pani Anny Wyszkoni. Starosta 

przekazał, że Pani Anna Wyszkoni również pochodzi z Tworkowa i jest Jego koleżanką ze 

szkoły. Starosta miło wspomina i bardzo ceni tę artystkę. Dodał, że jeżeli będzie taka 

możliwość, to Pani Anna Wyszkoni wystąpi na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Starosta 

podkreślił jednak, że nie może tego zagwarantować z uwagi na wiele warunków, które należy 

spełnić (m.in. finansowanie, terminy itp.). 

Starosta zadeklarował, że odpowiedź na interpelację radnej Elżbiety Biskup zostanie 

udzielona na piśmie. 

Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że w ocenie Starosty organizacja Jarmarku  

w Powiecie jest chlubą regionu i ogromną szkodą jest, że nie zaproszono do udziału w nim Pani 

Anny Wyszkoni. 

Radny Tomasz Cofała przekazał, że ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa było dziwne. W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył Starosta  

i Wicestarosta oraz Dyrektor Szpitala im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (zwany dalej: Dyrektor 

Szpitala). W posiedzeniu Komisji uczestniczyła grupa pielęgniarek z raciborskiego szpitala.  

W ocenie radnego załatwienie sprawy nie powinno polegać tylko na przyjściu na posiedzenie 
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Komisji i przedstawieniu problemu. Podczas posiedzenia przekazanych zostało wiele 

niepokojących informacji. Radny zwrócił się do Dyrektora Szpitala z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej sytuacji pielęgniarek. 

Radny Tomasz Cofała zaznaczył, że pielęgniarki przekazały, że największy problem 

stanowi brak odpowiedniej obsady kadrowej na dyżurach, a przełożeni nie mają zrozumienia 

dla trudnej sytuacji pielęgniarek. Radny dopytywał, czy takie sytuacje mają miejsce.  

Po zakończonej wizycie pielęgniarek w tut. Starostwie radny uzyskał nr telefonu od Pań 

biorących udział w posiedzeniu Komisji jednak do dzisiaj nie udało się z nimi skontaktować  

w przedmiotowej sprawie. Radny zwrócił się z przedmiotową sprawą do Starosty po Jego 

powrocie z urlopu z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.  

Radny podkreślił, że czuje pewien niedosyt i chciałby, aby swoje stanowisko w tej 

sprawie przedstawił Dyrektor Szpitala.  

Dyrektor Szpitala przekazał, że utrwalił się dziwny zwyczaj, że dyrekcja szpitala jest 

zaskakiwana na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

pomysłami radnej Elżbiety Biskup przy aprobacie Przewodniczącego ww. Komisji Franciszka 

Marcola. Dyrektor Szpitala podkreślił, że uczestniczy w posiedzeniach przedmiotowej Komisji, 

a przypadku Jego nieobecności w posiedzeniach uczestniczą oddelegowani pracownicy 

szpitala.  

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że życzyłby sobie, żeby te tematy, które pojawiają się 

niespodziewanie na posiedzeniu ww. Komisji były przedstawiane dyrekcji szpitala wcześniej, 

aby można się było do nich przygotować. Według relacji Pani Dyrektor do spraw medycznych 

została ona zaskoczona tym tematem i nie była w stanie przygotować odpowiedzi 

merytorycznej, gdyż nie jest w stanie przekazać wszystkich informacji z pamięci.  

Odnosząc się do pytania radnego Tomasza Cofały Dyrektor Szpitala zaznaczył, że 

porusza się pewne tematy i przekazuje informacje, że na dyżurach w szpitalu jest za mało 

pielęgniarek.  

Przed okresem pandemii obowiązywało zawieszone obecnie rozporządzenie, w którym 

ustalone zostały normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach zabiegowych  

i zachowawczych. Norma zatrudnienia dla pielęgniarek na oddziale zachowawczym, jakim jest 

oddział wewnętrzny II to jest 0,6 pielęgniarki na łóżko. Patrząc na oddział wewnętrzny II, 

którego dotyczyło pytanie tj. 0,6 pielęgniarki x 30 łóżek. W portalu świadczeniodawcy do 

Narodowego Funduszu Zdrowia powinno zostać wykazanych 18 pielęgniarek i taka ilość 

pielęgniarek powinna wystarczyć do zabezpieczenia pacjentów tego oddziału.  
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Dyrektor Szpitala zaznaczył, że szpital stosuje się do tych norm, pomimo tego, że 

obecnie one nie obowiązują, gdyż zostały zawieszone na okres pandemii. Zarząd szpitala ma 

prawo oceniać sytuację i ustalać taką ilość personelu, która właściwie zabezpiecza pacjentów  

i daje też bezpieczeństwo personelowi. Dyrektor Szpitala podkreślił, że ciągle się mówi, że jest 

zbyt mało pielęgniarek. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że zawsze może być ich więcej, ale do 

południa jest 5 i na noc są 3-4 pielęgniarki. W ocenie Dyrektora Szpitala nie jest to mała liczba, 

jest ona wystarczająca. Zdaniem pielęgniarek powinno być ich więcej. Dyrektor Szpitala 

zwrócił uwagę, że ta droga prowadzi do absurdalnych rzeczy tj. na jednego pacjenta będzie 

przypadać jedna pielęgniarka. Ponadto Dyrektor Szpitala zaznaczył, że szpital działa  

w konkretnych ramach finansowych. Plany i ilość personelu, które posiada szpital jest ilością 

wystarczającą do właściwego zabezpieczenia pacjenta. Oddziały covidowe działają  

w trudniejszych warunkach niż reszta szpitala. Łatwiej jest funkcjonować tzw. czystym 

oddziałom, które mają inny stan kadrowy i pracę niewymagającą stosowania środków ochrony 

osobistej. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że temat pielęgniarek jest „mielony” na każdym 

posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa. Wytwarza się w ten 

sposób inny ośrodek decyzyjny i stwarza się wrażenie, że ktoś może wpłynąć na zwiększenie 

obsady pielęgniarek względnie będą one otrzymywały wyższe wynagrodzenie. Dyrektor 

Szpitala podkreślił, że może to zrobić, ale należy wskazać źródło finansowania 

przedmiotowych kwestii. Dodał, że jeżeli radna Elżbieta Biskup chce zatrudnić większą ilość 

pielęgniarek to powinna wpłynąć na Ministra Zdrowia, aby ten zmienił normy pracy 

pielęgniarek. 

W ocenie Dyrektora Szpitala obsada pielęgniarek w szpitalu jest wystarczająca. 

Dyrektor Szpitala zaapelował do radnych, aby nie tworzyli drugiego ośrodka decyzyjnego.  

Szpitalem zarządza dyrekcja i jest przełożona pielęgniarek. Rada Powiatu i radni nie powinni 

się tym zajmować, bo to źle wpływa na sposób zarządzania placówką. Dyrektor Szpitala 

podkreślił, że oczekuje od radnych większego namysłu i rozwagi w przedmiocie wypowiedzi  

i podejmowanych działań. Ponadto Dyrektor Szpitala zaznaczył, że oczekuje od 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszka 

Marcola, że będzie informowany, jakiego typu informacji i działań spodziewa się ze strony 

szpitala.  

Radna Elżbieta Biskup przypomniała Dyrektorowi Szpitala, że jako radna reprezentuje 

różne środowiska. Należy wziąć pod uwagę, że różne środowiska zwracają się do radnych  

z różnymi problemami i radni są zobowiązani do przekazywania tej problematyki, a nie jej 
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oceniania czy też rozliczania. Radna zaznaczyła, że radni pytają o sprawy zgłaszane przez 

mieszkańców powiatu. Radna dopytywała Dyrektora Szpitala, czy nie rozgranicza tych spraw.  

Radna Elżbieta Biskup nawiązując do odpowiedzi Dyrektora ds. medycznych na 

interpelację z dnia 26 października 2021 r. dotyczącą gratyfikacji dla pielęgniarek 

niecovidowych Izby Przyjęć raciborskiego szpitala podkreśliła, że można „wykonywać różne 

manewry”, gdyż zgodnie z regulaminem wynagradzania pielęgniarki mogą otrzymywać premie 

uznaniowe po złożeniu przez Kierownika Oddziału wniosku premiowego wraz  

z uzasadnieniem. Radna zaznaczyła, że przedmiotowy temat dotyczy personelu 

pielęgniarskiego zatrudnionego na niecovidowej Izbie Przyjęć, który przyjmuje także 

pacjentów covidowych nawet o tym nie wiedząc. Tym samym okazuje się, że można pewne 

rzeczy ustalać i planować.  

W ocenie radnej Elżbiety Biskup wizyta pielęgniarek na posiedzeniu Komisji była 

„bardzo mocną sytuacją”.  Radna podkreśliła, że wydaje Jej się, że „doszło do jakieś ściany”  

i nie dało się już rozmawiać z dyrekcją szpitala. 

Radna zaznaczyła, że to dyrekcja zarządza szpitalem i Dyrektor Szpitala nie powinien 

pytać radnej, jak zarządzać pracą pielęgniarek i jak promować pracę w szpitalu. Dyrektor 

Szpitala jest menadżerem szpitala i powinien mieć „milion” pomysłów w przedmiocie szpitala. 

Radna podkreśliła, że domyśla się, że obecnie sytuacja w szpitalu jest trudna.  

Radna zaapelowała do Dyrektora Szpitala, aby nie przerzucał na Nią kwestii promocji  

i naboru kadry pielęgniarskiej i lekarskiej, gdyż radna nie jest menadżerem służby zdrowia. 

Dodała, iż jest radną Powiatu, a na co dzień zajmuje się muzyką i słucha ludzi. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że radna Elżbieta Biskup próbuje być menadżerem szpitala 

i stwarza pielęgniarkom złudne wrażenie, że jest w stanie załatwić im wyższe wynagrodzenia  

i zwiększyć ich obsadę.  

Radna Elżbieta Biskup dopytywała Dyrektora Szpitala, „o czym Pan mówi?”. 

Dyrektor Szpitala podkreślił, że wie, kto zarządza szpitalem i zaznaczył, że robi to  

z pełną odpowiedzialnością. Ponadto przekazał, że nie pozwoli na to, aby ktoś wymuszał na 

dyrekcji szpitala odpowiednie zachowania.  

Przewodniczący Rady podsumował, że dyrekcja szpitala chętnie będzie brała udział  

w dyskusji na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, ale 

należy wcześniej zgłosić listę poruszanych spraw na posiedzeniu. Wówczas sytuacja będzie 

satysfakcjonująca dla obydwóch stron. 

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że chciałby wcześniej przygotować się przychodząc na 

posiedzenie ww. Komisji. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że gdyby Dyrektor ds. medycznych 
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wiedziała, że na posiedzeniu Komisji będzie poruszany temat zatrudnienia pielęgniarek, to 

zabrałaby ze sobą do tut. Starostwa grafiki dyżurów pielęgniarek z oddziału wewnętrznego II  

i okazałoby się, że jednak Pani Dyrektor ma rację i obsada pielęgniarek jest wystarczająca. Od 

czasu zakończenia posiedzenia Komisji do dzisiaj stwarza się wrażenie, że przez cały czas  

w szpitalu dzieje się coś niedobrego, nie ma pielęgniarek, nie ma lekarzy, a dyrekcja jest 

arogancka i ignoruje pielęgniarki.  

Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę na fakt, że obecnie praca w szpitalu jest ciężka  

i dyrekcja docenia wysiłek personelu szpitala. Należy jednak wziąć pod uwagę, że szpital działa 

w określonych ramach finansowych. W ocenie Dyrektora Szpitala zatrudnienie w okolicznych 

szpitalach może być nawet mniejsze niż w raciborskiej lecznicy.  

W raciborskim szpitalu nigdy nie miała miejsca sytuacja, że planowane były do pracy 

3-4 pielęgniarki na zmianę, a przyszły tylko 2 pielęgniarki. Zawsze w pracy jest zaplanowana 

liczba personelu. W przypadku wystąpienia choroby lub jakiegoś nagłego zdarzenia dyrekcja 

zawsze znajduje pracownika na zastępstwo. W szpitalu nie ma mniejszej obsady, niż jest 

potrzebna i nigdy nie było takiej sytuacji. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że nie będzie takiej 

sytuacji, chyba że wydarzy się coś naprawdę drastycznego. 

Radny Franciszek Marcol pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Szpitala 

zaznaczył, że Komisja nie „mieli” pielęgniarek na swoich posiedzeniach, „nikt z maszynką na 

Komisję nie przychodzi”. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek 

Marcol zwracając się do Dyrektora Szpitala zaznaczył, że jest przed każdym posiedzeniem 

Komisji informowany, że będzie na nim omawiana informacja o bieżącej sytuacji w szpitalu. 

Radny zaznaczył, że jeżeli na posiedzenie Komisji przychodzą pielęgniarki i przekazują 

informację o braku obsady personelu pielęgniarskiego to jest to temat związany z bieżącą 

sytuacją raciborskiej lecznicy. Dodał, iż jest zdziwiony faktem, że Dyrektor Szpitala nie 

posiada informacji w tym przedmiocie.   

 Następnie radny Franciszek Marcol zwracając się do radnego Tomasza Cofały 

poinformował, że radna Elżbieta Biskup nie jest jedyną orędowniczką pielęgniarek, gdyż radny 

Tomasz Cofała po zakończeniu wizyty pielęgniarek na posiedzeniu Komisji podszedł do nich 

na korytarzu i przekazał im numer telefonu obiecując, że załatwi tę sprawę. Radny podkreślił, 

że słyszał tę wypowiedź radnego Tomasza Cofały. Dodał, że radny Tomasz Cofała, chyba temu 

nie zaprzeczy.  

 Radny Tomasz Cofała zaprzeczył. 
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 Radny Franciszek Marcol podkreślił, że radny Tomasz Cofała, „brał wizytówkę jakąś, 

na kartce pisał i podawał nr telefonu i Pan jeszcze dzisiaj zeznał, że próbował się Pan 

dodzwonić, ale się żadna (pielęgniarka) nie odezwała do Pana”.  

 Radny Franciszek Marcol wyjaśnił, że każdy może wziąć udział w posiedzeniu Komisji 

i różne osoby biorą w nich udział. W tygodniu poprzedzającym posiedzenie Komisji nikt nie 

zgłosił Przewodniczącemu Komisji, że pielęgniarki będą brały udział w posiedzeniu Komisji.  

 Radny zaznaczył, że gdy nie ma pielęgniarek i radni zadają pytania dyrekcji w imieniu 

pielęgniarek, to Dyrektor Szpitala odpowiada, że radni ciągle się kimś zasłaniają i Dyrektor 

chciałby zobaczyć przedstawiciela tej grupy zawodowej.  

 Radny Franciszek Marcol poinformował, że zwrócił się z prośbą do Dyrektora ds. 

medycznych, aby przekazała Dyrektorowi Szpitala, że pielęgniarki uczestniczyły  

w posiedzeniu Komisji. Pielęgniarki były przestraszone i bały się konsekwencji swego 

wystąpienia na forum Komisji. W ocenie radnego to zakrawa o mobbing. Po zakończeniu 

wizyty na posiedzeniu Komisji pielęgniarki były roztrzęsione i zapłakane, gdyż musiały 

opowiedzieć o pewnych zdarzeniach tj. 2 szczupłe pielęgniarki są na dyżurze i pacjenci ważący 

około 140 kg. Radny podkreślił, że do dziś pamięta wypowiedź pielęgniarki: „gdy dziewczyny 

schodzą z dyżuru płaczą”.  

 Radny zaapelował do Dyrektora Szpitala, aby nie atakował i wsłuchał się w głos ludu. 

Do kompetencji Dyrektora Szpitala należy rozwiązanie tej sprawy. Radni nie będą śledzić  

i dopytywać Dyrektora Szpitala, ale samorząd jest po to, aby słuchać ludu i go reprezentować.  

Ponadto zaznaczył, że jeżeli radni wypowiadają się w imieniu pielęgniarek to ich wypowiedzi 

dotyczą anonimowych osób, a jak pielęgniarki przychodzą na posiedzenie Komisji to jest to 

„powstanie”. Każda sytuacja jest nieprawidłowa. Radny zasugerował, że może należałoby 

rozwiązać Radę Powiatu, odwołać Starostę i pozostawić tylko Dyrektora Szpitala. 

 Radny Franciszek Marcol pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa ponownie podkreślił, że każda osoba może wziąć udział 

w posiedzeniach Komisji i bardzo chciałby, aby uczestniczył w nich także Starosta. Radny 

zaznaczył, że Starosta nie bierze udziału w posiedzeniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa, gdyż nie jest jej członkiem. W listopadowym posiedzeniu Komisji nie 

uczestniczył także Wicestarosta Marek Kurpis. Nikt z tego powodu nie będzie robił awantury. 

Radny Franciszek Marcol zaznaczył, że radnym wmawia się, że drzwi w poradni 

przyszpitalnej spełniają określone normy i mają 110 cm szerokości, a w rzeczywistości nadal 

mają 60-70 cm szerokości. Nie można wmawiać radnym, że to się zmieniło. Radni apelują do 

dyrekcji szpitala i „odbijają się od ściany”.  
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Radny odnosząc się do zarzutów złej organizacji Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa podsumował, że jeżeli na posiedzeniu Komisji zadawane są trudne pytania, 

to oznacza to, że Komisja dobrze działa. Różne osoby biorą udział w posiedzeniach Komisji 

widząc w tym „ostatnią deskę ratunku”. Pielęgniarki nie odważyłyby się przyjść na sesję  

i opowiedzieć o swojej sytuacji przed całą Radą. Posiedzenia Komisji są mniej liczne, 

aczkolwiek należy podkreślić, że pielęgniarki biorące udział w posiedzeniu Komisji były 

przestraszone i zastanawiały się, czy dobrze zrobiły przychodząc na przedmiotowe posiedzenie. 

Radny podkreślił, że pielęgniarki obawiały się nawet wejść na salę narad. Wiceprzewodniczący 

Rady Ryszard Wolny zaprosił pielęgniarki, które stały na zewnątrz na posiedzenie Komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny wyjaśnił, że pielęgniarki stały na korytarzu 

przed wejściem do sali narad.  

W ocenie radnego Franciszka Marcola Dyrektor ds. medycznych doskonale sobie 

poradziła i odpowiedziała na szereg pytań. Z rozmowy wynikało, że relacje między Dyrektorem 

ds. medycznych, a pielęgniarkami są dobre, gdyż był dialog i rozmowa. Członkowie Komisji 

byli tego świadkami, a Dyrektor Szpitala oskarża dzisiaj radną Elżbietę Biskup i radnego 

Franciszka Marcola i każdego, kto odważy się przyjść na posiedzenie Komisji. 

Radny Franciszek Marcol w imieniu członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

zwrócił się z prośbą do Członkini Zarządu o przekazanie pełnej dokumentacji, ze spotkania 

zorganizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, podczas którego przedstawiono 

sprawozdanie z pracy Zespołu doradczego i koncepcji rozwoju Zamku. Radny podkreślił, że  

w przedmiotowym spotkaniu uczestniczyło tylko dwóch przedstawicieli Klubu Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość. Radni od kilku miesięcy poruszają ten temat. Radny zaznaczył, że 

członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość chcieliby otrzymać materiały, o które 

wnioskowali, aby móc przedstawić wątpliwości, co do wyników pracy Zespołu doradczego jak 

i koncepcji rozwoju Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że w przedmiotowej kwestii radny niepotrzebnie złożył 

interpelację. Radni zostali poinformowani, że Zespół doradczy przedstawi sprawozdanie  

z pracy. Spotkanie, na którym przedstawiono sprawozdanie wraz z koncepcją było otwarte dla 

wszystkich radnych. Radni, którzy mieli taką możliwość i chcieli uczestniczyć w spotkaniu 

przybyli na Zamek. Ponadto sprawozdanie z prac Zespołu doradczego wraz z koncepcją zostało 

przedstawione na listopadowym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

zwołanym przez Przewodniczącego Komisji Adriana Plura z uwagi na fakt, że ww. Komisja 

podjęła wniosek do Zarządu o powołanie Zespołu doradczego. Członkini Zarządu zaapelowała 
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do radnego Franciszka Marcola, aby nie sugerował, że jakaś sprawa została ukryta i radni nie 

mieli możliwości, aby wypowiedzieć się w tej sprawie.  

Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa skierowanej do Dyrektora Szpitala Członkini Zarządu zwróciła uwagę, że nie 

zgadza się z interpretacją radnego w kwestii zwoływania posiedzenia Komisji i udzielania głosu 

na posiedzeniu Komisji. W ocenie Członkini Zarządu radny Franciszek Marcol, jako 

Przewodniczący Komisji przedstawia proponowany porządek posiedzenia Komisji.  

W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć każdy, ale w przypadku, jeśli Przewodniczący 

Komisji chce oddać głos osobom postronnym powinien uzyskać aprobatę wszystkich członków 

Komisji. Niestosowanie tej zasady jest zdaniem Członkini Zarządu zmianą porządku 

posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Franciszek 

Marcol zaznaczył, że jest to "chyba kolejna nowa interpretacja". 

Członkini Zarządu podkreśliła, że radny Franciszek Marcol może mieć odmienne zdanie 

w tej sprawie.  

Członkini Zarządu zaapelowała do radnego Franciszka Marcola, aby nie tworzył w tej 

chwili fałszywego obrazu przekazania sprawozdania z prac Zespołu doradczego. Członkini 

Zarządu zadeklarowała, że jeżeli jest taka wola radnych to może, za chwilę zaprezentować 

przedmiotowe sprawozdanie i koncepcję.  

Radny Franciszek Marcol zwrócił się z prośbą o przedstawienie prezentacji.  

Członkini Zarządu poprosiła o zarządzenie przerwy w obradach sesji w celu 

przygotowania prezentacji.   

Ponadto Członkini Zarządu zadeklarowała, że jeżeli jest takie życzenie, to może 

każdemu radnemu indywidualnie przedstawić prezentację.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na fakt, że radny Franciszek Marcol wniósł  

o przekazanie sprawozdania z prac Zespołu doradczego wraz z koncepcją za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

Radny Tomasz Kusy wyjaśnił, że dwukrotnie składał wniosek w imieniu członków 

Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o przekazanie dokumentacji, o którą na dzisiejszej 

sesji wnioskował radny Franciszek Marcol. Powyższe wnioski są ujęte w protokołach z obrad 

sesji. Radny zaznaczył, że nie wszyscy radni mogli wziąć udział w spotkaniu na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu i m. in. radny Franciszek Marcol reprezentował Klub Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość na przedmiotowym spotkaniu, ale ta sprawa nie jest powiązana z wnioskiem 

członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, który został złożony na dwóch ostatnich 
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sesjach. Podczas dzisiejszych obrad radny Franciszek Marcol złożył wniosek po raz trzeci. 

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że chciałaby, aby przedmiotowy wniosek został zrealizowany. 

Radny przypomniał, że dwukrotnie złożył tożsamy wniosek na dwóch poprzednich sesjach.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że jeżeli radni chcieliby uzyskać koncepcję w postaci 

prezentacji multimedialnej to może ona zostać przekazana niezwłocznie. Członkini Zarządu 

zaznaczyła, że nie zna innej formuły, w której można byłoby przedstawić radnym jakiś efekt 

biorąc pod uwagę, że spotkanie na Zamku miało charakter otwarty i każdy mógł wziąć w nim 

udział.  

Członkini Zarządu zdawała sobie sprawę z tego, iż nie każdy radny mógł wziąć udział 

w spotkaniu, które nie odbywało się w formule posiedzenia Komisji stałej Rady Powiatu. 

Wobec powyższego prezentacja została przedstawiona także na posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji, w którym może wziąć udział każdy radny.  

Członkini Zarządu zaapelowała do radnych, aby nie tworzyli "obrazu", że jest jeszcze 

inna grupa radnych, która oczekuje czegoś innego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu na 

Zamku zostało skierowane do wszystkich radnych. Członkini Zarządu dopytywała, czy 

członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość "są z innej gliny". Prezentacja została 

przedstawiona na spotkaniu, na którym byli obecni także przedstawiciele mediów. Członkini 

Zarządu zadeklarowała, że jeśli członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wnioskują 

o przekazanie prezentacji multimedialnej to ją otrzymają.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że został złożony wniosek i należy go 

zrealizować. Dyskusja w tym przedmiocie nie jest potrzebna.  

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że jeżeli Członkini Zarządu uważa, że jedynym efektem 

pracy Zespołu doradczego jest prezentacja i nie będzie żadnego innego dokumentu, to należy 

taką informację przekazać. W ocenie radnego Tomasza Kusego koncepcja jest pojęciem 

szerszym niż prezentacja i należy przekazać informację, że niezależnie od tego "z jakiej gliny" 

są członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość powinno im to wystarczyć. Wówczas 

radni będą wiedzieli, że nie ma żadnego innego dokumentu poza prezentacją.  

Radny Franciszek Marcol zwrócił uwagę że w trakcie trwania poprzednich kadencji 

Rady Powiatu przygotowywany był harmonogram planowanych remontów dróg powiatowych. 

Radni na początku każdej kadencji z trudem opracowywali taki plan. Zakładano w nim 

partycypację gmin w kosztach realizacji inwestycji na poziomie 50%. Plan był realizowany  

w miarę posiadanych środków finansowych, bardzo mozolnie. Radny zwrócił uwagę na fakt, 

że obecnie Powiat może pozyskiwać bardzo dużo środków na remonty dróg, co przyczynia się 

do nadrabiania zaległych planów remontowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to 
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jedyny moment, kiedy można przeznaczyć 80% środków na inwestycje drogowe, a pozostałe 

20% środków na bieżące inwestycje, na które dotychczas nie było środków. Radny 

przypomniał, że październikowe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbyło 

się w trudnych warunkach lokalowych tj. ściany nie były malowane chyba od 10 lat, a meble 

były bardzo stare. W trakcie posiedzenia Komisji poruszony został temat braku krzeseł dla 

uczniów. Radny zaznaczył, że nie będzie komentował tej sprawy, gdyż problem był zbyt 

banalny, aby Komisja musiała się nim zajmować. Starosta też zapewne poczuł się na 

posiedzeniu Komisji niezręcznie. Powiat posiada pewien bufor środków zewnętrznych ze 

środków rządowych, których samorząd nie otrzymywał w poprzednich kadencjach. Wobec 

powyższego Powiat powinien zadbać o bieżące remonty w podległych placówkach typu szkoły 

m. in. wymiana okien, remont sali gimnastycznej. W ocenie radnego jest to jedyna  

i niepowtarzalna sytuacja na dokonanie tego typu inwestycji. Radny zaznaczył, że gdy skończą 

się środki Powiat nie będzie w stanie realizować bieżących remontów.        

Radny Tomasz Cofała podkreślił, że wypowiedź radnego Franciszka Marcola obnaża 

mechanizm, który działa, jeśli przechodzą na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa osoby postronne i tak naprawdę nie chodzi, o to żeby im pomóc, ale o to żeby 

to było PR-owe i mocne w przekazie dziennikarzy. Radny Tomasz Cofała chcąc pomóc 

pielęgniarkom zadał pytanie Dyrektorowi Szpitala. Radny dopytywał, czy radni opozycyjni 

mają monopol na zadawanie pytań i czy pytania zadawane przez radnych opozycyjnych są 

właściwe, a jeżeli pytania zadaje radny Tomasz Cofała to są one niewłaściwe i zostaje 

wywołany na sesji jak "uczniak", który śmiał cokolwiek powiedzieć. Radny podkreślił, że jest 

zaskoczony zaistniałą sytuacją. Posiedzenie Komisji zakończyło się wspólnym stwierdzeniem, 

że należy przejść do dialogu i nawiązać rozmowę. W posiedzeniu nie uczestniczył Starosta, 

Wicestarosta i Dyrektor Szpitala, trudno zatem podejmować rozmowę z pielęgniarkami. Radny 

poinformował, że posiada numer telefonu do pielęgniarek i może go udostępnić. Radny 

Franciszek Marcol przekazał na sesji informację, że radny Tomasz Cofała nie nawiązał 

kontaktu telefonicznego z pielęgniarkami, ale spotkanie miało się odbyć w gronie osób 

decyzyjnych. Radny zaznaczył, że nie może Staroście ustalać grafika spotkań. Starosta wrócił 

do pracy po urlopie wypoczynkowym i radny Tomasz Cofała przekazał Staroście informację  

o sytuacji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa. Działania zostały podjęte zarówno przez Starostę jak i radnego Tomasza 

Cofałę. W ocenie radnego jest to najlepszy sposób, aby rozwiązać ten problem. Pielęgniarki nie 

powinny wychodzić z posiedzenia Komisji z niedosytem. Radny zgadza się z tym, że  

w posiedzeniach Komisji powinni uczestniczyć goście, z którymi należy rozmawiać, ale 
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również zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora Szpitala, że należy informować o takich 

sprawach z wyprzedzeniem.  

Starosta na wstępie swojego wystąpienia docenił pracę Zespołu doradczego. Dodał, że 

Zarząd od początku tej kadencji wyznaczył kilka priorytetowych celów m. in. infrastruktura 

drogowa, szkolnictwo, ale także działania z zakresu kultury. Starosta od momentu objęcia 

swojej funkcji dostrzega potrzebę promocji Zamku Piastowskiego w Raciborzu i tworzenia 

nowej marki turystycznej tj. Kraina Górnej Odry. Starosta zaznaczył, że ważne jest, aby Zamek 

miał mocną pozycję na mapie powiatu. Zarząd podejmuje działania w tym zakresie. Powołany 

został Zespół doradczy, którego celem było wypracowanie koncepcji, która miałaby 

ukierunkować działania Zarządu i Rady Powiatu w kwestii Zamku. Starosta podkreślił, że 

informował radnych, że Powiat stara się pozyskać środki zewnętrzne z unijnego programu Life, 

a także ze środków rządowych dedykowanych rozwojowi turystyki. Starosta poinformował, że 

zaproponował Prezydentowi Miasta Raciborza współorganizację Festiwalu Śląskie Smaki,  

w taki sposób, aby część programu odbywała się na raciborskim rynku, a część na dziedzińcu 

zamkowym. Starosta zaznaczył, że rząd ogłosił program Polski Ład. Powiat wykonał swoje 

zadanie i dbając o zrównoważony rozwój powiatu aplikował o prawie 100 mln zł z ww. 

programu. Jednym z zadań ujętych w przedmiotowym wniosku było zagospodarowanie 

słodowni. Starosta podkreślił, że to nie Zarząd dokonywał oceny wniosków. Jedynym 

zadaniem, które otrzymało dofinansowanie z ww. programu jest zagospodarowanie słodowni. 

Starosta zwrócił uwagę, że Powiat nie byłby w stanie przeznaczyć z własnego budżetu tak 

ogromnych środków na realizację tego zadania. W ocenie Starosty Rada Powiatu dobrze 

realizuje budżet Powiatu. Powiat pozyskał tę ogromną kwotę ze środków rządowych. 

Pracownicy tut. Starostwa prawidłowo przygotowali wniosek o dofinansowanie. Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś podkreślał, że przyznano dofinansowanie 

na realizację zadań, które mają wpływ na rozwój okręgu. W ocenie Starosty ma to ogromny 

wpływ na podkreślenie potencjału Powiatu i Zamku. 

Starosta zaznaczył, że wszystkie działania Zarządu i Zespołu doradczego zostały 

wykonane prawidłowo i zachowaniem wszystkich procedur. Radni zostali poinformowani  

o spotkaniu na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Członkini Zarządu przekazała na dzisiejszej 

sesji, że nie będzie problemu z przekazaniem koncepcji, gdyż jest ona znana i była udostępniona 

przedstawicielom mediów.  

W kwestii prac remontowych Starosta podkreślił, że Powiat stara się pozyskać 

wszystkie możliwe środki zewnętrzne. Powiat stara się systematycznie poprawiać jakość 

budynków m. in. poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji 
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fotowoltaicznej. Zarząd dba także o warunki pracy pracowników tut. Starostwa i jednostek 

podległych Powiatowi m. in. wyremontowane zostały pomieszczenia i dostosowano 

odpowiednie nowoczesne oświetlenie. Starosta informował także o inwestycjach  

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, które radni wysoko ocenili. Powiat realizuje wiele inwestycji w podległych 

jednostkach i szkołach.  

W kwestii brakujących krzeseł dla uczniów Starosta zaznaczył, że Zarząd działa bardzo 

sprawnie. Wniosek w przedmiocie krzeseł, który był omawiany na październikowym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa został złożony w tut. Starostwie 2 dni 

wcześniej tj. 23 października 2021 r. Starosta dopytywał, który samorząd potrafi w tydzień 

zwołać posiedzenie Zarządu i przekazać jednogłośną decyzją wniosek do realizacji. Starosta 

zwrócił uwagę, że nie można mówić, że Zarząd nie zrealizował wniosku, który został złożony 

2 dni wcześniej. Zarząd dostrzega potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

W placówce zostało przeprowadzonych wiele inwestycji m. in. zamontowano schodołaz za 

około 100 tys. zł. Zarząd dba także o pracowników zapewniając im godziwe warunki pracy  

i nie zapominając o ich wynagrodzeniu.  

Obecny Zarząd Powiatu potrafi znaleźć środki na realizację wyżej ww. zadań. Starosta 

wyraził nadzieję, że Powiat będzie miał nadal możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.  

Odnosząc się do tematu remontów drogowych Starosta przekazał, że w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Raciborzu nastąpił znaczny wzrost realizowanych zadań m. in. odśnieżanie, 

ścinka poboczy, czyszczenie rowów, remonty chodników. Kiedyś przedmiotowe zadania były 

zlecane do wykonania innym firmom. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

Monika Mużelak wzorowo realizuje swoje zadania, których jest bardzo wiele. Starosta 

chciałby, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu realizował większą ilość zadań, ale nie ma 

"wolnych mocy przerobowych" w tej jednostce. Starosta zwrócił uwagę, że tylko w listopadzie 

na terenie powiatu realizowanych jest dziewięć dużych inwestycji drogowych tj. 2 inwestycje 

z FOGR, 2 inwestycje z RIFL i 5 inwestycji ze środków powodziowych. 

Zarząd dba o zrównoważony rozwój powiatu. Starosta na każdej sesji informuje 

radnych o inwestycjach drogowych, które są uprzednio konsultowane z włodarzami gmin, gdyż 

to oni muszą zabezpieczyć 50% kosztów wkładu własnego. Kolejne wnioski o dofinansowanie 

zostały złożone m. in. na kontynuację zadania w Górkach Śląskich oraz remont drogi Kuźnia 

Raciborska- Solarnia. 

W tym miejscu salę narad opuściła radna Elżbieta Biskup - liczba radnych 21. 



32 
 

Starosta zaznaczył, że wyszedł z inicjatywą do Wicemarszałka Województwa Śląskiego 

Dariusza Starzyńskiego, że Powiat udzieli wsparcia w kwocie 2 mln zł na remont ulicy 

Rybnickiej. Starosta zaznaczył, że cieszy się z faktu, iż Miasto Racibórz pozyskało 

dofinansowanie na remont tej drogi z rządowego programu Polski Ład.  

Starosta dodał także, że Powiat przygotowuje z dużym wyprzedzeniem dokumentacje 

projektowe we wszystkich możliwych aspektach. Powiat realizuje także bieżące remonty, ale 

należy wziąć pod uwagę, że brakuje pracowników i czasu z uwagi na ogromną ilość 

realizowanych zadań. Każda realizowana inwestycja wymaga konsultacji z mieszkańcami bądź 

innymi podmiotami. Starosta docenił pracę kierownictwa tut. Starostwa, które wzorowo 

wykonuje swoje zadania. Ponadto Starosta wyraził nadzieję, że zakup koparki na potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu przyczyni się do zwiększenia możliwości tej 

jednostki do realizowania większej liczby zadań.  

Radny Ryszard Frączek podziękował Staroście za przekazanie odpowiedzi na 

interpelację. Radny podkreślił, że nie zrozumiał przedmiotowych odpowiedzi i postara się 

złożyć precyzyjne pytania na piśmie. Radny Ryszard Frączek przekazał, że niekiedy Starosta 

słyszy od radnego informacje, których nie oczekuje, ale radny docenia także dobro  

i zaangażowanie Starosty. Każdy człowiek ma wady i zalety. Radny Ryszard Frączek 

zaznaczył, że czuje się bardzo często niekomfortowo podczas obrad sesji tj. jakby uczestniczył 

w procesie "gęsi, którą zaatakował lis. Gęś złożyła skargę. Wysoki sąd, ławnicy, prokurator  

i adwokat byli lisami i gęś otrzymała wyrok skazujący". Radny podkreślił, że zauważył jedną 

przykrą rzecz. Wszyscy radni jednogłośnie przegłosowali podwyższenie wynagrodzenia 

Starosty. W ocenie radnego była to słuszna decyzja biorąc pod uwagę wysoką inflację. Radny 

zauważył, że w tej kwestii nie były potrzebne protesty, ale radni mogą nie zgadzać się, ze 

Starostą w kwestii pewnych koncepcji. To jest prawo radnych.  

Radny Ryszard Frączek zwrócił uwagę, że radni koalicyjni zachowują się, jak "lisy"  

i wszystkie uchwały przegłosowują i chce zawsze mieć rację. Radny zaznaczył, że nie ma takiej 

opcji, która ma zawsze rację. Radny określił radnych koalicyjnych stwierdzeniem "jesteście jak 

sklonowane wspólne dzieci", które zawsze oddają w głosowaniu takie same głosy. Żaden  

z radnych koalicyjnych nie ma odrębnego zdania, za wyjątkiem radnego Piotra Olendry, który 

czasem na odmienne zdanie.  

Radny odnosząc się do tematu zagospodarowania słodowni zaznaczył, że jest 

przeciwnikiem tej "grandy" i dotacji z Polskiego Ładu w kwocie 19,820 mln zł, którą określił, 

jako „niesłuszną i nieprzemyślaną”. Dotacja mogłaby rozwiązać wiele problemów 

Raciborszczyzny, a kreuje coś, co będzie „negatywną rzeczą”.  



33 
 

 W tym miejscu salę narad opuścił Członek Zarządu Andrzej Chroboczek – liczba 

radnych 20. 

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że kiedyś przyjdzie taki czas, że nikt z głosujących 

osób nie będzie ponosił odpowiedzialności, także finansowej za olbrzymie straty, jakie 

przyniesie słodownia. W ocenie radnego, jest to „chora i nieprzemyślana inicjatywa”. Zarząd 

zarządza nieswoimi pieniędzmi i „rzuca je na boki”.  Radny poinformował, że złoży na piśmie 

do Starosty wniosek o przekazanie analizy utrzymania słodowni, którą określił, 

„pseudozamkiem”. Słodownia będzie zamkiem, jeśli głowa Tatara zostanie przeniesiona  

z Zamku Piastowskiego do słodowni. Na razie słodownia jest budynkiem, który jest tak 

intepretowany.  

 Zarząd zaplanował w słodowni hotel, który jest określany, jako pokoje hotelowe. Radny 

zaznaczył, że jak Starosta zobaczy te pokoje gościnne to zmieni zdanie w tej sprawie. Radny 

zwrócił uwagę, że nikt nie mówi o tym, że windą będzie można przemieszczać się od piwnicy 

do hotelu, który będzie na górnej kondygnacji budynku. Radny zapytał Starostę, czemu i komu 

ma służyć to miejsce. Ponadto podkreślił, że zarówno radny jak i Starosta wie, komu będzie 

służyć ten budynek restauracyjno-hotelowo-wystawienniczy. Z pewnością nie mieszkańcom  

i interesowi Raciborza. 

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że może najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż 

tego budynku. Przedmiotowy temat został już poruszony przez radnego Ryszarda Frączka. 

Radny uważa, że Starosta zwodzi radnego odpowiedziami w sprawie sprzedaży Zamku.  

W ocenie radnego zagospodarowanie słodowni jest „chorym planem”, jak walka „Starostwa  

i Miasta i Miasta i Starostwa”, o to czyje to jest miasto i czyj jest ten Zamek, a także „chore 

ściągnięcie” herbu Raciborza z budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, gdyż 

musi być on oznaczony logiem Powiatu. Radny podkreślił, że kosztami za te działania są 

obciążeni mieszkańcy Raciborza. Radny zaznaczył, że przedmiotowymi przykładami chciał 

pokazać „egoistyczne, niesłużebne działanie i szastanie pieniędzmi mieszkańców”.   

 W ocenie radnego dotacja w kwocie 19,820 mln zł mogło służyć wielu mądrym 

projektom. Radny zaznaczył, że Zarząd „wymyślił, zabawę, fajną ferajnę dla kogoś i nie 

poniesiecie Państwo nigdy za to odpowiedzialności”, gdyż zapewne członkowie Zarządu nie 

będą już pełnić swoich funkcji.  

 Następnie radny Ryszard Frączek poruszył kwestię Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Radny zaznaczył, że jest zdecydowanym przeciwnikiem tych „igrzysk”. Radny podkreślił, że 

jest to metafora i nie ma na celu obrażenia Wiceprzewodniczącego Rady Ryszarda Wolnego, 



34 
 

który jest Mistrzem Olimpijskim. Radny zaznaczył, że często mówi się „żeby dać ludziom 

igrzyska, aby nie wiedzieli, co się dzieje”.  

 Radny odnosząc się do plakatu promującego Jarmark Bożonarodzeniowy przekazał, że 

Starosta „niechlubnie jest współtwórcą” plakatu, który nie odnosi się w ogóle do świąt Bożego 

Narodzenia. Natomiast „dużymi literami wypisane jest, że będzie grzane wino”. Starosta 

podkreśla, że tworzony jest „image” Powiatu. Radny zaapelował, aby pokazywany był 

pozytywny „image” Powiatu.  

 Radny Ryszard Frączek podkreślił, że chciałby, jako radny otrzymywać od Starosty 

propozycje np. w kwestii zapraszanych zespołów na Jarmark nawet, jeśli finalnie Starosta 

podejmie inną decyzję i nie uwzględni sugestii radnych. Radny zaznaczył, że zarówno radny, 

jak i Starosta mają inną świadomość w tym zakresie i może to wynikać z faktu posiadania innej 

wiedzy i innego wykształcenia. Radny podkreślił, że Starosta miał prawo nie wiedzieć  

o pewnych sprawach.  

 Radny Ryszard Frączek poinformował, że zwrócił się do niego były radny Powiatu, 

który nie miał odwagi zwrócić się do Starosty, a także mieszkańcy Raciborza związani  

z Kresami, którzy mają do Starosty żal o to, że zaprosił do Raciborza zespół Enej na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Radny poinformował, że Stany Zjednoczone nie wydały wizy temu 

zespołowi. 

Radny poruszył kwestię osób, które uciekały przed „banderowską” siekierą i rzezi 

wołyńskiej. Radny podkreślił, że są osoby, które mają wyroki w zawieszeniu za to, że użyli 

stwierdzenia, „że upowcy mordowali Polaków”.  

Radny zaznaczył, że nie chce oskarżać zespołu Enej, ale należy wziąć pod uwagę, że co 

5 mieszkaniec powiatu ma korzenie kresowe. W tym mieście komuniści mordowali żołnierzy 

wyklętych, którzy uciekali „przed siekierą” z Kresów i wyłapywały ich bojówki ubeckie. Na 

tym terenie byli oni mordowani, przebywali w więzieniach i spoczywają na cmentarzach.  

Radny Ryszard Frączek poinformował, że na jednym z teledysków zespoły Enej 

wkomponowana została „wioska przed wschodem słońca, rąbanie siekierą, nabijanie widłami, 

podżeganie ognia”. Radny zadeklarował, że prześle radnym linka do tego teledysku. Ponadto 

dodał, że trudno prawnie udowodnić odniesienie teledysku do rzezi wołyńskiej i ataków UPA 

na polskie wioski, ale Kresowianom kojarzy się on jednoznacznie. Radny zaznaczył, że Jego 

nieżyjący już ojciec nie przeżyłby dzisiaj tej sytuacji. Radny poinformował, że nie pójdzie na 

koncert zespołu Enej i poprosił radnych o zbojkotowanie tego koncertu. Ojciec radnego 

Ryszarda Fraczka napisał opublikowany w Instytucie Pamięci Narodowej dokument opisujący, 

jak polscy żołnierze w dniu 17 września 1939 r. uciekali do Rumunii, a Ukraińcy wbijali widły, 
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takie jak na teledysku zespołu Enej, w serca młodych żołnierzy. Ojciec radnego Ryszarda 

Frączka był świadkiem tej sytuacji. Radny podkreślił, że wielu Raciborzan bardzo ciężko 

przeżyje ten koncert. Ponadto najbardziej znany przebój zespołu Enej „Kamień z napisem 

LOVE” nawiązuje do największej zbrodni wieszania kamieni u szyi.  

Radny Ryszard Frączek przekazał, że jak w McDonald’s zaczęto serować kanapkę  

pn. „głodomór”, która nawiązuje do stalinizmu i wywołanej wówczas klęski głodu, której 

ofiarami było wiele milionów ludzi Ukraina zainterweniowała i McDonald‘s usunął z oferty 

kanapkę o tej nazwie.  

Radny poinformował, że wiele miast polskich odrzuca współpracę z miastami 

ukraińskimi, które gloryfikują jednego z największych banderowców tj. Petro Olijnyka 

o pseudonimie Enej. Był on nacjonalistą, który osobiście mordował siekierą Polaków, a dziś 

jest bohaterem narodu ukraińskiego, który nie zna historii. Radny dodał, że Starosta mógł 

wcześniej poinformować radnych, których artystów chce zaprosić na Zamek, wówczas 

Kresowiacy z Raciborszczyzny nie musieliby przewracać się w grobach. 

Następnie radny Ryszard Fraczek docenił skromność Starosty i złożył podziękowania 

za poważne przygotowanie się do sympozjum poświęconego ks. Prałatowi Stefanowi Pieczce 

pomimo tego, iż Starosta nie mógł w nim uczestniczyć. Radny wyraził ubolewanie, że  

w sympozjum nie wziął udziału żaden członek Zarządu Powiatu, Ks. Prałat Stefan Pieczka był 

mężem tego miasta i należy promować te wartości.  

Radny podziękował Staroście za przygotowanie referatu, który został odczytany  

w imieniu nieobecnego Starosty na sympozjum. Na sympozjum zostało wygłoszonych 

kilkanaście referatów m.in. przez Rektora PWSZ w Raciborzu, dr Adama Szecówkę,  

dr Zbigniewa Wieczorka i kilku księży. Radny docenił referat przygotowany przez Starostę na 

temat cierpienia w powiecie raciborskim. Sympozjum będzie opublikowane na portalu 

YouTube i radni będą mogli zapoznać się z referatem przygotowanym przez Starostę. Starosta 

zaznaczył, że Powiat realizuje zadania, których ks. Prałat Stefan Pieczka by prekursorem.  

W dalszej części swojego wystąpienia radny Ryszard Frączek przekazał, że zamieszkały 

w Niemczach sportowiec i sympatyk Unii Racibórz Andreas Rim zwrócił się od niego z prośbą  

o wydrukowanie 100-200 książeczek promujących Raciborszczyznę. Radny poinformował, że 

podjął się tego działania i poprosił radnych o zaangażowanie się w tę akcję. Autor opracowania 

przygotował to opracowanie nieodpłatnie i zwrócił się do radnego Ryszarda Frączka z prośbą 

o wyznaczenie ceny za tę publikację np. 10 zł i przeznaczenie dochodu z jej sprzedaży na 

świetlicę Caritas na ul. Szewskiej w Raciborzu. 
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Radny Piotr Olender przekazał, że dostrzega, iż sprawa słodowni budzi ogromne 

kontrowersje i wątpliwości, a byłaby banalnie prosta, gdyby w pracach Zespołu doradczego 

brali udział przedstawiciele Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Wówczas mogliby 

przekonać pozostałych członków Zespołu do swoich pomysłów m. in. do tego, aby tej 

inwestycji w słodowni nie realizować. Radny podkreślił, że określenie decyzji radnych 

opozycyjnych o wystąpieniu z Zespołu doradczego niemądrą decyzją „chyba się jednak 

sprawdza”. W ocenie radnego działając dla Powiatu nie powinno się krytykować czegoś nie 

biorąc w tym udziału chyba, że chodzi o samą krytykę, ale radny zakłada, że nie to jest celem.  

Ponadto radny Piotr Olender poinformował, że z informacji zamieszczonych  

w intrenecie wynika, że nazwa zespołu Enej pochodzi od postaci literackiej. Radny zaznaczył, 

że nie zna szczegółów, gdyż nie interesuje się tym zespołem.  

Starosta poinformował, że od dwóch tygodni kierowca zatrudniony w tut. Starostwie 

rozwozi do wszystkich bibliotek książkę Andreasa Rima. Starosta pozyskał 6 kartonów 

przedmiotowej książki dzięki dobrej współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy 

Krzyżanowice Brunonem Chrzibkiem.  

Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że Jego wypowiedź dotyczyła innej, nowej 

publikacji.  

Starosta przekazał, że sprawdzi, czy tut. Starostwo ma na stanie książkę, o której 

wspominał radny Ryszard Frączek. Starosta przekazał, że mógłby przekazać radnym około  

1 tys. tej publikacji, którą udało się nieodpłatnie pozyskać.   

W kwestii doboru artystów na Jarmark Bożonarodzeniowy Starosta podkreślił, że radny 

Ryszard Frączek oczekuje innego zespołu niż Enej, radna Elżbieta Biskup oczekuje Anny 

Wyszkoni, starsza młodzież oczekuje Sylwii Grzeszczak. Starosta zaznaczył, że organizatorzy 

Jarmarku dobierając artystów starali się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.  

Następnie Starosta poruszył kwestię wspomnianej przez radnego Ryszarda Frączka 

walki Powiatu z Miastem Racibórz. Starosta zaznaczył, że Powiat z nikim nie walczy i chce 

nawiązać współpracę z Miastem Racibórz. Powiat trzy razy wystąpił z inicjatywą połączenia 

PKS i PK. Następnie Powiat podjął działania zmierzającego do przejęcia i ustanowienia 

jednego dyrektora dla PCS w Raciborzu i OSiR-u. Starosta zaznaczył, że przedmiotowa 

propozycja jest już dzisiaj nieaktualna. Starosta przypomniał także, że proponował 

Prezydentowi Miasta Raciborza współorganizację Festiwalu Śląskie Smaki.  

Starosta zaznaczył, że na dobre relacje z Prezydentem Miasta Raciborza. Włodarze 

rozmawiali o nawiązaniu współpracy w kwestii przyszłorocznego Jarmarku. Ponadto Powiat 

oczekuje, że Miasto Racibórz przyłączy się do modernizacji parkingu przyszpitalnego. 
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Racibórz jest jedną z gmin, które należą do Powiatu. Starosta zaznaczył, że neguje jakąkolwiek 

walkę i stawia na współpracę.  

W kwestii pozyskanego dofinansowania z rządowego programu Polski Ład na 

modernizację słodowni Starosta przekazał, że Powiat wykazałby się ogromnym zaniedbaniem 

nie korzystając z tego dofinansowania.  

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryszarda Frączka, że Zarząd zarządza nieswoimi 

pieniędzmi Starosta zaznaczył, że zarządzanie publicznymi środkami jest trudne. Powiat 

realizuje bardzo wiele zadań poprzez PKS, Zamek Piastowski w Raciborzu, szpital, DPS „Złota 

Jesień”.  Powiat jest rozliczany z wydatkowania środków i prowadzi transparentną politykę 

finansową, do której radni zawsze mają wgląd.  

Starosta poinformował, że ze względów osobistych zarówno Starosta jak i Wicestarosta 

nie mogli wziąć udziału w sympozjum poświęconemu ks. Prałatowi Stefanowi Pieczce. 

Starosta podziękował radnemu Ryszardowi Frączkowi za przedstawienie Jego referatu  

i organizację sympozjum.  

Starosta podziękował także radnym za podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. Starosta podkreślił, że odbiera to, jako dowód 

uznania.  

Członkini Zarządu przekazała, że chciałaby sprostować i ewentualnie dodać kolejne 

informacje w sprawie Zespołu doradczego i sprawozdania z jego pracy, Zamku, rządowego 

programu Polski Ład. Członkini Zarządu podkreśliła, że nie mogła uwierzyć w to, że poddano 

wątpliwościom, a nawet dyskredytacji to, iż wypracowana przez Zespół doradczy koncepcja 

powstała w czasie, w którym ogłoszony został rządowy program Polski Ład i Powiat mógł 

otrzymać dofinasowanie ze środków rządowych na realizację przedsięwzięcia. Członkini 

Zarządu zaznaczyła, że Zespół doradczy wypracował rekomendację, a nie podjął ostatecznej 

decyzji.   

W skład Zespołu doradczego wchodzili radni Piotr Olender, Tomasz Cofała, Andrzej 

Chroboczek, Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk i Członkini Zarządu pełniąca funkcję 

Przewodniczącej ww. Zespołu. Przedmiotowy Zespół podczas swojej pracy zasięgał opinii 

wielu ekspertów i osób zewnętrznych m. in. przedstawicieli Muzeum w Raciborzu: Romualda 

Turakiewicza - obecnego Dyrektora Muzeum, Iwony Mogielnickiej, Julity Ćwikły. Zespół 

doradczy wypracował wnioski i rekomendacje. Członkini Zarządu odnosząc się do wypowiedzi 

radnego Ryszarda Frączka przekazała, że jeżeli Polski Ład to "chora inicjatywa" to informuje, 

że dopiero został złożony wniosek do tego rządowego programu i w każdej chwili z realizacji 

wniosku Powiat może zrezygnować. Wniosek, który został złożony do rządowego programu 
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Polski Ład został przygotowany przez Referat Inwestycji i Rozwoju Powiatu pod 

kierownictwem Romana Peikerta. Członkini Zarządu zaznaczyła, że radni opozycyjni mogą nie 

ufać tej koncepcji, mogą także nie chcieć jej realizować, mogą ją krytykować, ale nie powinni 

tego czynić przez osobę Członkini Zarządu. Dodała, że jeżeli radni opozycyjni chcieli 

skrytykować dobrą rzecz, nie powinni brać pod uwagę, że to Członkini Zarządu przewodniczyła 

Zespołowi doradczemu. Jeżeli ktoś mówi, że oczekiwał sprawozdania z prac Zespołu, a w tej 

chwili wie, że ta koncepcja jest tylko taką koncepcją i na pewno jest złą koncepcją, to można 

tak przyjąć.  

Członkini Zarządu zaznaczyła, że została powołana do pełnienia funkcji 

Przewodniczącej Zespołu doradczego i podczas jego prac niczego nie kreowała samodzielnie. 

Część członków Zespołu opuściła to gremium. Członkini Zarządu podkreśliła, że inwestycja 

jeszcze nie została zrealizowana, ale można zrobić coś dla Zamku, o którym się tak wiele mówi. 

W spotkaniu, które odbyło się na Zamku Piastowskim w Raciborzu uczestniczyli twórca 

obecnej formuły Zamku Starosta Adam Hajduk, twórca koncepcji połączenia Zamku z Muzeum 

w Raciborzu Grzegorz Wawoczny, przedstawiciele Muzeum w Raciborzu oraz firmy 

zewnętrznej, która zaproponowała wstępną koncepcję stworzenia "czegoś wielkiego" na 

Zamku uwzględniając historię ziemi raciborskiej. Prezentacja została przedstawiona 

dwukrotnie na spotkaniach, które miały charakter otwarty, gdyż każdy może uczestniczyć  

w posiedzeniu Komisji. Członkini Zarządu zadeklarowała, że może każdemu z radnych 

indywidualnie przedstawić prezentację. Następnie Członkini Zarządu zwróciła z prośbą, aby 

Wydział Organizacyjny przekazał radnym sprawozdanie.  

Radny Franciszek Marcol uzupełnił wypowiedź Członkini Zarządu dodając, że 

sprawozdanie ma zostać przekazane w formie prezentacji.  

Członkini Zarządu przyznała, że po raz pierwszy zdenerwowała się będąc radną 

Powiatu. Nie zdarzyło się to Członkini Zarządu, kiedy była radną Sejmiku Wojewódzkiego  

w trakcie dwóch kadencji. Na przedmiotowych obradach sesji Członkini Zarządu towarzyszą 

nerwy.  

Następnie Członkini Zarządu podziękowała dwóm członkom Klubu Radnych Prawo 

Sprawiedliwość radnemu Szymonowi Bolikowi i radnemu Pawłowi Płonce, przepraszając ich 

za to, jeżeli w ten sposób wyrządzi im "niedźwiedzią przysługę", za pozytywne zaopiniowanie 

koncepcji. Członkini Zarządu poinformowała, że ww. radni uczestniczyli w posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, podczas którego wysłuchali sprawozdania z prac 

Zespołu doradczego i prezentacji, którą przestawił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Powiatu Roman Peikert i wyrazili słowa uznania. Członkini Zarządu dodała, iż rozumie, że 
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każdy może mieć swoje zdanie w tej sprawie. Zaznaczyła także, że wypracowanej koncepcji 

nie brała i nie bierze do siebie indywidualnie. Radni są przedstawicielami Powiatu i jeżeli uda 

się zrealizować "jakaś wielką rzecz" to wszyscy radni będą jej autorami.  

Członkini Zarządu zwracając się do radnego Franciszka Marcola przekazała, iż myślała, 

że radny identyfikuje się z Radą Powiatu.  

Radny Franciszek Marcol zaznaczył, że nie rozumie, dlaczego Członkini Zarządu cały 

czas zwraca się do Niego, skoro radny nie skrytykował tej koncepcji i zwrócił się tylko  

o udostępnienie prezentacji.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że mówi tylko o tym, w jaki sposób reaguje radny 

Franciszek Marcol. Ponadto dodała, że wraz z ww. radnym reprezentują różne opcje polityczne 

i może tylko przeprosić, że nie jest z tej, co radny. Członkini Zarządu doceniła pracę Zespołu 

doradczego, któremu miała możliwość przewodniczyć dodając, że wypracował fantastyczną 

koncepcję i wpisał się w Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.  

Radny Ryszard Frączek podkreślił, że na obradach sesji poruszane są trudne sprawy  

i towarzyszą im emocje. Radny podkreślił, że nie krytykuje działania Członkini Zarządu. 

Ponadto stwierdził, że w swojej wcześniejszej wypowiedzi nie użył stwierdzenia, że Polski Ład 

jest chory". Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że nie użył takich słów dodając, że można to 

sprawdzić na nagraniu. Radny zaznaczył, że pomimo tego, iż nie należy do partii Prawo  

i Sprawiedliwość popiera inicjatywę Polski Ład.  

Radny Franciszek Marcol przekazał, że wniósł o przekazanie sprawozdania, aby 

członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość mogli ustosunkować się do tego, co radni 

usłyszeli na spotkaniu na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz inna grupa radnych na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Radny podkreślił, że nie wie, co  

w Jego wypowiedzi usłyszała Członkini Zarządu, gdyż radny zwrócił się tylko z prośbą  

o przesłanie materiału, który został zaprezentowany przez Przewodniczącą Zespołu doradczego 

i w żaden sposób radny nie skrytykował zapisów tej koncepcji. Radny Franciszek Marcol 

nawiązując do wypowiedzi radnego Tomasza Kusego przypomniał, że członkowie Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość wnioskowali o przekazanie koncepcji na dzisiejszej sesji  

i dwóch poprzednich sesjach Rady Powiatu.  

Ponadto radny Franciszek Marcol podkreślił, że Członkini Zarządu w swojej 

wypowiedzi wypaczyła sens Jego wypowiedzi oraz radnego Ryszarda Frączka. Radny 

ponownie zaznaczył, że wniósł tylko o przekazanie materiałów i nie chce odnosić się do tego, 

jakie wrażenie na spotkaniu na Zamku wywołała Członkini Zarządu używając „pewnego 

określenia”.  
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Radny poinformował, iż doskonale wie, jak pracował Zespół doradczy. Pierwsza część 

sprawozdania w formie prezentacji odnosiła się do informacji, które były znane radnym 

opozycyjnym, którzy byli członkami ww. Zespołu. Radny dodał, że chciałby dokładnie omówić 

ten materiał z członkami Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i wówczas radni ustosunkują 

się do tego materiału. Radny poprosił tylko o przekazanie materiału stricte roboczego, a z góry 

założono, że radny go skrytykuje. Radny jednoznacznie zaznaczył, że nie skrytykował 

materiału opracowanego przez Zespół doradczy i zaapelował o nieprzekłamywanie faktów.   

Członkini Zarządu przekazała, że jeżeli Jej wypowiedź została w taki sposób 

zrozumiana to przeprasza radnego Franciszka Marcola.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy zachować kolejność przy zabieraniu 

głosu podczas obrad. Przewodniczący Rady zaznaczył, że prowadzi obrady i chciałby 

zachować prawo każdego radnego do zabrania głosu.  

Członkini Zarządu odparła „Panie Przewodniczący, oczywiście”. 

Przewodniczący Rady poprosił Członkinię Zarządu o krótką wypowiedź, gdyż pięciu 

radnych oczekuje na zabranie głosu w przedmiotowej sprawie. Dodał ponadto, że radni powinni 

się szanować pod kątem odmiennych opinii w różnych sprawach. Każdy radny ma prawo mieć 

swoje zdanie w danej sprawie i nie należy napierać, aby każdy radny miał takie samo zdanie. 

Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o wzajemny szacunek nawet przy pewnej 

odmienności poglądów. Należy wziąć pod uwagę, że jest duże zainteresowanie tematem skoro 

jest tak szeroko omawiany podczas obrad sesji. Przewodniczący Rady podkreślił, że temat 

koncepcji jest istotny dla Powiatu, a z dyskusji zawsze można coś pożytecznego wynieść. 

Radny Paweł Płonka zwracając się do Członkini Zarządu przekazał, że członkowie 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji mieli możliwość zobaczenia prezentacji. Radny 

podkreślił, że prezentacja zrobiła na nim wrażenie i jest to naprawdę „ciekawa rzecz”. Należy 

jednak zrozumieć radnych, którzy nie mieli możliwości zapoznania się z tą prezentacją. Radny 

podkreślił, że warto byłoby upublicznić tę koncepcję, skoro jest własnością Powiatu. Wskazane 

jest, aby prezentacja została zamieszczona przynajmniej na stronie internetowej Powiatu, 

wówczas każdy mieszkaniec mógłby zobaczyć prezentację nawet w formacie pdf. Nawiązując 

do wypowiedzi Przewodniczącego Rady radny przekazał, że każdy radny może mieć odmienne 

zdanie w tej sprawie. Radny zaznaczył, że podobała mu się prezentacja i dlatego głosował za 

pozytywnym zaopiniowaniem koncepcji. Zaznaczył jednak, że ma wiele pytań w przedmiocie 

tego projektu i wraz z upływem czasu będzie ich coraz więcej. Nie można zatem zakładać, że 

z czasem wszyscy radni będą jednomyślni. Przedstawiona na posiedzeniu Komisji prezentacja 

podobała się radnemu Pawłowi Płonce i radnemu Szymonowi Bolikowi. Radny zaapelował, 
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żeby przesłać radnym za pośrednictwem poczty elektronicznej prezentację, aby każdy radny 

mógł sobie wyrobić własną opinię w tej sprawie. Wówczas wiele niuansów i niedomówień 

zostanie rozwiązanych.  

Członkini Zarządu podkreśliła, że nie ma żadnego problemu z przekazaniem 

prezentacji. Z wnioskiem o jej udostępnienie zwrócił się redaktor naczelny Nowin Raciborskich 

Mariusz Weidner. Ponadto o prezentację, którą przygotowała firma zewnętrzna pytał także 

redaktor naczelny naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny. Nie zakładano w ogóle, że ktoś nie 

będzie miał dostępu do przedmiotowej prezentacji. Członkini Zarządu przekazała, że rozumie, 

że nie wszyscy radni mogli wziąć udział w spotkaniu i w posiedzeniu Komisji, na których była 

przedstawiona prezentacja, ale nie było żadnych ograniczeń, aby w tych dwóch spotkaniach 

radni mogli wziąć udział. Członkini Zarządu zadeklarowała, że wszystkie materiały zostaną 

przekazane radnym.  

Przewodniczący Rady pokreślił, że przekaz był prosty i dotyczył tylko przesłania do 

radnych prezentacji.  

Radny Adrian Plura nawiązując do wypowiedzi radnego Ryszarda Frączka dotyczącej 

zespołu Enej przekazał, że podczas obrad sesji padły dość mocne słowa. Radny odniósł 

wrażenie, że radni przekraczają kolejne granice.  

Radny zaznaczył, że nie chciałby, aby Jego wypowiedź budziła wielkie kontrowersje, 

ale zaapelował, aby radni zaczęli panować nad wypowiadanymi słowami, gdyż nie będzie 

możliwe ich wycofanie. Radny podkreślił, że nie chce, aby wypowiedzi radnych były związane 

z nacjonalizmem i szowinizmem.  

Radny Adrian Plura zwrócił się do radnego Ryszarda Frączka, aby nie odbierał Jego 

wypowiedzi, jako ataku. W ocenie radnego przedmiotowa sprawa „poszła o krok za daleko”. 

Radny zaznaczył, że nie śledzi dokładnie poczynań zespołu Enej, ale w trakcie, kiedy radny 

Ryszard Frączek wypowiadał się w tym temacie znalazł w Internecie istotne informacje w tej 

sprawie. Radny dopytywał, czy radny Ryszard Frączek podejrzewa, że Prezes TVP Jacek 

Kurski pominąłby tak ważną rzecz dotyczącą zespołu Enej. Zespół Enej gościł w TVP 1 i na 

Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.  

Radny Adrian Plura zaznaczył, że radny Ryszard Frączek nie musi przychodzić na 

koncert zespołu Enej, ale polsko-ukraińskie korzenie jego członków nie powinny uprawniać 

radnych do takich wypowiedzi. Następnie radny Adrian Plura odczytał opublikowane na wielu 

portalach internetowych oświadczenie zespołu Enej dotyczące genezy jego nazwy. 

Poniżej treść ww. oświadczenia (źródło: https://www.cgm.pl/news/enej-oswiadczenie-

w-sprawie-zamieszania-z-nazwa-zespolu/ ): 

https://www.cgm.pl/news/enej-oswiadczenie-w-sprawie-zamieszania-z-nazwa-zespolu/
https://www.cgm.pl/news/enej-oswiadczenie-w-sprawie-zamieszania-z-nazwa-zespolu/
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 „Liczymy, że nikt nie ma wątpliwości, że nie mamy złych zamiarów, ale na wszelki 

wypadek tak wygląda nasze oficjalne stanowisko: nazwa zespołu ENEJ pochodzi od imienia 

głównego bohatera Eneidy Iwana Kotlarewskiego – ukraińskiej trawestacji utworu Wergiliusza 

(cz. 1 wydana w 1798, całość w 1842). Jest ona jednym z najważniejszych dzieł literatury na 

Ukrainie. W „Eneidzie” po raz pierwszy w historii literatury użyto języka ukraińskiego bez 

jakichkolwiek wpływów z zewnątrz. Stworzyło to, zatem podwalinę literatury, od której 

powstał cały nurt zwany „kotlarewszczyzną”. Enej, główny bohater Eneidy to wesoły kozak 

podróżujący po świecie. 

Nazwa zespołu powstała w 2002r., kiedy nikt z nas nie miał dostępu do Internetu, by 

sprawdzić czy nazwa ta ma inne znaczenie. Wokalista zespołu Piotr Sołoducha miał 14 lat,  

a wybierając tą nazwę, opierał się na wiedzy czerpanej z książek, nie miał, zatem pojęcia  

o istnieniu Petra Olijnyka. 

Zespół Enej nie ma nic wspólnego z Petro Olinykiem i nie chce być z nim kojarzony. 

Uważamy też, że ten człowiek krzywdził innych ludzi, był zbrodniarzem, a my, jako zespół 

uważamy to za haniebne. Podobne zdanie wyrażamy w stosunku do UPA, którą uznajemy za 

organizację zbrodniczą. 

Muzycy zespołu to Polacy i Ukraińcy, więc trudno ich posądzać o jakiekolwiek zamiary 

polityczne. Bardzo prostym dowodem na to, że odcinamy się od pułkownika UPA są nasze 

teksty, płyty oraz działalność koncertowa, w której nie ma ani słowa na temat trudnej historii 

obu narodów. Naszym celem jest łączyć poprzez muzykę, a nie dzielić ludzi. 

Budujmy więc razem wspólną przyszłość pamiętając o przeszłości. 

Manager i założyciel Enej Łukasz „Kojro” Kojrys”. 

 Radny Adrian Plura przekazał, że pozwolił sobie zabrać glos w tej sprawie, gdyż jest to 

oficjalne stanowisko zespołu Enej. Radny podkreślił, że poczuł się w obowiązku przekazać tę 

informację biorąc pod uwagę, ilu emigrantów z Ukrainy jest na terenie Raciborszczyzny.  

 Radny zaapelował, aby Rada Powiatu nie firmowała takich wypowiedzi, jaką wygłosił 

radny Ryszard Frączek, gdyż zaszła ona za daleko. Radny dodał, że rozumie, że każdemu może 

się „wszystko z wszystkim” kojarzyć, ale zaprezentowane na sesji oświadczenie zespołu Enej 

zamyka dyskusję na temat nazwy tego zespołu. Radny przekazał także, że chętnie sprawdzi, 

czy w teledyskach tego zespołu są jakieś nawiązania do rzezi wołyńskiej. Należy wziąć pod 

uwagę, że zespół Enej jest firmowany przez TVP i TVP Kultura. Twórczość zespołu nawiązuje 

do ludowej tradycji zarówno Ukrainy jak i Polski. Warto spokojnie o tym porozmawiać, gdyż 

Rada robi w tej chwili jakąś wielką antypromocję w całej Polsce.  
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 Następnie radny Adrian Plura odnosząc się do kwestii, czy Powiat marnuje środki 

finansowe na zagospodarowanie słodowni podkreślił, że każdy radny może mieć odmienne 

zdanie w tej sprawie. Radny dodał, iż nie oczekuje, że wszyscy będą się zachwycać pomysłem 

Starosty. Radni mogą się nim mniej zachwycać, mogą go nawet krytykować, ale należy w tej 

sprawie dobierać odpowiednie słowa, a nie wskazywać, że jest to „marnotrawstwo” pieniędzy.  

Radny nawiązując do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach przekazał, że 

został on odbudowany za znacznie wyższą kwotę niż 19 mln zł. W budynku są pokoje gościnne 

i zamontowana została winda. Radny dopytywał, czy wówczas nie było mądrzejszych celów 

do zrealizowania niż odbudowa tego opactwa. W tamtym okresie zarówno urzędnicy Unii 

Europejskiej jak i Ministerstwo Kultury uznali, że Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach 

należy odbudować. Opactwo w Rudach oraz Zamek Piastowski stanowią jednak inny ciężar 

gatunkowy i radny jest w stanie podjąć polemikę i przyjąć argumenty drugiej strony, ale na 

odpowiednim poziomie, a nie na oskarżaniu. Radny zaznaczył, że słuchając wypowiedzi poczuł 

się „jak głupi, sklonowany radny, który głosuje zawsze za, niczego nie rozumie i jeszcze na 

dodatek nie zna historii polsko-ukraińskiej”. Radny zaznaczył, że zna tę historię i jest ona 

trudna. Podobnie, jak w przypadku wielu innych narodów.  

 Radny Tomasz Kusy przekazał, że Członkini Zarządu podkreśla, że jest Jej bardzo 

przykro z tego powodu, że radni opozycyjni deprecjonują pracę Zespołu doradczego. Radny 

zaznaczył, że Jemu jest bardzo przykro, że Członkini Zarządu po raz kolejny miesza różne 

rzeczy i wypowiedzi.  

Członkini Zarządu po wrześniowej sesji Rady Powiatu zarzekała się, że nie czegoś nie 

powiedziała, a po sprawdzeniu zapisu nagrania w obecności pracowników Wydziału 

Organizacyjnego okazało się jednak, że Członkini Zarządu powiedziała to, czego twierdziła, że 

nie powiedziała. Radny zaznaczył, że na dzisiejszej sesji jest podobna sytuacja tylko  

w odwrotną stronę tj. Członkini Zarządu twierdzi, że ktoś coś powiedział, ale jak Członkini 

Zarządu sprawdzi zapis nagrania z obrad sesji to będzie mogła „na zimno” przeanalizować, co 

ktoś chciał powiedzieć. Radny zaznaczył, że nie twierdzi, iż pewnie stwierdzenia nie zostały 

użyte na sesji, ale zestawienie tych wszystkich sformułowań razem nie jest właściwe. W ocenie 

Członkini Zarządu to, że członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość chcą otrzymać 

prezentację, aby pozyskać większą wiedzę to deprecjonują pracę Zespołu doradczego. 

Członkini Zarządu zaznaczyła, że „tak nie powiedziała”. 

Radny Tomasz Kusy zapytał Członkinię Zarządu, co powiedziała.  
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Członkini Zarządu odpowiedziała, że radny Tomasz Kusy powinien sprawdzić na 

nagraniu, co powiedziała Członkini Zarządu. Zaznaczyła ponadto, że nie użyła takiego 

sformułowania.  

Ponadto Członkini Zarządu zaapelowała, aby już o Niej nie mówić.  

Radny Tomasz Kusy zwrócił uwagę, że radni nie mówią na sesji o Członkini Zarządu, 

ale o pewnych rzeczach.  

Członkini Zarządu potworzyła swój apel, aby zaprzestać już mówienia o Niej na sesji.  

Radny Tomasz Kusy dopytywał, jak nie mówić na sesji o Członkini Zarządu skoro jest 

przedstawicielem Zarządu i w pewnych sprawach radni będą się zwracać do Członkini Zarządu. 

Radny pytał także, że radni mają zwracać się do Członkini Zarządu za pośrednictwem 

Sekretarza Powiatu jednocześnie przepraszając Panią sekretarz za to stwierdzenie.  

Radny przypomniał, że zarówno na wrześniowej i październikowej sesji wnioskował  

w imieniu członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość o przekazanie koncepcji 

wypracowanej przez Zespół doradczy.  

Radny Tomasz Kusy odczytał fragment protokołu nr XXXII/2021 z wrześniowej sesji 

Rady Powiatu tj. „Radny Tomasz Kusy wniósł o przekazanie członkom Klubu Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość rekomendacji wypracowanej przez Komisję Zamkową w formie pisemnej.”. 

Radny Tomasz Kusy dodał także, że na dzisiejszej sesji radny Franciszek Marcol po raz trzeci 

ponowił przedmiotowy wniosek, który jest składany przez trzy kolejne sesje z rzędu,  

a Członkini Zarządu przekazuje, że jeżeli radni są otrzymać tę koncepcję to zostanie ona 

przekazana. Radny podkreślił, że radni opozycyjni nadal chcą otrzymać tę koncepcję. Ponadto 

dodał, że radny Franciszek Marcol zawnioskował w imieniu członków Klubu Radnych Prawo 

i Sprawiedliwość o przekazanie koncepcji i nie miał na celu, żeby cokolwiek lub pracę 

kogokolwiek deprecjonować.  

 Członkini Zarządu zapytała, czy pracownicy Wydziału Organizacyjnego mogliby 

skserować i przekazać radnym w formie pisemnej dokument, o który wnioskują.  

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego Magdalena Kolorz wykonała gest skinienia 

głowy. 

 Członkini Zarządu podziękowała Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego Magdalenie 

Kolorz. 

 Radny Szymon Bolik przekazał, że nie zdążył zadać pytania Dyrektorowi Szpitala przed 

opuszczeniem  

 Szpitala nie zdążył zadać pytania opuścił salę narad. Radny przypomniał, że w 2017 r. podjął 

temat lekarzy anestezjologów w szpitalu. Zdaniem radnego po upływie czterech lat warto 
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byłoby podnieść kwestię jakości świadczenia usług na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 

w raciborskim szpitalu.  

Radny Szymon Bolik wyraził nadzieję, że radni będą mogli kiedyś omówić ten temat  

i zastanowić się, w jaki sposób zwiększyć ilość porodów odbieranych w szpitalu oraz 

dostępność lekarza anestezjologa na ww. Oddziale. Powyższe działania są niezbędne, aby 

wspomóc kobiety w tym trudnym dla nich okresie m. in. po porodzie. Radny podkreślił, że 

może uda się podjąć rozmowę w tym temacie na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa, której przewodniczy radny Franciszek Marcol.  

 Ponadto radny podziękował Członkini Zarządu za to, że powołała się na Jego opinię  

w kwestii koncepcji dotyczącej Zamku. Radny dodał, iż nie wie, czy to będzie pomocne.  

 Członkini Zarządu wyraziła nadzieję, że nie zaszkodzi.  

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że jeżeli radni myślą, że będą się spotykać na sesji 

„przy piwie i wódce i siebie klepać po ramionach to chyba nikt z radnych w to nie wierzy i ja 

też”.   

 Radny Ryszard Frączek podkreślił, że Członkini Zarządu podeszła do sprawy bardzo 

emocjonalnie, gdyż jako kobieta jest wrażliwa. Radny zaznaczył, że starał się być bardzo 

delikatny wobec tego problemu. Ponadto zaznaczył, że absolutnie nie neguje działania 

Członkini Zarządu, gdyż ma prawo wierzyć w to, co chce zrobić. Radny przekazał, że darzy 

Członkinię Zarządu szacunkiem i ceni Jej wiedzę.   

 Następnie radny Ryszard Frączek zwrócił się do radnego Adriana Plury podkreślając, 

że „brak wiedzy nie upoważnia do gadania takich głupot, bo Pan jest nauczycielem”.  Radny 

Ryszard Fraczek zaznaczył, że musi coś powiedzieć radnemu Adrianowi Plurze i „Pan się na 

mnie obrazi”. 

 Radny Ryszard Frączek podkreślił, że jest w stanie przyznać się do winy, ale podczas 

sesji nie oskarżył zespołu Enej. Ponadto dodał, że wypowiadał się na sesji w imieniu dobrego 

kolegi radnego Adriana Plury i Kresowiaków, którzy się do Niego zwrócili w tej sprawie.  

W tej sprawie radny mógłby nawet przekazać nazwiska tych osób. Wśród tych osób są m. in. 

znana raciborska aptekarka i kilka starszych osób, które przyszły także do księgarni.  

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że Prezes TVP Jacek Kurski i polska telewizja nie 

są dla Niego autorytetem. Ponadto inne telewizje także, gdyż zakłamują rzeczywistość, kiedy  

i jak chcą”.  

 Radny Ryszard Frączek podkreślił, że radny Adrian Plura powinien powiedzieć, że nie 

posiada wiedzy na temat Ukrainy. Radny poinformował, że Ukraina powstała około 100 lat 

temu. 
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 Radny Ryszard Frączek poinformował także, że niedawno uczestniczył w obchodach 

400-lecia Bitwy pod Chocimiem i jeden z przedstawicieli rządu poinformował, że walczące  

w tej bitwie wojska polsko-litewsko-ukraińskie uratowały Europę przed Turkami pokonując 

ich w walce. Radny Ryszard Frączek poinformował, że wówczas publicznie zaprotestował, 

gdyż było to zakłamywanie historii. Radny dopytywał, czy radny Adrian Plura wie, że Ukraińcy 

uważają, że zarówno Król Jan III Sobieski oraz generał pilot Stanisław Skalski byli Ukraińcami, 

gdyż urodzili się na Ukrainie. Radny przekazał, że ma wielu przyjaciół wśród Ukraińców. 

Radny uznał, że poprzednia władza popełniła błąd umożliwiając wydawanie karty Polaka 

Ukraińcom, którzy mają do niej prawo, gdyż przed wojną wszyscy Ukraińcy mieli 

obywatelstwo polskie. Radny zwrócił uwagę, że zdarzają się przedstawiciele konsulatu, który 

pytają, gdzie znajdował się przed wojną konsulat Polski we Lwowie.  

 Radny Ryszard Frączek poinformował, że zna treść oświadczenia zespołu Enej, ale 

należy wziąć pod uwagę, że Stany Zjednoczone nie wydały wizy zespołowi Enej ze względu 

na jego nazwę. Radny dopytywał, czy Starosta zaprosiłby na Jarmark Bożonarodzeniowy 

Goebbels Band czy Hitler Band. Z całą pewnością Starosta nie zrobiłby tego, gdyż Jego wiedza 

w tej kwestii jest bardzo wielka.  

 Radny Ryszard Frączek przekazał, że wypowiada się na sesji w imieniu Raciborzan, 

którzy będą zmuszeni słuchać muzyki tego zespołu. Radny zaznaczył, że po obejrzeniu  

w teledysku zespołu Enej podżegania ognia, wideł i siekier, a także wysłuchaniu świadectwa 

Kresowiaka generała Mirosława Hermaszewskiego radny Adrian Plura może zrozumie ten 

przekaz. Radny zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem zespoły Enej w tym znaczeniu, że tworzą 

go źli ludzie. 

 Radny Ryszard Frączek przekazał, że radni muszą poruszać na sesji tematy społeczne, 

które są ciężkie. Radny dopytywał, dlaczego nie można dać Raciborzaninom prawa wyboru 

artystów. W tej sprawie radny skontaktował się telefonicznie ze Starostą, ale okazało się, że już 

nic nie można zrobić w tej sprawie. Radny zaapelował do Starosty, aby przekazywał informacje 

radnym wcześniej i wówczas będzie można uniknąć takiego problemu. Ponadto radny dodał, 

że nie przekazuje na sesji „fakenewsów” i nie popiera obecnej telewizji.  

Starosta przekazał, że odnosząc się do wypowiedzi i różnego rodzaju zarzutów 

kierowanych do radnych i członków Zarządu na sesji odnosi wrażenie, że radni zadają pytania, 

ale jednak nie pytają, że o coś wnioskują, ale jednak tego nie chcą. Starosta zaznaczył, że radni 

są o wszystkim na bieżąco informowani. 

W ocenie Starosty ataki kierowane w Członkinię Zarządu są niesłuszne, gdyż Członkini 

Zarządu na bieżąco informowała radnych o pracach Zespołu doradczego, zapraszanych 
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gościach i możliwości udziału w spotkaniu i posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji. 

Zarzuty kierowane do radnego Adriana Plury, który odczytał na sesji opublikowane  

w Internecie oficjalne oświadczenie zespołu Enej zdaniem Starosty były niestosowne. 

Starosta zaznaczył, że radni mogą się nie zgadzać ze sobą w wielu kwestiach 

politycznych, ale należy wziąć pod uwagę, że sprawują swój mandat dla dobra Powiatu. 

Starosta podkreślił także, że nie jest możliwe uszczęśliwienie wszystkich osób w kwestii 

doboru zespołów. 

Starosta zaapelował do radnych, aby prowadzili na sesji merytoryczną dyskusję. Na 

sesji były zadawane pytania do Dyrektora Szpitala, ale jednak ich nie było, były także pytania 

w kwestii Zespołu doradczego, ale okazało się, że nikt o nic nie pytał i wszyscy wszystko 

wiedzą. Ponadto są zapytania o Jarmark i słodownię. Starosta przekazał, że Zarząd wpisuje się 

w to, co realnie dzieje się wokół Powiatu. Starosta nawiązując do wypowiedzi radnego Adriana 

Plury przypomniał, że dofinansowanie Powiatowi przyznał rząd. Powiat aplikował także  

o środki ma termomodernizacje budynków, instalacje fotowoltaiczne oraz zadania drogowe. 

Starosta zaznaczył, że bardzo cieszy się z przyznanego dofinansowania, gdyż ożywienie 

Zamku jest jednym z priorytetów Zarządu. Starosta podziękował także Zespołowi doradczemu 

za wypracowanie koncepcji, którą także doceniło wielu uczestników spotkania na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Na przedmiotowym spotkaniu obecny był także były Starosta Adam 

Hajduk. 

Starosta podkreślił, ze radni mogą się różnic poglądami, mogą prowadzić polemikę, ale 

powinni to robić w sposób kulturalny, gdyż można zauważyć, że na sesjach ten poziom 

wypowiedzi jest niewłaściwy. Starosta zaznaczył, że jeśli w Jego wypowiedziach było coś 

niewłaściwego to "bije się w pierś". 

Pracownicy tut. Starostwa i podległych jednostek organizacyjnych mają ogrom pracy. 

Starosta zapewnił jednak, że Zarząd będzie się starał najszybciej jak to możliwe radnych 

informować radnych o wszystkim. 

Na zakończenie wypowiedzi Starosta zaprosił wszystkich w imieniu własnym, 

Marszałka Województwa Śląskiego i wszystkich współorganizatorów na Śląski Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Starosta podkreślił, że pracownicy bardzo się starali pozytywnie 

promować to wydarzenie, a udało się stworzyć wokół tego Jarmarku bardzo czarny PR, który 

jest słyszany w różnych częściach województwa śląskiego. 



48 
 

Celem organizacji Jarmarku jest pokazanie potencjału Powiatu Raciborskiego m. in. 

gastronomii, hotelarstwa, rzemieślnictwa. Starosta dodał, iż ma nadzieję, że w kolejnych latach 

Jarmark ściągnie turystów do powiatu raciborskiego.  

Starosta raz jeszcze zaprosił wszystkich do udziału w Jarmarku. Wyraził nadzieję, że 

nowe obostrzenia pozwolą na organizację Jarmarku dla mieszkańców, aby nie musieli 

wyjeżdżać do innych miast.  

Radny Tomasz Kusy nie zgodził się z wypowiedzią Starosty, że na sesji były jakieś 

ataki w kierunku Członkini Zarządu, gdyż pierwotne wypowiedzi w ogóle tego nie zawierały. 

Radny przekazał, że ma przed sobą zapis w protokołu nr XXXIII/2021 z październikowej sesji, 

w którym również ujęty jest wniosek członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

praktycznie o tożsamej treści jak wniosek złożony na wrześniowej sesji. Radny zaznaczył, że 

nie poczuł się urażony, ale ktoś się obraził na dzisiejszej sesji.  

Radny Tomasz Kusy zapytał Członkinię Zarządu, czy nie zwróciła się do radnych 

opozycyjnych z zapytaniem "czy Wy jesteście z innej gliny?" w odpowiedzi na zapytanie 

radnych o koncepcję. Radny dodał, że krytyka poczynań związanych z Zamkiem w wypowiedzi 

radnego Ryszarda Frączka nie dotyczyła działań Zespołu doradczego, któremu przewodniczyła 

Członkini Zarządu. Radny zaznaczył, że Członkini Zarządu błędne zinterpretowała tę 

wypowiedź.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby z uwagi na przedmiot wypowiedzi przejść do 

kolejnego punktu obrad i kontynuować dyskusję w punkcie pn. "Wolne wnioski i informacje". 

Członkini Zarządu zwróciła się do Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu jeszcze 

w tym punkcie obrad.  

Przewodniczący Rady wyraził zgodę.  

Członkini Zarządu zwracając się do radnego Tomasza Kusego, że może źle się 

zrozumieli na sesji. Członkini Zarządu przeprosiła członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość za użycie sformułowania "z innej gliny". 

Radny Tomasz Kusy przeprosił za wypowiedzi, po których Członkini Zarządu mogła 

się pouczyć urażona lub zaatakowana dodając, że były one jedynie reakcjami radnych na daną 

sprawę.  

Członkini Zarządu przekazała, że chciałaby, aby odmiana " Ewy Lewandowskiej" przez 

wszystkie przypadki się już zakończyła.  

Gwoli wyjaśnienia Członkini Zarządu przekazała, że na myśl by Jej nie przyszło, że 

wystosowane dwa zaproszenia na otwarte posiedzenia, w których wzięło udział kilku 

przedstawicieli Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość może wzbudzić takie emocje  
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w związku z tym, że radni opozycyjni nie otrzymali koncepcji w wersji papierowej. Członkini 

Zarządu zaznaczyła, że wszystko jest jawne i radni otrzymają wszystkie materiały.  

Członkini Zarządu dodała, że gdyby przypuszczała, że będzie to taki zapalnik to 

oczywiście wszystko w odpowiednim czasie zostałoby przekazane. Członkini Zarządu 

przyznała, że możliwe, iż to przeoczyła, gdyż była pewna, że ma przedstawić sprawozdanie. 

Członkini Zarządu przeprosiła za to przeoczenie. Ponadto dodała, że w tut. Starostwie 

pracownicy starają się szanować papier i w związku z tym ta koncepcja nie została przekazana 

w wersji papierowej. Członkini Zarządu zadeklarowała, że radni otrzymają wszystkie 

materiały. 

 

Ad 18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.   

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 

  

Radny Franciszek Marcol zapytał, z uwagi na fakt, że od dnia jutrzejszego (01.12) będą 

obowiązywały zaostrzone obostrzenia: 

1) jaka jest pojemność miejsca, na którym ma się spotkać publiczność podczas występów na 

Jarmarku,  

2) w jaki sposób będą respektowane obostrzenia m. in. dotyczące zachowania odległości,  

3) ile osób może przebywać na dziedzińcu zamkowym,  

4) w jaki sposób informacja o liczbie osób mogących przebywać na dziedzińcu zamkowym 

zostanie podana do publicznej wiadomości.  

Starosta odpowiedział, że z uwagi na ogromną ilość obowiązków służbowych nie miał 

jeszcze możliwości zapoznania się z zaostrzonymi obostrzeniami. Jarmark odbędzie się na 

Zamku i Dyrektor Zamku na pewno przeanalizuje te kwestie. Starosta przekazał, że  

z wyprzedzeniem zawiadomiono wszystkie służby powiatowe o organizacji tego wydarzenia, 

w tym Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Organizatorzy Jarmarku 

we wspólnym gronie przeanalizują możliwość realizacji tego przedsięwzięcia.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  
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Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady na 2021 r. tematem kolejnej sesji będzie „Budżet 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r.”. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Po uzgodnieniach z Przewodniczącymi 

Klubów Radnych działających w Radzie Powiatu ustalono, że wspólne posiedzenie komisji 

stałych odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

  

Ad 20.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 

18:49 zakończył XXXIV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział  

w sesji i zamknął obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała:                

Inspektor          

w Wydziale Organizacyjnym           

Agnieszka Bartula      Przewodniczący Rady  

                             Adam Wajda 


