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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.11.2021                                                             VI kadencja 

                                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR XXXV/2021 

z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

     w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

       Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

 

Pełny przebieg obrad XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem:  

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/1d3534a8-38e6-4d95-aecd-839baf33f049 

 

Obecni: 

 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 21 grudnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 21 grudnia 2021 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXV/277/2021 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2. XXXV/278/2021 – w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3. XXXV/279/2021 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

4. XXXV/280/2021 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2021 rok, 

5. XXXV/281/2021 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2022 – 2024, 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/1d3534a8-38e6-4d95-aecd-839baf33f049
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6. XXXV/282/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, 

7. XXXV/283/2021 - w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych 

Gminie Pietrowice Wielkie, 

8. XXXV/284/2021 - w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu 

przeciwdziałania drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego, 

9. XXXV/285/2021 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2022, 

10. XXXV/286/2021 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

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 XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

    i wniosków Rady Powiatu. 

6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy  

   Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

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

Prognozie Finansowej na lata 2021-2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

12. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020 (dane 

za okres 2014 – 2020 – podsumowanie). 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030". 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania 

nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 

mających na celu przeciwdziałania drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. 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 15:05 otworzył obrady XXXV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję 

online oraz zaproszonych gości.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 17 radnych, 

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

uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

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

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia  

2021 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 
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W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii przed 

obradami sesji Rady Powiatu Raciborskiego powzięto środki bezpieczeństwa zgodnie z § 8 ust. 

7 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia tj. zapewniono środki do 

dezynfekcji rąk i zorganizowano stanowiska z zachowaniem odległości wynoszącej, co 

najmniej 1,5 m. 

   

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad.       

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.11.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu wniósł 

o wprowadzenie nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 

2032, 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak (zwany dalej: Skarbnik Powiatu) poinformował, że  

w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały przesunięte zostały środki w kwocie 

41.162,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania 

pn. „Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu” oraz „Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz  

z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. 

Gimnazjalnej 3 w Raciborzu.” 

 W tym miejscu na salę narad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczba radnych 18.  

            - propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 18 głosami 

za; 

2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok - propozycja 

Zarządu Powiatu Raciborskiego została przyjęta jednogłośnie – 18 głosami za; 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały 

przesunięte zostały środki w kwocie 41.162,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na opracowanie 

dokumentacji projektowej na zadania pn. „Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą 

oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu” oraz „Zabudowa paneli 

fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych 

przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu.” 

W tym miejscu na salę narad wszedł radny Ryszard Frączek– liczba radnych 19. 
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3) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 – propozycja Zarządu Powiatu Raciborskiego została 

przyjęta  – 18 głosami za, 1 głos wstrzymujący się. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w kwestii przedmiotowego projektu uchwały zmiana jest 

tożsama, jak w ww. projektach uchwał  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.11.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. oraz pismem nr OR.IV.0022.3.11.2021  

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

Radni: Grzegorz Swoboda, Adam Wajda, Ewa Lewandowska, Władysław Gumieniak, 

Ryszard Wolny wnieśli o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022 

– propozycja radnych została przyjęta – 18 głosami za, 1 głos wstrzymujący się.  

Komisja Rewizyjna wniosła o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2022 - propozycja Komisji została przyjęta – 18 głosami za, 1 głos 

wstrzymujący się. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji.  

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się   1 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnej Ewie Widerze za jego pośrednictwem. 

Radna Ewa Widera zadeklarowała, że w głosowaniu oddała głos „za”. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

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

 

Protokół z XXXIV sesji z dnia 30  listopada 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   18 
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Przeciw:                0 

Wstrzymało się    1 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnej Ewie Widerze za jego pośrednictwem. 

Radna Ewa Widera zadeklarowała, że w głosowaniu oddała głos „za”. 

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. 

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 – 18 głosów za, 

1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady przywitał obecnego na obradach sesji Komendanta 

Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej Marka Rybickiego, który przekazał Przewodniczącemu Rady  

i Staroście Raciborskiemu Grzegorzowi Swobodzie (zwany dalej: Starosta) Betlejemskie 

Światełko Pokoju.  

Komendant Hufca ZHP Marek Rybicki poinformował, że  harcerze co roku roznoszą  

światło pokoju. W Betlejem odpalili je skauci. Dotychczas harcerze odbierali światło  

w Salzburgu, ale z uwagi na trwającą pandemię obecnie światło odpalane jest na granicy 

polsko-czeskiej.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że Betlejemskie Światełko Pokoju będzie towarzyszyć 

radnym podczas sesji budżetowej.  

Komendant Hufca ZHP Marek Rybicki zaznaczył, że harcerze chcieliby, aby każdy mógł 

zabrać to światełko do domu. Ponadto dodał, że należy dbać, aby światło paliło do Wigilii, gdyż 

taka jest tradycja.  

Komendant Hufca ZHP Marek Rybicki życzył radnym, aby Nowy Rok był choć trochę 

bardziej normalny niż te dwa ostatnie lata. 
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Ad 5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda przypomniał, iż informację Starosty o pracach 

Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 1 grudnia 2021 r. do 8 grudnia 2021 r. radni 

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 9 grudnia 2021 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 10 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. 

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

 Starosta w tym miejscu podziękował Marszałkowi i Wicemarszałkowi Województwa 

Śląskiego, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej, Nadleśnictwu Rudy 

Raciborskie oraz firmie Eko-Okna S.A., pracownikom Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu za współorganizację Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego. 

 Starosta podkreślił, że jarmark był już planowany w ubiegłym roku. Na organizację tego 

wydarzenia udało się pozyskać w znacznej mierze środki zewnętrzne. Starosta zaznaczył, że  

w kwestii jarmarku pojawia się wiele spekulacji, ankiet i pytań m.in. dotyczących miejsca, 

w  którym odbywał się jarmark.  

 Starosta przypomniał, że na początku 2021 r. odbył spotkanie z Prezydentem Miasta 

Raciborza w sprawie organizacji jarmarku. Miasto Racibórz zorganizowało jarmark na 

raciborskim rynku w ramach projektu polsko-czeskiego. Powiat organizuje wydarzenia  

z większym rozmachem niż pojedyncze gminy i w żaden sposób nie konkuruje z jarmarkiem 

w Rudach  lub w Raciborzu. Starosta zaznaczył, że nie ma żadnej rywalizacji w kwestii 

jarmarku. Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy miał na celu promować na szeroką skalę Powiat 

Raciborski.  

 Starosta podkreślił, że biorąc pod uwagę interes lokalnych przedsiębiorców jarmark 

powinien być organizowany przez cały miesiąc. Frekwencja na jarmarku dopisała. 

 Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym osobom w organizację tego 

przedsięwzięcia w trudnych czasach pandemicznych. Ziemia Raciborska zasługuje na taką 

imprezę. Starosta zaznaczył, że Miasto Racibórz powinno samodzielnie organizować swoje 

imprezy m.in. jarmarki.  Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy miał być wydarzeniem 

ponadregionalnym skupiającym wiele instytucji.  

 Następnie Starosta poruszył kwestię nw. inwestycji i projektów: 
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1) „Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę zlokalizowaną w Budynku 

Warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”, 

2) „Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu”, 

3) remont dziesięciu pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, 

4) „Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności” realizowany przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu, 

5) „Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” realizowany przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

 Radny Ryszard Frączek zgłosił chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.  

 Przewodniczący Rady poinformował, że tym punkcie Starosta przedstawia informację 

Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady 

Powiatu. Zapytania radni mogą składać w puncie pn. „Interpelacje i zapytania”. W pierwszej 

kolejności radni podejmą uchwały.  

 

Ad 6. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2022 r.   

 

 Przewodniczący Rady odczytał:  

1) Uchwałę Nr 4200/III/282/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarządu Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem (zał. nr 6),  

2) Uchwałę Nr 4200/III/283/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Raciborskiego (zał. nr 7), 

3) Uchwałę Nr 4200/III/284/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032 (zał. nr 8). 

 Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił i omówił prezentację w zakresie budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r. (wydruk prezentacji – zał. nr 9). 

 Radny Paweł Płonka poruszył kwestię wzrostu cen gazu ziemnego. Radny dopytywał, 

biorąc pod  uwagę informacje o kilkukrotnym wzroście cen za gaz ziemny, czy zawierane są 

umowy miesięczne oraz czy dostawcę energii wyłoniono w postępowaniu przetargowym oraz 

czy ceny są aktualizowane na bieżąco.  
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 Skarbnik Powiatu odpowiedział na pytanie radnego Pawła Płonki posiłkując się 

przykładem II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Aktualnie cena 1 kWh gazu ziemnego 

w tej jednostce wynosi 8 gr. Najniższa oferta na dostawę gazu ziemnego na 2022 r.  

przedstawiona przez dostawcę, który jest zainteresowany zawarciem umowy w tym zakresie 

zakłada 67 gr za 1 kWh gazu ziemnego. W tym przypadku nastąpił ponad 8-krotny wzrost ceny.  

 Radny Paweł Płonka podkreślił, że odniósł wrażenie, że wypowiedź Skarbnika Powiatu 

dotyczyła wzrostu cen na dostawy gazu w 2021 r. dlatego zadał powyższe pytania. 

Przedmiotowa kwestia została wyjaśniona.  

 Starosta podkreślił, że budżet Powiatu na 2022 r. jest wymagający, ale uwzględnia 

najważniejsze priorytety wskazane przez Radę Powiatu. Starosta zaznaczył, że wszystkie 

samorządy w Polsce borykają się z podobnymi problemami do Powiatu Raciborskiego.  

W ocenie Starosty Powiat dobrze realizuje budżet, co zostało potwierdzone w uchwałach 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

 Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na wspólnym posiedzeniu Komisji  

w dniu 16 grudnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowali nw. projekty uchwał: 

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022–2032, 

2) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 

– 2032, 

4) w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Radny Tomasz Kusy zwrócił uwagę na fakt, że Przewodniczący Rady błędnie odczytał 

tytuł  projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady ponownie odczytał tytuł przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          13 

Przeciw:       0 
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Wstrzymało się       6 

        Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/277/2021 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032. 

 

Ad 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          13 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       6 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/278/2021 w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r.  

 

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

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

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          14 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       5  

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

uniemożliwił oddanie głosu: 

1) radnemu Tomaszowi Cofale – radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”, 

2) radnemu Ryszardowi Frączkowi – radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos 

„wstrzymuję się” 

3) radnemu Eugeniuszowi Kurze – radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”, 
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4) Członkini Zarządu Ewie Lewandowskiej – Członkini Zarządu zadeklarowała, że  

w głosowaniu oddała głos „za”, 

5) radnemu Piotrowi Olendrowi – radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”, 

6) Członkowi Zarządu Józefowi Stukatorowi – Członek Zarządu zadeklarował, że  

w głosowaniu oddał głos „za”, 

7) radnemu Romanowi Wałachowi – radny zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos 

„za”, 

8) Wiceprzewodniczącemu Rady Ryszardowi Wolnemu – Wiceprzewodniczący Rady 

zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/279/2021 w sprawie dokonania 

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

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          18 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       1 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/280/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

         

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

 

  Starosta zarekomendował do pracy w przedmiotowej Komisji jej dotychczasowych 

członków, tj.: 

1) radnego Sebastiana Mikołajczyka, 

2) radnego Artura Wierzbickiego. 

  Starosta podkreślił, że radny Sebastian Mikołajczyk nie uczestniczy w obradach sesji  

z uwagi na fakt, iż został oddelegowany na granicę z Białorusią, gdzie chroni interesów Polski. 
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  Starosta podkreślił, że radni mogą zgłaszać swoje propozycje kandydatów.  

  Radni nie zgłosili żadnych innych kandydatur.  

  Radny Tomasz Kusy pełniący funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość potwierdził, że rozmawiał z radnym Sebastianem Mikołajczykiem 

bezpośrednio przed obradami sesji i radny wyraził zgodę na powołanie do pracy w ww. Komisji. 

  Radny Artur Wierzbicki również wyraził zgodę na powołanie do pracy w ww. Komisji. 

    Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

    Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały  

z uwzględnieniem kandydatów zgłoszonych przez Starostę, tj.: 

1) radnego Sebastiana Mikołajczyka,  

2) radnego Artura Wierzbickiego.  

 

Głosowanie: 

Za:             18      

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/281/2021 w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

 

Ad 12. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 

2020 (dane za okres 2014 – 2020 – podsumowanie). 

 

 Kierownik Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert (zwany dalej: Kierownik Referatu) 

poinformował, że Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego obowiązywała w latach 2014-

2020. W przedmiotowym raporcie wskazano kierunki monitoringu. Raporty z monitoringu były 

przedkładane Radzie Powiatu co dwa lata, tj.: 

1) za okres 2014-2015 – w 2016 r., 

2) za okres 2016-2017 – w 2018 r., 

3) za okres 2018-2019 – w 2020 r.  

Przedstawiony Raport stanowi podsumowanie obowiązywania strategii w latach 2014-

2020. Informacje, na podstawie których dokument został opracowany pozyskano, m.in.  

z gmin powiatu raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, organizacji oraz na podstawie innych 

ogólnodostępnych danych (np. Bank Danych Lokalnych GUS, przedsiębiorstw). Podobnie jak 
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w przypadku opracowywania poprzednich raportów z monitoringu zebranie niektórych 

informacji okazało się trudne lub nawet niemożliwe z uwagi na brak takowych danych od 

podmiotów, do których zwróciło się Starostwo. W przypadku niektórych danych 

problematyczna okazała się ich duża złożoności w opracowaniu i przetworzeniu na potrzeby 

dokumentu, jak również objęcie części danych klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa, dlatego też 

na przestrzeni lat niektóre wskaźniki zostały zmodyfikowane. 

Celem monitoringu jest dostarczenie władzom Powiatu Raciborskiego rzetelnych  

i przydatnych informacji, które zostaną uwzględnione w procesie decyzyjnym, związanym  

z dalszym planowaniem strategicznym, również w pracach nad opracowaniem Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na kolejne lata. Niniejszy raport zawiera analizę procesu 

realizacji celów przyjętych przez Powiat Raciborski do realizacji w latach 2014-2020 w ramach 

Strategii. 

Kierownik Referatu przedstawił radnym informację nt. bezrobocia. Na przestrzeni lat 

2014-2019 w powiecie raciborskim zauważalny był spadek bezrobocia. Porównując rok bazowy 

2014 do roku 2019 liczba osób bezrobotnych spadła o 1 107 osób czyli o 40%. W roku 2020 

poziom bezrobocia nieznacznie wzrósł, jednakże należy wziąć pod uwagę iż w 2020 r. 

rozpoczęła się pandemia COVID-19. Wobec powyższego należy zwrócić uwagę na fakt, że 

tabele z danymi mają charakter poglądowy i w niektórych przypadkach nie mogą stanowić 

podstawy do miarodajnej oceny. Dotyczy to m.in. roku 2020, z uwagi na niezależną od Powiatu 

przyczynę zewnętrzną, jaką była sytuacja kryzysowa związana z pandemią COVID-19. 

W związku z powyższym analiza porównawcza osiągniętych wartości poszczególnych 

wskaźników została przeprowadzona tylko w stosunku do danych zebranych w latach 2014-

2019. Ponadto, w przypadku niektórych mierników dokonano ich zmiany. Zmiany podyktowane 

były między innymi problemami z dodatkowym, czasochłonnym prowadzeniem statystyk przez 

jednostki organizacyjne powiatu lub inne podmioty (np. urzędy gmin). 

Radna Elżbieta Biskup zapytała, czy zarówno w Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020, która będzie ewaluować, jak i w Programie Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2030 (zwany dalej: Program) istnieją formy totalnego zagrożenia dla 

realizacji celów strategicznych i czy należy obawiać się czegoś, co bardzo negatywnie może 

wpłynąć na kierunki rozwoju tej Strategii.  

Kierownik Referatu podkreślił, że kierunki rozwoju i zagrożenia zostaną przedstawione 

w kolejnym punkcie obrad sesji podczas prezentacji multimedialnej.  

Radny Roman Wałach przekazał, że w Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 

2014-2020 był ujęty zapis, że budowa Zbiornika Racibórz Dolny jest szansą dla Powiatu 
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Raciborskiego. Temat Zbiornika był ujęty w Strategii w odniesieniu do konkretnego terminu, 

który nie został dotrzymany, gdyż budowa tego Zbiornika nie zakończyła się w przewidywanym 

terminie. Radny zaznaczył, że temat wykorzystania Zbiornika jako szansy dla Powiatu został 

pominięty w przedstawionym raporcie.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że ten temat dotyczy Programu, który będzie 

omawiany w następnym punkcie porządku obrad.  

Radny Roman Wałach doprecyzował, że przedmiotowy temat nie został poruszony  

w przedstawionym Raporcie z monitoringu Strategii. W opracowaniu brakuje rzeczywistego 

odniesienia do tematu możliwości wykorzystania Zbiornika jako szansy dla Powiatu. W ocenie 

radnego może to wynikać z opóźnień związanych z budową Zbiornika.  

Kierownik Referatu odpowiedział, że w Programie jest kontynuacja tematu związanego 

ze Zbiornikiem w punkcie dotyczącym celów turystycznych tj. zagospodarowanie terenu wokół 

czaszy Zbiornika Racibórz Dolny (m.in. wszystkie drogi wokół czaszy Zbiornika). Po 

konsultacji z gminami ujęto w Programie zapis dotyczący zagospodarowania terenu czaszy 

Zbiornika i stworzenia tam m.in. systemu dróg rowerowych.  

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030". 

 

 W tym miejscu przedstawiciel firmy GRUPA BST – ANALIZA - AUDYT -

EWALUACJA Damian Śliwiński prezentację multimedialną pn. „Program Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2030” (wydruk prezentacji zał. nr 10). 

Radny Artur Wierzbicki zgłosił uwagę, że Program stanowiący załącznik do 

przedmiotowego projektu uchwały ma 54 strony. Ze spisu treści wynika, że dokument powinien 

liczyć 84 strony.  

Przedstawiciel firmy GRUPA BST – ANALIZA - AUDYT -EWALUACJA Damian 

Śliwiński poinformował, że Program ma 84 strony.  

Radny Artur Wierzbicki podkreślił, że poprosił aby Wydział Organizacyjny podczas 

obrad sesji ponownie przesłał ten dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej i on także 

ma 54 strony. 

Przedstawiciel firmy GRUPA BST – ANALIZA - AUDYT -EWALUACJA Damian 

Śliwiński ponownie potwierdził, że Program ma ponad 80 stron.  
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Radny Artur Wierzbicki zaznaczył, że w załączniku do ww. projektu uchwały brakuje 

treści od 55 strony do 84 strony. Radny zwrócił się do pozostałych radnych o sprawdzenie 

przesłanych materiałów. 

Radny Roman Wałach zaznaczył, że na stronie internetowej Powiatu zamieszczono 

pełną wersję Programu do konsultacji społecznych. Program stanowiący załącznik do projektu 

uchwały został przesłany do radnych w niepełnej wersji. 

 Przedstawiciel firmy GRUPA BST – ANALIZA - AUDYT -EWALUACJA Damian 

Śliwiński zaznaczył, że nie jest to przyczyna zależna od firmy sporządzającej Program. 

Radny Tomasz Cofała zaznaczył, że w dniu 18 listopada 2021 r. radni otrzymali za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pełną wersję Programu liczącą 87 stron.  

Starosta podkreślił, że nikt nie zgłosił uwag do treści dokumentu.  

Radny Tomasz Cofała poinformował, że w dniu 18 listopada 2021 r. przesłano także 

radnym formularz zgłaszania opinii do Programu.  

Radny Roman Wałach zapytał radnego Tomasza Cofałę, czy ten dokument został 

przesłany radnym na etapie konsultacji społecznych.  

Radny Roman Cofała odpowiedział, że radni otrzymali ww. Program wraz z pismem 

przewodnim Starosty oraz formularzem zgłaszania opinii w dniu 18 listopada 2021 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Radny Roman Wałach potwierdził, że dysponuje pełną wersją Programu. Należy jednak 

wziąć pod uwagę, że załącznik do projektu uchwały przesłany radnym wraz z materiałami na 

sesję nie zawiera pełnej treści.  

Radny Tomasz Cofała zaznaczył, że pracował i odnosi się do pełnej wersji Programu.  

Przewodniczący Rady podsumował, że radni otrzymali 18 listopada 2021 r. pełną wersję 

Programu. Ponadto Program był zamieszczony na stronie internetowej Powiatu.  

Radny Artur Wierzbicki ponownie poinformował, że podczas obrad sesji zwrócił się do 

Wydziału Organizacyjnego o przesłanie Programu i otrzymał dokument liczący 54 strony. 

Radny zapytał, czy któryś z radnych także otrzymał niepełną wersję tego dokumentu.  

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że projekt uchwały przesłany radnym zawiera niepełną 

wersję Programu. Radny dodał, że uznał iż ten dokument będzie stanowił wstęp do podjęcia 

dyskusji w tym temacie. Ponadto dodał, że prawdopodobnie z uwagi na fakt, że tematem 

wiodącym był budżet Powiatu na 2022 r. na posiedzeniach Komisji nie zgłoszono uwag do 

treści tego dokumentu. Radny zaznaczył, że należy rozważyć, czy Rada powinna podejmować 

na obradach sesji tę uchwałę. Radni powinni podjąć dyskusję w przedmiocie Programu 
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przynajmniej na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, gdyż implikacje 

takiego Programu są dosyć istotne.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zgłosił, że posiada pełną wersję Programu. 

Radny Tomasz Kusy zwrócił się do Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka, aby 

zweryfikował przesłany w ramach materiałów na sesję projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030" i potwierdził, że załącznik do 

ww. projektu uchwały ma 87 stron.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek potwierdził, że dysponuje takim dokumentem  

i okazał go do wglądu radnemu Tomaszowi Kusemu. 

Radny Tomasz Kusy wyjaśnił, że dokument okazany przez Członka Zarządu Andrzeja 

Chroboczka nie stanowi załącznika do projektu uchwały. Projekt uchwały wraz z niepełną 

wersją Programu został dostarczony radnym przed sesją w ramach materiałów na sesję, co 

zostało także potwierdzone przez radnego Artura Wierzbickiego.  

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że biorąc powyższe pod uwagę radni będą głosować na 

sesji nad niepełną wersją Programu, która stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030". 

Przewodniczący Rady podsumował, że w materiałach przesłanych radnym do 

konsultacji w listopadzie 2021 r. przekazano pełną wersję Programu, a w materiałach na sesję 

Program stanowiący załącznik do projektu uchwały został przekazany w niepełnej wersji.  

Starosta zaproponował ogłoszenie kilkuminutowej przerwy w obradach sesji, aby 

wyjaśnić tę sytuację. Starosta poinformował, że radni otrzymali pełną wersję Programu liczącą 

87 stron za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 18 listopada 2021 r. Niepełna treść 

Programu stanowiąca załącznik do projektu uchwały zapewne wynika z błędu technicznego. 

Starosta podkreślił, że wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z pełną wersją Programu. 

Starosta przekazał, że zwrócił się do Sekretarza Powiatu o zweryfikowanie tej sytuacji. Starosta 

ponownie wniósł o ogłoszenie przerwy, aby przesłać radnym projekt uchwały z pełną wersją 

Programu.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że nie ma potrzeby wprowadzania przerwy technicznej.  

Przewodniczący Rady podzielił zdanie Starosty w kwestii ogłoszenia przerwy celem 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy  

w obradach sesji.  
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Głosowanie: 

Za:              13  

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Przewodniczący Rady o godz. 16:28 zarządził przerwę w obradach sesji.  

O godz. 16:44 Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.     

Przewodniczący Rady biorąc pod uwagę, jak ważnym dokumentem jest przedmiotowy 

Program zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt pn. „Podjęcie uchwały 

rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022-2030”.” Przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany na sesji w styczniu 

2022 r.  

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie z porządku 

obrad sesji przedmiotowego projektu uchwały. Ponadto Starosta zachęcił radnych, aby 

korzystając z udziału w sesji przedstawiciela firmy GRUPA BST – ANALIZA - AUDYT -

EWALUACJA Damiana Śliwińskiego zadawali pytania w przedmiocie Programu.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. wniosek. 

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Ryszardowi Frączkowi za jego pośrednictwem. 

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

Wniosek został podjęty.  

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 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. 
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Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/282/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej 

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego 

przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały  

z wniesioną autopoprawką.   

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/283/2021 w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 

mających na celu przeciwdziałania drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/284/2021 w sprawie podjęcia 

pilnych działań mających na celu przeciwdziałania drastycznym podwyżkom cen gazu 

ziemnego. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/285/2021 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

 

Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.    

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXV/286/2021 w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022.

  

Ad 19. Interpelacje i zapytania. 

 

 W tym punkcie obrad sesji radni nie złożyli interpelacji i zapytań.  
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Ad 20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.   

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 21. Wolne wnioski i informacje. 

  

 Radny Ryszard Frączek poinformował, że chciałby, aby Rada Powiatu podjęła wniosek, 

który radny złoży do Komisji Uchwał i Wniosków dotyczący wystąpienia do Prezydenta Miasta 

Raciborza z propozycją, aby wspólnie z Powiatem Raciborskim zorganizować Jarmark 

Bożonarodzeniowy.  

 Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że radni powiatowi są zwierzchnikami Starosty,  

a radni miejscy są zwierzchnikami Prezydenta Miasta Raciborza. Radny zaznaczył, że Starosta 

działając w pośpiechu przy organizacji jarmarku nie zdążył skonsultować pewnych kwestii  

z radnymi.  

 Radny podkreślił, że chciałby aby w ramach Jego wniosku przedstawiciele Klubów 

Radnych współpracując ze Starostą i Prezydentem Miasta Raciborza zorganizowali „porządny” 

jarmark.  

 Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę, że Śląski Jarmark 

Bożonarodzeniowy już się zakończył.   

 Radny Ryszard Frączek wyjaśnił, że wniosek dotyczy organizacji przyszłorocznego 

jarmarku.  

 Odnosząc się do przebiegu jarmarku radny Ryszard Frączek przekazał, że „nie było tak 

źle”. Radny zaznaczył, że przedstawiając tę opinię kieruje się oceną dokonaną przez swoich 

wnuków, których radny zabrał na jarmark. Wnukowie radnego docenili, że za kwotę 20 zł wiele 

razy mogli skorzystać z dostępnych dla dzieci atrakcji m.in. karuzeli i przekazali, że jeszcze nie 

widzieli takiego jarmarku. Radny zaznaczył, iż uważa że na jarmarku było wiele pozytywnych 

rzeczy.  

 Następnie radny poinformował, że robił wszystko, aby promować jarmark, gdyż uważa, 

że należy to do obowiązków radnych.  

 Radny Ryszard Frączek przekazał także, że docenia lokalne media, które przedstawiały 

relacje z jarmarku tylko wtedy, gdy była na nim duża frekwencja odwiedzających. Radny 

zaznaczył, że odwiedzał jarmark kilka razy i w Jego ocenie tylko radny Artur Wierzbicki dosyć 

rzetelnie relacjonował przebieg tego wydarzenia.  
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 W ocenie radnego frekwencja na koncercie zespołu Enej była tragiczna. Odwiedzający 

jarmark dopisali tylko na koncercie zespołu Golec uOrkierstra, a na pozostałych koncertach 

była tylko garstka ludzi. Zdaniem radnego być może było to skutkiem pogody, ale kramy były 

puste, nie było odwiedzających, a autobusy na jarmark kursowały bez pasażerów. Pomysł na 

organizację jarmarku pod tym względem radny ocenia jako nietrafiony.  

 Radny zaznaczył, że pomysł na jarmark jest kapitalnym pomysłem, ale sprawdziły się 

słowa Prezydenta Miasta Raciborza, który podkreślał, że Zamek Piastowski w Raciborzu jest 

złą lokalizacją na organizację tego przedsięwzięcia. Zdaniem radnego lepszą lokalizacją byłby 

raciborski rynek, a także plac przy Pomniku Matki Polki w Raciborzu. Wówczas jarmark 

odwiedziłoby znacznie więcej osób.  

 Radny zaznaczył, że pomysł organizacji jarmarku uważa za dobry. Dodał, że 

podsumowanie jarmarku przedstawi w późniejszym terminie.  

 Ponadto radny Ryszard Frączek odniósł się do ożywionej dyskusji dotyczącej Jego 

osoby, która toczyła się na łamach portalu Nowiny Raciborskie. Radny podziękował radnemu 

Piotrowi Olendrowi i całemu Klubowi Platformy Obywatelskiej za rzeczową dyskusję na 

łamach Nowin Raciborskich.  

 Radny zaznaczył, że im więcej radni będą ze sobą rozmawiać nawet mając inne zdanie 

tym bardziej się ubogacą. Radny podziękował także Staroście za różną, ale sumienną 

współpracę.  

 Przewodniczący Rady przekazał, iż rozumie, że wniosek radnego Ryszarda Frączka 

należy przekazać na posiedzenie komisji stałej, przedyskutować wspólnie temat  

i zaproponować w jakiej formie ten wniosek będzie realizowany.   

 Radny Ryszard Frączek nie wniósł uwag do propozycji Przewodniczącego Rady.  

 Radny Artur Wierzbicki podziękował radnemu Ryszardowi Frączkowi za zwrócenie 

uwagi na przygotowywane przez radnego relacje z przebiegu jarmarku. Radny wskazał, że 

tylko w poniedziałek (13 grudnia 2021 r.) było na jarmarku mniej odwiedzających z uwagi na 

niesprzyjające warunki pogodowe tj. deszcz. Radny zaznaczył, że starał się codziennie po pracy 

odwiedzać jarmark. W ocenie radnego Artur Wierzbickiego jarmark cieszył się dobrą 

frekwencją. Radny zwrócił uwagę na dużą frekwencję dzieci w tym wydarzeniu. Na jarmarku 

nie było pustek, za wyjątkiem wspomnianego powyżej dnia. Radny ocenił jarmark pozytywnie.  

 Radny Artur Wierzbicki docenił, że wydzielono na dziedzińcu zamkowym koncertową 

strefę, w której przestrzegany był reżim sanitarny. Bardzo skutecznie zasady bezpieczeństwa 

stosowano w pubie pn. „Maszynownia”. Radny dodał, że był pod dużym wrażeniem i czuł się 
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bezpiecznie w tym miejscu. Radny zwrócił uwagę, że w niektórych kościołach sytuacja 

wygląda trochę inaczej.  

 Radny Artur Wierzbicki poinformował, że poruszył kwestię zasad bezpieczeństwa  

i  przestrzegania reżimu sanitarnego na ostatnim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Sebastian Dworak odpowiedział, 

że policja kontroluje osoby,  które przemieszczają się po sklepach bez maseczek i osoby 

poruszające się jednym pojazdem, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują.  

 Radny Artur Wierzbicki zwrócił się z prośbą do Starosty, aby zwrócił uwagę na 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w autobusach PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Radny 

przekazał, że otrzymał zgłoszenie iż zarówno kierowca i pasażerowie nie stosują maseczek 

ochronnych. Radny zaznaczył, że zweryfikował, że kierowca prowadzący autobus nie musi  

w trakcie jazdy zakładać maseczki ochronnej. Radny dodał, że w momencie kiedy jedna  

z pasażerek zwróciła uwagę na fakt niestosowania przez pasażerów autobusu zasad 

bezpieczeństwa kierowca zwrócił się do osób przebywających w pojeździe z prośbą: „proszę 

założyć maseczki, bo Pani czuje się niebezpiecznie”.  

 Radny zaznaczył, że chciałby aby obligatoryjnie kierowcy autobusów zwracali uwagę 

pasażerom na konieczność stosowania maseczek w autobusach.  

 Starosta zadeklarował, że organizatorzy jarmarku wyciągną wnioski po analizie 

przebiegu jarmarku. Jarmark był organizowany na terenie powiatu po raz pierwszy. Starosta 

podkreślił, że zachęca Gminy do organizacji imprez dla swoich mieszkańców.  

 Starosta zaznaczył, że celem Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego było pokazanie 

potencjału Krainy Górnej Odry, Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Ziemi Raciborskiej.  

 Starosta poinformował, że odwiedził jarmark kilka razy. Biorąc udział w jarmarku 

w poniedziałkowe popołudnie, w momencie kiedy na jarmarku nie przebywało wiele osób 

Starosta odwiedził wszystkie stragany. Od sprzedających Starosta usłyszał podziękowania  

i dowiedział się, że w ich ocenie jarmark jest świetną inicjatywą pomimo tego, iż tego dnia nie 

cieszył się on dużą frekwencją. Starosta zaznaczył, że odwiedził jarmark tego dnia około godz. 

15:00 wraz z małżonką i dziećmi. W kolejnych dniach na jarmarku było tak wiele osób, że był 

problem z przejściem przez dziedziniec zamkowy.  

 W ocenie Starosty koncert zespołu Enej był jednym z najlepszych koncertów, które się 

odbyły.  

 Następnie Starosta odnosząc się do uwag dotyczących góralskiego charakteru jarmarku 

poinformował, że Województwo Śląskie promuje Beskidy i ogłosiło rok 2021 „Rokiem 

Górali”. Starosta przypomniał, że współorganizatorem jarmarku był Regionalny Ośrodek 
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Kultury w Bielsku-Białej. Starosta dodał, że może w przyszłym roku jarmark będzie miał inną 

formułę, o ile będzie organizowany. Ponadto Starosta dodał, że należałoby rozważyć, czy 

jarmark nie powinien być krótszy.  

 Starosta zaznaczył, że czyniąc starania o organizację tego przedsięwzięcia w powiecie 

miał na celu pokazanie, że Raciborszczyzna zasługuje na taką imprezę. Śląski Jarmark 

Bożenarodzeniowy był wydarzeniem o innych charakterze niż jarmark organizowany przez 

Miasto Racibórz. Zdaniem Starosty każda jednostka samorządu terytorialnego powinna 

organizować takie wydarzenia, gdyż one zbliżają ludzi w okresie przedświątecznym.  

 Jarmark był imprezą o charakterze ponadregionalnym skupiającą mieszkańców 

wszystkich gmin powiatu. Starosta przekazał, że otrzymał wiele ciepłych słów uznania  

i podziękowania na dziedzińcu zamkowym, a także za pośrednictwem Messengera, Twittera  

i SMS. Dorośli, młodzież i dzieci byli zachwyceni jarmarkiem. 

 Starosta zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że należy jeszcze popracować nad 

programem i długością jarmarku. Udział w jarmarku wzięły osoby z Rydułtów, Rybnika 

Katowic, a także Łodzi. Zwracano uwagę, że po raz pierwszy w historii mieszkańcy z Rybnika 

brali udział w imprezie w Raciborzu.  

 Starosta zaznaczył, że należy wyciągnąć wnioski z jarmarku i zastanowić się, czy 

organizacja takiego wydarzenia w przyszłości ma sens. Starosta podkreślił, iż w Jego ocenie to 

przedsięwzięcie należy kontynuować w przyszłości.  

 W ocenie Starosty pracownicy odpowiedzialni za organizację jarmarku stanęli na 

wysokości zadania. Starosta dodał, że współpraca ponad wszelkimi podziałami pokazała, że 

można razem zorganizować takie wydarzenie w powiecie. 

 Starosta przypomniał, że wraz z Nim jarmark otworzył Wicemarszałek Województwa 

Śląskiego Wojciech Kałuża oraz Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś. Udowodniono 

tym samym, że można zorganizować takie wydarzenie w powiecie ponad podziałami 

politycznymi. Na organizację jarmarku udało się pozyskać znaczną ilość środków 

zewnętrznych. Starosta podkreślił ponadto, że należy wziąć pod uwagę, że kultura jest także 

istotnym elementem.  

 W dalszej kolejności Starosta przekazał, że uważa iż podczas jarmarku przestrzegany 

był reżim sanitarny. Komunikaty o konieczności stosowania zasad bezpieczeństwa 

przekazywano ze sceny. Ponadto pracownicy Zamku także dbali o kwestie bezpieczeństwa na 

jarmarku.  

 Mieszkańcy powiatu powinni ocenić, czy warto było przeznaczyć pozyskane środki na 

organizację jarmarku. Śląska Organizacja Turystyczna, Subregion Zachodni oraz Kraina 
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Górnej Odry pozytywnie ocenili Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy wskazując, że był to jeden 

z najlepszych jarmarków biorąc pod uwagę pod uwagę poziom artystyczny, a także bogaty 

program i warsztaty.  

 Starosta dodał, że czasami odnosi wrażenie iż radni chcą wszystko oddawać. Starosta 

podkreślił, że to Rada przekazuje środki na organizację m.in. jarmarków zatwierdzając budżet 

Powiatu.  

 W ocenie Starosty przedmiotowe obrady sesji pokazały, że radni mogą ze sobą 

współpracować dla dobra mieszkańców powiatu.  

 Kończąc swoje wystąpienie Starosta w imieniu własnym i Zarządu Powiatu złożył 

radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

  Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

  Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady na 2022 r. tematem kolejnej sesji będzie 

„Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2021 r.”.  

  Kolejna sesja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu.  

 W tym miejscu  Przewodniczący Rady złożył radnym życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Ad 22.  Zamknięcie obrad.  

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 

17:07 zakończył XXXV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Podziękował wszystkim za udział  

w sesji i zamknął obrady XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na tym protokół zakończono.  

     

Protokołowała:                

Inspektor         Przewodniczący Rady  

w Wydziale Organizacyjnym           

Agnieszka Bartula                                                         Adam Wajda  


