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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.1.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXXVI/2022 

z  XXXVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 stycznia 2022  r. 

                                                 zdalny tryb obradowania                   

                               z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Pełny przebieg obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d092f6bb-b353-4ce2-bd0f-ed5e7b605503  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 25 stycznia 2022 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 25 stycznia 2022 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXVI/287/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2. XXXVI/288/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, 

3. XXXVI/289/2022 – w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022 – 2030”, 

4. XXXVI/290/2022 - w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w 

Raciborzu, 

5. XXXVI/291/2022 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok, 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d092f6bb-b353-4ce2-bd0f-ed5e7b605503
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6. XXXVI/292/2022 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, 

7. XXXVI/293/2022 - w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

8. XXXVI/294/2022 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały 

w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji 

medycznych oraz szczepionek mRNA. 

            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 XXXV 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. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2021 r. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2030”. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. 

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

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 
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13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, 

kwarantann i izolacji medycznych oraz szczepionek mRNA. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (zwany dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:01 otworzył obrady XXXVI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących 

transmisję online oraz zaproszonych gości. 

Przewodniczący Rady przekazał, że w związku ze stale pogarszającą się sytuacją 

epidemiczną w powiecie raciborskim mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne 

uczestników sesji, obrady będą prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość w oparciu o art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1842 z późn zm.). 

Przewodniczący Rady przekazał, że radni i uczestnicy sesji, którzy nie zabierają głosu 

powinni wyciszyć mikrofon. Zabieg ten pozwoli uniknąć chaosu w wypowiedziach  

i w transmisji wideo. 

Radny zgłasza chęć zabrania głosu poprzez kliknięcie ikonki dłoni znajdującej się  

w prawym dolnym rogu ekranu. 

Głosowania będą odbywać się za pośrednictwem systemu. Wyniki głosowania będą 

publikowane po zakończeniu głosowania. Ponadto będą one dostępne w zakładce czat 

publiczny. 
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Następnie Przewodniczący Rady sprawdził obecność radnych w zdalnych obradach  

i przekazał, że na 22 radnych zalogowanych w systemie 21 radnych potwierdziło swoją 

obecność na przedmiotowej sesji. Radny Roman Wałach nie potwierdził swojej obecności.  

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 25 stycznia 

2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 3). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.1.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu wniósł  

o ujęcie w porządku obrad projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

2. w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

Pismem nr OR.IV.0022.3.1.2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu wniósł  

o ujęcie w porządku obrad nowych projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

1. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 

2032,  

2. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła o ujęcie w porządku obrad projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 

uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji 

medycznych oraz szczepionek mRNA. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji.  

 



str. 5 
                                                 XXXVI sesja Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

Głosowanie: 

Za:              22 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się              0 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XXXV sesji z dnia 21 grudnia 2021 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Głosy nieoddane             1 

Protokół został przyjęty.  

Radny Artur Wierzbicki nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 19 głosów za, 

1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw.  

Radny Artur Wierzbicki i radny Roman Wałach nie brali udziału w głosowaniu.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 
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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 (zwany dalej: Starosta) przypomniał, iż 

informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 22 grudnia  

2022 r. do 13 stycznia 2022 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 13 stycznia 2022 r. 

(zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 14 stycznia 2022 r. do 25 stycznia 2022 r. 

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

Starosta poinformował także, że wszystkie zadania inwestycyjne realizowane są przez 

Powiat zgodnie z harmonogramem. 

W dalszej części wystąpienia Starosta przekazał informację o pozytywnym wyniku 

kontroli przeprowadzonej w dniach 3 listopada – 23 grudnia 2021 r. w tut. Starostwie przez 

Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

w Katowicach, działającego w imieniu Wojewody Śląskiego. Zakres przedmiotowy kontroli 

to realizacja obowiązków wynikających z art. 40a-40k oraz 41b ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2021 r. 

 

Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego za 2021 r. zostały 

przyjęte bez uwag i stanowią załączniki do protokołu:  

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego za 2021 r. (zał. nr 6), 

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego za 2021 r. (zał. nr 7), 

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego za 2021 r. (zał. nr 8), 

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego za 

2021 r. (zał. nr 9),  

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego za 2021 r. (zał. nr 10). 
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Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu    

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na zdalnym posiedzeniu Komisji  

w dniu 24 stycznia 2022 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz zmiany w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na rok 2022. 

          Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     1 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/287/2022 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 

2032. 

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

 

Starosta podkreślił, że w przedmiotowym projekcje uchwały jest zapis dotyczący 

udzielenia dotacji celowej w kwocie 1 485 319,42 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na  

2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową 

budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. Starosta zaznaczył, że potrzeb 

inwestycyjnych jest bardzo wiele. Szpital po zakończeniu pandemii będzie przez wiele lat 

służył mieszkańcom powiatu. Starosta zaznaczył, że Zarząd chciałby dobrze wykorzystać 

okres pandemii realizując szereg inwestycji. Powyższa sprawa zostanie przez Starostę 

przedstawiona na sesji Rady Miasta Raciborza. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/287/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2030” 

 

 Starosta nawiązał do ustaleń z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, 

w dniu 24 stycznia 2022 r. w trakcie którego zostały zgłoszone przez radnego Tomasza 

Kusego i radnego Artura Wierzbickiego autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-

2030”. Autopoprawki polegają na uzupełnieniu załącznika do projektu uchwały o zapisy 

dotyczące celów operacyjnych, tj.:  

- 3.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego o zapis odnoszący się do poprawy jakości 

wód i gleb (str. 67), 

- 4.3.2. Działania na rzecz usprawnienia oraz wprowadzenia bezpośrednich połączeń 

komunikacji publicznej w relacjach Racibórz-Rybnik, Racibórz-Wodzisław Śląski, Racibórz-

Katowice, Racibórz-Gliwice, Racibórz-Głubczyce, Racibórz-Kędzierzyn-Koźle o zapis 

odnoszący się do wprowadzenia zagranicznych połączeń komunikacji publicznej (str. 69), 

oraz uzupełnienie w Dziale II Priorytety i działania dotyczącym wizji w kwestii poprawy 

jakości powietrza o zapis dotyczący wód i gleb (str. 59).  

 Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 r. 

zaakceptował powyższe autopoprawki i wnosi je do przedmiotowego projektu uchwały.  

 Radny Tomasz Kusy poinformował, że wniósł o uzupełnienie załącznika w zakresie 

dotyczącym poprawy jakości powietrza o zapisy dotyczące wód i gleb z uwagi na fakt, że 

gminy dosyć dobrze radzą sobie w kwestii ochrony powietrza. Radny zaapelował, aby podjąć 

działania zmierzające do poprawy stanu wód. Warto wziąć pod uwagę, że niektóre gminy 

mają problemy w tym przedmiocie i należy z nimi podjąć współpracę w kwestii poprawy 

jakości wód.  
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 Radny podkreślił, że nie będzie poruszał na sesji kwestii, które były omawiane 

podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.  

 Radny zaznaczył, że chciałaby zwrócić uwagę na pewne kwestie ujęte  

w przedmiotowym Programie. W ocenie radnego należy rozwinąć cele określone w ww. 

Programie m. in. dotyczące kolei, a nie tylko ograniczyć się do możliwości aplikowania  

o środki zewnętrzne na ich realizację. W treści przedmiotowego Programu zamieszczono 

informację, że na terenie powiatu jest dobrze rozbudowana sieć kolejowa. W ocenie radnego 

gminy nie będą w stanie samodzielnie wykorzystać potencjału linii kolejowych. Powinna to 

być inicjatywa ponadgminna, powiatowa. Radny podkreślił, że warto w tej kwestii zasięgnąć 

opinii ekspertów w przedmiocie, w jaki sposób wykorzystać sieć kolejową. Na ten cel będą 

zapewnione środki finansowe i biorąc pod uwagę, że podejmowane są działania mające na 

celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń jest to rozwiązanie 

przyszłościowe. Radny Tomasz Kusy podkreślił, że w Czechach wykorzystywane są 

szynobusy. 

Radny Tomasz Kusy nawiązując do wniosku złożonego przez Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Artura Wierzbickiego odnośnie współpracy 

transgranicznej zaznaczył, że warto podejmować współpracę z partnerami zagranicznymi lub 

potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Współpraca, którą Powiat realizuje w przedmiocie 

kultury i edukacji warto rozszerzyć o działania pro gospodarcze. Radny zaznaczył, że nie 

chciałby w tym miejscu podejmować dyskusji o konkretnych działaniach w tym zakresie. 

Radny Tomasz Kusy zwrócił uwagę, że próbował poruszyć te kwestie na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z różnym skutkiem i chciałby 

uwrażliwić Zarząd na tematy, które w ocenie radnego są istotne. 

Następnie radny Tomasz Kusy odniósł się do Celu strategicznego 1 tj. "Stworzenie 

warunków sprzyjających wysokiej aktywności gospodarczej" stwierdzając, że w tym zakresie 

jest wiele do zrobienia. W kwestii Celu operacyjnego 4.3.2 tj. "Działania na rzecz 

usprawnienia oraz wprowadzenia bezpośrednich połączeń komunikacji publicznej w relacjach 

Racibórz- Rybnik, Racibórz - Wodzisław Ślaski,  Racibórz - Katowice, Racibórz- Gliwice, 

Racibórz - Głubczyce, Racibórz- Kędzierzyn-Koźle oraz z zagranicą radny zaznaczył, iż 

Powiat może wskazać konkretne działania, które będzie podejmował realizując ten cel. Radny 

dodał, iż radni nie oczekują, że w tym przedmiocie będą podejmowane dyskusję, gdyż zdaje 

sobie sprawę z faktu, że każdy z tych tematów można byłoby omawiać przez godzinę na 

posiedzeniu Komisji czy sesji. Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że zarówno on jak  
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i członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oczekują, że za wpisanymi  

w Programie kierunkami rozwoju będą podejmowane konkretne działania. 

Radna Elżbieta Biskup zgłosiła uwagę do treści Programu w Dziale 8 Infrastruktura 

społeczna Rozdział 8.2 Kultura (str. 39-40). 

Radna zaznaczyła, że należałoby dokonać zmian w treści odnoszącej się do zajęć 

prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. Z informacji przekazanych 

przez radną wynika, że w ww. placówce nie jest obecnie prowadzone koło dziennikarskie  

i nie odbywają się zajęcia świetlicowe. Radna zaznaczyła, że nie spodziewa się, że materiał 

był przygotowany na zasadzie "kopiuj-wklej". W ocenie radnej zgłoszona uwaga powinna 

zostać uwzględniona i z ww. Programu należałoby usunąć zapisy dotyczące przedmiotowych 

zajęć. 

Przewodniczący Rady zapytał Starostę, czy Zarząd wyraża zgodę na wykreślenie 

przedmiotowych zapisów z załącznika do procedowanego projektu uchwały. 

Starosta podkreślił, że biorąc pod uwagę, że Zarząd wycofał z porządku obrad XXXV 

sesji przedmiotowy projekt uchwały radni mieli ponad miesiąc czasu, żeby zgłaszać uwagi do 

Programu. Projekt uchwały został przesłany do każdego radnego. Ponadto był on też 

omawiany na posiedzeniach Komisji. Starosta podkreślił, że dokument nie był przygotowany 

metodą "kopiuj-wklej'. Program został przygotowany przez firmę zewnętrzną, która nie była 

autorem poprzedniej strategii. 

Starosta podkreślił, że sugestie zgłoszone przez radnych Tomasza Kusego i Artura 

Wierzbickiego zasługują na uwzględnienie. Ponadto Starosta dodał, że pewne działania  

w strategii mają charakter wskazujący, a dopiero z czasem podejmowane są konkretne 

działania. Zapisy dotyczące kolei i oświaty mogą być bardzo szeroko rozumiane. Starosta 

podkreślił, że był wyznaczony czas, w którym można było zgłaszać uwagi do Programu. Brak 

strategicznego dokumentu może wiązać się z problemem w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Wobec powyższego Starosta zaapelował o przyjęcie zaproponowanego 

projektu uchwały że zgłoszonymi na wstępie autopoprawkami. Dokument był konsultowany  

i opiniowany przez szerokie grono osób w gminach. W ocenie Starosty Program jest 

dokumentem spójnym i dobrym, który daje pewne poczucie stabilizacji w kwestii rozwoju. 

Starosta ponownie zaapelował, aby podjąć uchwałę i w razie potrzeby powrócić do tematu. 

Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, iż ma nadzieję, że przedmiotowe zajęcia, które nie 

są obecnie realizowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu powrócą w przyszłości 

do placówki. Radna zaznaczyła jednak, że w obecnej chwili nie są one realizowane. 
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Starosta przekazał, że strategia powinna zawierać również działania,  które są planowane  

i które Powiat chciałby realizować. W tym miejscu Starosta ponownie zaapelował o przyjęcie 

Programu w zaproponowanym kształcie z wniesionymi autopoprawkami.   

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały  

z wniesioną autopoprawką. 

 

Głosowanie: 

Za:             20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXXVI/289/2022 w sprawie 

przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2030” 

 

Ad 10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

   

 Radny Łukasz Mura zapytał, z czym będzie wiązała się dla mieszkańców gminy 

Krzyżanowice wprowadzona od dnia 1 stycznia 2022 r. zmiana specjalistycznego zespołu 

wyjazdowego „S” w Krzyżanowicach na podstawowy zespół wyjazdowy „P”. 

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

(zwany dalej: Dyrektor Szpitala) wyjaśnił, że zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na: 

1. zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą dwóch ratowników medycznych  

i lekarz, 

2.  zespoły podstawowe, w skład których wchodzą tylko ratownicy medyczni.  

 Radny Łukasz Mura zapytał, czy mieszkańcy gminy Krzyżanowice wzywający 

pogotowie ratunkowe powinni się obawiać, że po wprowadzeniu tych zmian otrzymają usługę 

medyczną niższej jakości.  

 Dyrektor Szpitala poinformował, że w ramach ustaleń dotyczących kontraktu  

z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach ustalono, że w każdym powiecie 

będzie jeden zespół wyjazdowy S, a pozostałe będą zespołami wyjazdowymi P i to powinno 

zabezpieczyć rejon od strony lekarskiej. Dyrektor Szpitala zwrócił uwagę na braki lekarzy 

systemowych. W okresie pandemii była możliwość uzupełnienia brakującego lekarza 
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dodatkowym ratownikiem medycznym. Oznacza to, że zespół wyjazdowy S mógł realizować 

swoje zadania bez lekarza, ale w jego skład wchodziło trzech ratowników medycznych. 

Kontrakt na świadczenia na kolejny okres wyklucza stosowanie powyższej zasady.  

W przypadku, kiedy nie będzie można zapewnić dyżurów lekarskich w karetce S na szpital 

będzie nakładana wysoka kara finansowa. Dyrektor Szpitala  przypomniał, że lecznica nie 

posiada własnej dyspozytorni. Zespół wyjazdowy S będzie zlokalizowany w powiecie  

w szpitalu. W przypadku, kiedy konieczne będzie skierowanie zespołu wyjazdowego S do 

pacjenta dyspozytor ma obowiązek zabezpieczyć zespół z lekarzem z innego rejonu. Zmiana 

statutu szpitala zostanie uwzględniona w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, który prowadzi Wojewoda Śląski. Dyrektor Szpitala dodał, że jeżeli sytuacja 

kadrowa związana z lekarzami się poprawi zapewne będzie możliwość powrotu do 

dotychczas obowiązującego rozwiązania.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/290/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku za 2021 rok 

  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXXVI/291/2022 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 

Porządku za 2021 rok. 

  

Ad 12. 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.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:             22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/292/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu 

   

     Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

      Za:                         22 

           Przeciw:                  0 

          Wstrzymało się        0 

     Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/293/2021 w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, 

kwarantann i izolacji medycznych oraz szczepionek mRNA 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 1 przedmiotowego projektu 

uchwały nie uwzględnia się petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. dotyczącej podjęcia uchwały  

w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania maseczek, kwarantann i izolacji medycznych 

oraz szczepionek mRNA. Wobec powyższego oddanie głosu „za” wiąże się z podjęciem 

decyzji o nieuwzględnieniu żądań zawartych w petycji.  

       Radny Roman Wałach poinformował, że zapoznał się z treścią ww. petycji. W treści 

petycji zamieszczona jest informacja dotycząca hierarchii aktów prawnych. Wnoszący petycję 

wskazał, że najniżej w hierarchii aktów prawnych znajduje się rozporządzenie ministra, które 

musi wynikać z ustawy. Ponadto rozporządzenia są aktem podrzędnym w stosunku do uchwał 

podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego. Radny zapytał, czy to stwierdzenie 

jest prawdziwe.  

 Starosta odpowiedział, że tut. Starostwo nie odpowiada za treść petycji, gdyż jest ona 

dokumentem zewnętrznym, który należy rozpatrzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Postępowanie w tym zakresie prowadzi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Radny Roman Wałach doprecyzował, że Jego pytanie dotyczy treści zawartej  

w petycji.  

 Przewodniczący Radny zaznaczył, że Starosta w swojej wypowiedzi podkreślił, że 

trudno oceniać merytorycznie zasadność prawną petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przedstawiła Radzie projekt uchwały, zgodnie z którym nie uwzględnia się żądań zawartych  

w petycji.  

 Radny Roman Wałach podkreślił, że oznacza to iż dyskusja o treści petycji nie będzie 

podejmowana.  

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała podkreślił, że 

radny Roman Wałach na pewno chciałby się dowiedzieć, jakie przesłanki przemawiają za 

nieuwzględnieniem petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja stara się  

w prowadzonych postępowaniach posiłkować opiniami radców prawnych. Radny zaznaczył, 

że radca prawny posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę prawniczą dotyczącą przepisów 

prawa obowiązujących w Polsce. 
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 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała nawiązując do 

sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. przekazał, że do Rady Powiatu wpłynęły dwie 

petycje, które były przeciwstawne m.in. do osób, które składały skargi na działania Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu i oczekiwały wprowadzenia 

konkretnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19. 

 Ponadto Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała 

zaznaczył, że każdy członek Komisji posiada ogólną wiedzę prawniczą dotyczącą hierarchii 

aktów prawnych obowiązujących w Polsce, która przedstawia się następująco:  

1. konstytucja RP, 

2. ustawy, 

3. rozporządzenia, 

4. akty prawa miejscowego. 

Z opinii radcy prawnego wynikało jednoznacznie, że żądania zawarte w petycji nie mogą 

zostać uwzględnione z uwagi na fakt, że przedmiotowe kwestie zostały uregulowane w aktach 

prawnych wyższego rzędu.  

Radny Adrian Plura – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – odpowiadając na 

pytanie zadane przez radnego Romana Wałacha przekazał w oparciu o posiadaną wiedzę, że 

rozporządzenia ministra są aktem wyższego rzędu niż akty prawa miejscowego (w tym 

uchwały rady powiatu), które obowiązują wyłącznie na określonym obszarze. W ocenie 

radnego trudno było rozpatrywać tę petycję pod względem merytorycznym z uwagi na jej 

treść, ale także kompetencje Rady Powiatu.  

Radny Roman Wałach zaznaczył, że miał podobne odczucia w kwestii hierarchii 

aktów prawnych i zastanawiał się czy ten wątek był podnoszony przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

Radny przypomniał, że w sierpniu 2021 r. wystosował apel dotyczący szczepień 

przeciw COVID-19. Radny zaznaczył, że nie chciałby się odnosić stricte do przedmiotowej 

petycji, gdyż prezentuje ona jednostronne spojrzenie na kwestie związane z COVID-19. 

Radny Roman Wałach zwrócił uwagę, że wszelkie gremia nie potrafią rozmawiać na 

przedstawione w petycji tematy, które są punktami zapalnymi. Widoczne są podziały w tej 

kwestii i bardzo rzadko się zdarza, że ktoś prezentuje zrównoważone wypowiedzi w tej 

materii.  

Radny Roman Wałach zaapelował, aby radni nie bali się podejmować publicznych  

rozmów w tej sprawie, gdyż przyczynią się one do wprowadzenia równowagę w przestrzeni 

publicznej. Radny podkreślił, że podczas ostatnich rozmów w tej kwestii wybrzmiało, że 



str. 16 
                                                 XXXVI sesja Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

należy  zwrócić się w tym temacie do rządu. W ocenie radnego samorząd też powinien 

wypełnić swoją rolę w tym zakresie. Ocena radnych ma wpływ na kreowanie pewnego 

zachowania czy sposobu myślenia lokalnej społeczności.  

Radny odnosząc się do kwestii szczepień dzieci przeciw COVID-19 przekazał, że 

podnoszono wówczas argumenty, iż szczepionka chroni przed zachorowaniem lub łagodzi 

skutki COVID-19 oraz przyczyni się do wstrzymania transmisji wirusa SARS-CoV-2. 

Obecnie wiadomo, że transmisja wirusa nie została wstrzymana. Ponadto jest szereg innych 

wątpliwości w przedmiocie szczepień przeciw COVID-19. W wielu przypadkach ludzie 

decydują się na szczepienie nie  ze względów zdrowotnych, ale z uwagi na sytuację  

zewnętrzną i naciski tworzone przez system.  

Radny przekazał, że Rada Powiatu powinna odważnie podejmować temat związany ze 

szczepieniami przeciw COVID-19 uwzględniając odmienne zdanie innych  osób w tej 

kwestii.  

Radny Tomasz Kusy poparł apel radnego Romana Wałacha dotyczący podejmowania 

przez Radę Powiatu trudnych tematów m.in. związanych z COVID-19. Radny zwrócił  uwagę 

na występujące w społeczeństwie podziały w tym zakresie nawiązując do funkcjonujących  

w przestrzeni publicznej określeń „covidianie” i „foliarze”. Radny zaznaczył, że nie powinno 

się sprowadzać dyskusji do stwierdzenia, że „ktoś będzie się przewracać w grobie”. Należy 

przekazać jednoznaczną odpowiedź na pytanie radnego Romana Wałacha tj. że petycja nie 

może zostać uwzględniona z uwagi, że wniesione w niej żądania regulują akty wyższego 

rzędu. Radny wskazał, że art. 163 Konstytucji RP stanowi, że samorząd terytorialny 

wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów 

innych władz publicznych. W tej kwestii nie powinno brać się pod uwagę, czy  radnym 

odpowiadają lub nie odpowiadają żądania zawarte w petycji. Społeczeństwo oczekuje od 

Rady Powiatu podejmowania działań zgodnie z obowiązującym prawem. Radny zwrócił się 

także z prośbą o niestygmatyzowanie radnego Romana Wałacha bądź innych osób za to, iż 

zdecydowali się o coś zapytać.  

Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że prowadząc dyskusję z radnym Romanem 

Wałachem nie zawsze podziela jego zdanie w każdym temacie, ale dyskusje są prowadzone  

w sposób kulturalny. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Cofała zaznaczył, że 

obowiązujące przepisy prawne uniemożliwiają stosowanie prawa miejscowego jako 

nadrzędnego nad aktami wyższego rzędu.  
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Radny Adrian Plura zaznaczył, że nie rozumie, z jakiego powodu jego wcześniejsza 

wypowiedź została odebrana jako emocjonalna bądź atakująca radnego Romana Wałacha. 

Radny przypomniał, że wskazał  w swojej wypowiedzi, że rozporządzenie ministra nie jest 

aktem niższego rzędu niż akty prawa miejscowego stanowione przez samorządy. Ponadto  

w wypowiedzi radny przedstawił swoją ocenę treści petycji, gdyż w jego ocenie petycja 

wzywa do anarchii. Radny Adrian Plura podzielił zdanie radnego Tomasza Kusego dotyczące 

respektowania obowiązującego w Polsce prawa. W obecnych czasach wielu ludzi nie 

przestrzega obowiązującego prawa i dodatkowo w tej sprawie składają petycję nawołującą 

Radę Powiatu do poparcia zawartych w niej żądań. Radny uważa, że użyta przez niego 

metafora, iż imiennik fundacji, która złożyła petycję „może przewracać się w grobie” nie była 

zbytnio przesadzona. Zaznaczył jednak, że przeprasza osoby, które poczuły się urażone tym 

stwierdzeniem apelując aby zapoznać się z pełną treścią petycji, która nawołuje do odwołania 

sztabów kryzysowych, wstrzymania szczepień przeciw COVID-19, wydania zakazu noszenia 

maseczek ochronnych. W treści petycji przedstawiony został jednostronny pogląd w tej 

sprawie.  

Radny Adrian Plura podkreślił, że podziela zdanie przedmówców dotyczące 

prowadzenia dyskusji. Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu obowiązującego w Polsce 

prawa.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek wskazał, że w treści petycji jednoznacznie 

przedstawione zostało stanowisko sprzeciwiające się szczepieniom przeciw COVID-19. 

Członek Zarządu podkreślił, że każdy może mieć w tej kwestii odmienne zdanie. Członek 

Zarządu poinformował, że sprawdził nr KRS fundacji, która złożyła petycję i zachęcił także 

radnych do zweryfikowania tej informacji.  

      Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

      Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          17 

            Przeciw:                  0 

            Wstrzymało się       4 

       Głosy nieoddane     1  

       Radny Artur Wierzbicki nie brał udziału w głosowaniu.  
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      Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/293/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu 

stosowania maseczek, kwarantann i izolacji medycznych oraz szczepionek mRNA.  

 

Ad 15. Interpelacje i zapytania  

 

Radny Szymon Bolik nawiązując do spotkania,  które  odbył z nowym  Dyrektorem 

Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie zawnioskował o udzielenie wsparcia 

merytorycznego przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu firmie Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Zakład Nasienno - Rolny Modzurów  

w kwestii przeprowadzenia rewitalizacji terenu i odtworzenia zbiornika wodnego 

zlokalizowanego w remizie śródpolnej w sąsiedztwie siedziby ww. firmy (przy drodze DP 

3503S relacji Jastrzębie – Modzurów). Obecnie zagajnik pełni funkcję dzikiego wysypiska 

odpadów. Zdaniem radnego zbiornik po odtworzeniu mógłby spełniać funkcję rekreacyjną 

oraz melioracyjną. Radny zaznaczył, że to miejsce jest często odwiedzane przez 

mieszkańców. Aktualnie zbiornik jest bardzo wypłycony. W ocenie radnego, gdyby zbiornik 

został poddany odpowiedniej rewitalizacji możliwe byłoby przywrócenie właściwych 

regulacji wodnych. Radny zwrócił uwagę, że Powiat powinien wspierać przedmiotowe 

działania. Zdaniem radnego po rewitalizacji zbiornik mógłby pełnić funkcję rekreacyjną oraz 

hydrologiczno-melioracyjną i będzie wspomagał regulację wody na terenie powiatu.  

Radny Szymon Bolik poinformował, że przedmiotowy teren jest własnością  firmy 

Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Zakład Nasienno - Rolny Modzurów. Przedmiotowa firma 

zadeklarowała pokrycie wszelkich kosztów związanych z rewitalizacją zbiornika.  

 Podczas wystąpienia radnego Szymona Bolika prezentowane była dokumentacja 

zdjęciowa. 

 Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zapytał radnego Szymona Bolika, czy 

przedmiotowy zbiornik ma dopływ wody czy jest to naturalna niecka.  

 Radny Szymon Bolik odpowiedział, że zbiornik ma dopływ wody i po jego 

rewitalizacji możliwe będzie odtworzenie ichtiofauny.  

 Ponadto radny dodał, że dyrekcja firmy Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Zakład 

Nasienno - Rolny Modzurów była już przygotowana do rozpoczęcia prac związanych ze 

zbiornikiem, ale w obawie przed jego dewastacją zwraca się do Starosty z prośbą o udzielenie 

wsparcia w zakresie odtworzenia przedmiotowego zbiornika.  
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 Starosta przychylił się do wniosku radnego Szymona Bolika. W ocenie Starosty 

Powiat powinien wspierać działania, które mają na celu dbałość o środowisko. Starosta 

zadeklarował, że Referat Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Raciborzu udzieli 

wsparcia merytorycznego w zakresie rewitalizacji zbiornika ww. firmie. Starosta ponadto 

zaznaczył, że Powiat nie może wydatkować środków na tego typu przedsięwzięcia. Ponadto 

Starosta poinformował, że konieczne będzie poinformowanie Urzędu Gminy w Rudniku, że 

na wskazanym terenie znajduje się dzikie wysypisko odpadów. Do zadań gminy należy 

utylizacja odpadów i likwidowanie dzikich wysypisk odpadów.  

Radny Roman Wałach poruszył kwestię podjęcia działań zmierzających do 

skomunikowania ścieżki rowerowej na ul. Brzeskiej w Raciborzu z uwzględnieniem terenu 

stanowiącego własność Polskich Kolei Państwowych. Radny dopytywał, czy Starosta, który 

angażuje się m.in. w tematy związane z drogami krajowymi mógłby wystąpić z wnioskiem do 

PKP w tym zakresie.  

Starosta poinformował, że spotkał się w przedmiotowej sprawie z Zastępcą Prezydenta 

Miasta Raciborza Dominikiem Koniecznym. W tę sprawę zaangażowany jest także 

Kierownik Referatu Inwestycji i  Rozwoju Starostwa Powiatowego w Raciborzu Roman 

Peikert oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak. Starosta 

podkreślił, że Powiat zakończy realizację tego odcinka drogi w 2022 r. Starosta zaznaczył, że 

Powiat nie może wydatkować środków publicznych na realizację zadania, które nie należy do 

jego kompetencji. Ponadto istotną kwestią jest także dysponowanie gruntem na cele  

budowlane w celu budowy ścieżki rowerowej. Powiat nie może przeprowadzać inwestycji na 

terenie, który nie jest jego własnością. Starosta podkreślił, że czynione są starania mające na 

celu wypracowanie porozumienia w tej sprawie z PKP. Powiat i Miasto Racibórz są 

zaangażowani w tę sprawę od ponad roku. Starosta ustalił z Dyrektorem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, że inwestycje na odcinku tej drogi, za którą odpowiedzialny jest 

Powiat będą realizowane w bieżącym roku.  

Radny Roman Wałach zaznaczył, że należy uznać, iż obecnie nie ma żadnych 

uzgodnień z PKP w sprawie ścieżki rowerowej.  

Starosta zaznaczył, że od dwóch lat trwają uzgodnienia z PKP w sprawie przepustu 

kolejowego w zakresie budowy drogi Racibórz – Pszczyna. Starosta podkreślił, że rozmowy  

z PKP są trudne.  

Następnie radny Roman Wałach w nawiązaniu do wcześniej złożonych interpelacji 

zaapelował o udzielenie informacji dotyczących złego stanu nawierzchni drogi na ulicy 

Pogrzebieńskiej w Raciborzu w przedmiocie: 
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1. czy dokonana została wizja lokalna stanu nawierzchni ww. drogi, 

2. czy przedmiotowa inwestycja została uwzględniona na liście planowanych inwestycji 

drogowych, 

3. czy podjęto decyzję o przeprowadzeniu doraźnego remontu nawierzchni ww. drogi. 

Ponadto radny podkreślił, że z pozyskanych wcześniej informacji wynika, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego nie będzie partycypował w kosztach remontu ww. 

drogi.  

Starosta odpowiedział, że ponad roku temu zaproponował Prezydentowi Miasta 

Raciborza kompleksowy remont tej drogi. Od kilku lat realizowany jest corocznie remont 

chodnika na ulicy Pogrzebieńskiej. Starosta zaznaczył, że Powiat prowadzi politykę 

zrównoważonego rozwoju, co wiąże się z koniecznością partycypowania gmin w kosztach 

realizowanych inwestycji. Starosta poinformował, że w kwestii przedmiotowej inwestycji nie 

wypracowano porozumienia. Powiat przy wsparciu finansowym Miasta Raciborza planuje 

realizować w  bieżącym roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S  

w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu 

skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz 

rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej 

nr 416” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką  

i Szkolną w Raciborzu”. Ponadto Starosta przekazał, że Powiat aplikuje o dofinansowanie 

także innych zadań na terenie Raciborza.  

Starosta podkreślił, że remont drogi powiatowej nr DP 3543 S na ul. Pogrzebieńskiej  

w Raciborzu będzie realizowany po pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

Starosta dodał, że systematycznie przejeżdża drogami powiatowymi i posiada wiedzę  

w przedmiocie stanu dróg powiatowych. W trybie pilnym konieczne jest przeprowadzenie 

remontów dróg w Wojnowicach, Kornowacu, Łańcach, ul. Lubomska w Pogrzebieniu oraz 

remontu mostu na ul. Piaskowej w Raciborzu.  

Radny Tomasz Cofała wniósł o przekazanie informacji dotyczących współpracy 

Powiatu Raciborskiego z Miastem Racibórz w zakresie: 

1. organizacji imprez sportowych,  

2. bezpłatnej komunikacji dla seniorów, 

3. przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką  

i ul. Szkolną w Raciborzu, 

4. planowanego zakupu nowego samochodu dla uczestników WTZ,  
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5. remontu drogi dojazdowej do Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

Starosta poinformował, że Miasto Racibórz partycypuje w kosztach zatrudnienia 

jednego pracownika – Pana Janusza Obarymskiego w Powiatowym Centrum Sportu  

w Raciborzu, który jest odpowiedzialny za działania związane z organizacją  

i przeprowadzeniem szkolnych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Porozumienie w tej sprawie zostało wypracowane w poprzedniej 

kadencji przez Prezydenta Mirosława Lenka i Starostę Ryszarda Winiarskiego. Dotacja  

w kwocie 14.000 zł nie jest związana z finansowaniem przez Miasto Racibórz akcji pn. „Ferie 

w Powicie Raciborskim 2022”. Starosta przypomniał, że koszt akcji pn. „Wakacje  

w Powiecie” wyniósł 100.000 zł.  

Następnie Starosta poinformował, że Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-

gminnego publicznego transportu zbiorowego wystąpił z propozycją kontynuacji w 2022 r. 

programu ,,Razem dla seniora", polegającego na zapewnieniu seniorom powyżej 70 roku 

życia darmowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Włodarze 

gmin powiatu raciborskiego wyrazili zgodę na kontynuację ww. programu w 2022 r. 

Prezydent Miasta Raciborza zadeklarował udzielenie dotacji z budżetu Miasta Raciborza na 

realizację tego zadania.  

W kwestii planowanego zakupu nowego samochodu dla uczestników WTZ Starosta 

poinformował, że nie posiada wiedzy w tym zakresie. O powyższej sprawie nic nie wiadomo 

także Wicestaroście oraz Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych. Do 2019 r. działalność 

WTZ była prowadzona w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

na podstawie zawartej umowy oraz porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Miastem Racibórz. Od 2020 r. WTZ funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta 

Racibórz. Starosta zaznaczył, że nie uzgodniono z Powiatem przekazania tak znacznych 

środków na zakup samochodu. Starosta ze zdziwieniem zapoznał się z artykułem w tej 

sprawie opublikowanym na lokalnym portalu internetowym. Starosta przypomniał, że  

w 2021 r. zakupione zostały dwa samochody dla WTZ. Starosta zwrócił uwagę, że kwota 

100.000 zł jest niewystarczająca na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Zaplanowano, że w bieżącym roku Powiatu podejmie działania związane 

z pozyskaniem dofinasowania na budowę windy i dostosowanie toalet dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych  w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu oraz zakup samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Kornowac.  
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Ponadto Starosta poinformował, że Prezydent Miasta Raciborza zadeklarował, że 

przedstawi Radzie Miasta Raciborza propozycję przekazania dotacji na rzecz Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kwocie ok. 800.000 zł, która stanowiłaby 

nieformalny zwrot podatku od nieruchomości, który lecznica uiściła. Starosta zaznaczył, że  

z uwagi na dobrą kondycję finansową szpitala nie było możliwości umorzenia 

przedmiotowego podatku. W ocenie Starosty środki pieniężne uiszczone w ramach podatku 

powinny zostać zwrócone w formie dotacji na rzecz szpitala z przeznaczeniem na realizację 

ważnych zadań inwestycyjnych. Starosta poinformował, że w 2021 r. dokonał wstępnych 

ustaleń z Prezydentem Miasta Raciborza na temat współpracy przy realizacji remontu 

parkingu przyszpitalnego, który został podzielony na dwa etapy. Na grudniowej sesji Rady 

Miasta Raciborza nie dokonano stosownych zmian w budżecie. Odnosząc się do sugestii, że 

sąsiednie gminy również powinny przekazać środki pieniężne w takiej samej wysokości na 

rzecz szpitala Starosta podkreślił, że środki z podatku od nieruchomości zasilają wyłącznie 

budżet Miasta Raciborza. Powiat w bieżącym roku przekazał 1,5 mln zł na budowę SOR.  

W ocenie Starosty szpital pomimo dobrej sytuacji finansowej potrzebuje wsparcia 

finansowego. Program inwestycyjny w szpitalu obejmujący trwającą budowę SOR, 

kompleksową termomodernizację szpitala oraz mniejsze zadania tj. remonty: lądowiska dla 

helikopterów, drogi dojazdowej do szpitala i parkingu oraz m.in. cyfryzację i wymianę 

sprzętu medycznego szacuje się na kwotę ok. 50 mln zł.  

Starosta wyraził nadzieję, że jutro w trakcie sesji Rady Miasta Raciborza będzie mógł 

zwrócić się z prośbą do radnych o przekazanie dotacji w kwocie 800.000 zł z budżetu Miasta 

Raciborza na rzecz raciborskiej lecznicy.  

Radny Tomasz Cofała poprosił Starostę o uzupełnienie wypowiedzi w kwestii 

przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i ul. Szkolną  

w Raciborzu.  

Starosta poinformował, że Powiat otrzymał dofinansowanie do realizacji przebudowy  

4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Sudecką i Szkolną. Kwota 

otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi  

472.000 zł, co stanowi 80 % kosztu kwalifikowalnego zadania. Pozostałe koszty będą  

sfinansowane po połowie przez Powiat i Miasto Racibórz. W dniu 3 grudnia 2021 r. 

podpisano umowę na realizację tego zadania w modelu „zaprojektuj i wybuduj”. Łączny koszt 

realizacji tej inwestycji to 600.000 zł. Termin realizacji zadania planowany jest na wrzesień 

2022 r.  
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Radny Ryszard Frączek wniósł o przekazanie informacji o stanie realizacji wniosku 

dotyczącego wystąpienia do Prezydenta Miasta Raciborza z propozycją dotyczącą 

współorganizacji przyszłorocznego jarmarku bożonarodzeniowego. Radny przypomniał, że 

przedmiotowy wniosek złożył podczas obrad XXXV sesji. 

Ponadto Radny Ryszard Frączek wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

1. kto i z jakiego powodu podjął decyzję o wyborze prowadzącego Koncert Noworoczny 

Starosty i Prezydenta, który odbył się  23 stycznia 2022 r., 

2. o wysokość wynagrodzenia wypłaconego prowadzącemu ww. koncert. 

Radny podkreślił, że nie będzie oceniał występu prowadzącego Koncert Noworoczny 

Starosty i Prezydenta.  

Starosta podkreślił, że zachęca wszystkie gminy do organizacji jarmarków 

bożonarodzeniowych. Na chwilę obecną Powiat nie otrzymał jeszcze deklaracji wsparcia 

organizacji przyszłorocznego jarmarku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Jarmark współorganizowany przez Powiat był przedsięwzięciem o innym znaczeniu niż 

jarmark miejski. Starosta zadeklarował, że w przypadku uzyskania deklaracji wsparcia 

finansowego organizacji jarmarku w 2022 r. przez ww. instytucję wystąpi do Prezydenta 

Miasta Raciborza w kwestii współorganizacji tego przedsięwzięcia.  

Następnie Starosta poinformował, że w jego ocenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Leśnica, która wystąpiła na Koncercie Noworocznym Starosty i Prezydenta bardzo dobrze 

wykonała swoje zadanie. Zdania w kwestii oceny występu prowadzącego ww. koncert są 

podzielone. Starosta przekazał, że odpowiedź na zapytanie radnego Ryszarda Frączka 

zostanie udzielona po rozliczeniu kosztów koncertu, który jest finansowany przez Powiat  

i Miasto Racibórz. 

 Radny Szymon Bolik odnosząc się do swojej wcześniejszej wypowiedzi przekazał, że 

Pan Bogdan Szumański – Dyrektor Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Zakład Nasienno - 

Rolny Modzurów zapewnił, że firma pokryje wszystkie koszty związane z rewitalizacją 

terenu i odtworzeniem zbiornika wodnego. Niezbędne jest wyłącznie wsparcie merytoryczne. 

Radny Szymon Bolik podkreślił, że Gmina Rudnik byłaby zapewne zadowolona ze wsparcia 

tut. Starostwa w tej kwestii.  

Następnie radny wniósł o zabezpieczenie i oddanie pod opiekę właściwemu 

konserwatorowi zabytków organów, które kiedyś znajdowały się w kaplicy zamkowej.  

Z pozyskanych informacji wynika, że organy są zdeponowane na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Przedmiotowe organy są 
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najstarszym instrumentem muzycznym w powiecie. Radny przypomniał, że przedmiotową 

kwestię poruszył na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.  

Starosta zadeklarował, że zostaną poczynione starania o pozyskanie dofinansowania 

na remont organów. Starosta zapewnił, że wydał już polecenie przygotowania wniosku 

aplikacyjnego w tym zakresie.  

W kwestii ochrony środowiska Starosta podtrzymał swoje stanowisko i zapewnił, że 

tut. Starostwo włączy się w sprawę przedstawioną przez radnego Szymona Bolika na sesji.  

       Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak wniósł o udzielenie odpowiedzi 

na pytanie, jaki jest stopień zaawansowania realizacji III etapu przebudowy drogi powiatowej  

nr 3509S w miejscowości Turze. Z informacji pozyskanych od Burmistrza Miasta Kuźni 

Raciborskiej wynika, że planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ww. drogi.  

Wiceprzewodniczący Rady podkreślił, że dużą niegospodarnością byłoby wykonanie remontu 

drogi przed budową sieci kanalizacyjnej. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na dużą 

liczbę inwestycji realizowanych w Raciborzu.   

       Starosta poinformował, że przeprowadził rozmowę w tej sprawie z Burmistrzem 

Miasta Kuźnia Raciborska. Starosta przekazał, że w sierpniu br. planowana jest kolejny nabór 

wniosków do Rządowego Programu Rozwoju Dróg, w ramach której Powiat będzie aplikował  

o dofinasowanie remontu ww. drogi. Ponadto Starosta poinformował, że Powiat przejął drogę 

wojewódzką relacji Kuźnia Raciborska-Solarnia, która znajdowała się w Zarządzie Powiatu 

Rybnickiego. W tej sprawie Starosta spotkał się z Marszałkiem Województwa Śląskiego  

i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Starosta zadeklarował, że Powiat 

deklaruje wolę przeprowadzenia III etapu remontu drogi w Turzu oraz remontu drogi 

wojewódzkiej relacji Kuźnia Raciborska – Solarnia, a także remontu m.in. chodnika na  

ul. Jana III Sobieskiego w Nędzy. 

 

Ad 16. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków    

 

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Paweł Płonka przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 17. Wolne wnioski i informacje 

 

      Starosta zaproponował, aby Dyrektor Szpitala przekazał w tym punkcie obrad sesji 

informację w przedmiocie pobierania wymazów do badania w kierunku SARS-CoV-2 oraz 
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odniósł się do artykułu, opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej, o chorych na COVID-

19 leczonych za pomocą respiratora w raciborskiej lecznicy. 

      Dyrektor Szpitala poinformował, że pacjenci szpitala są poddawani testom na 

obecność wirusa SARS-CoV-2 przed przyjęciem na oddziały szpitalne na izbie przyjęć,  

w karetkach pogotowania ratowniczego oraz na oddziale zakaźnym.  

      Ponadto Dyrektor Szpitala przekazał, że szpital wynajął firmie Gyncentrum teren na 

przyszpitalnym parkingu na prowadzenie punktu pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2. 

W przedmiotowym punkcie przeprowadzane są testy komercyjne oraz w ramach umowy 

zawartej w NFZ. Punkt świadczy usługi dla mieszkańców powiatu. Dyrektor Szpitala 

zaznaczył, że szpital wyłącznie dzierżawi ww. firmie teren i nie ma wpływu na jakość pracy 

w tym punkcie. W ostatnim okresie można zaobserwować spiętrzenia kolejki do wymazu,  

a okres oczekiwania jest bardzo długi, co można wywnioskować po liczbie samochodów 

oczekujących w kolejce na pobranie wymazu. Dyrektor Szpitala zaznaczył, że punkt pobrań 

należy do firmy zewnętrznej, której szpital dzierżawi teren.  

       Starosta zwrócił się do Dyrektora Szpitala o uzupełnienie wypowiedzi w zakresie 

artykułu o raciborskiej lecznicy, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej. Starosta 

zaznaczył, że Zarząd Powiatu nie zgadza się z opinią przedstawioną w artykule przez autora 

teksu. Opublikowane na łamach lokalnych portali internetowych stanowisko Dyrektora 

Szpitala zostało poparte medycznymi autorytetami.  

      Dyrektor Szpitala przekazał, że autor tekstu o raciborskim szpitalu, który został 

opublikowany na łamach Gazety Wyborczej nie przemyślał pewnych kwestii. Podanie  

w artykule nazwy konkretnego szpitala wskazuje, że nie przestrzega się w nim żadnych 

standardów i w niewłaściwy sposób traktuje się w nim pacjentów.  

Dyrektor Szpitala zaznaczył, że epidemia COVID-19 spowodowała zachwiania 

pewnych statystyk. Przedstawianie statystyk bez odpowiedniej interpretacji autorytetów 

medycznych jest bardzo szkodliwe. W ocenie Dyrektora Szpitala przedstawianie statystyk 

zgonów na Oddziale Intensywnej Terapii bez gruntownej wiedzy medycznej i oceny stanów 

zdrowotnych pacjentów tam trafiających nie powinno mieć miejsca. Ponadto sugestia 

dotycząca nieodpowiedniego zachowania się personelu medycznego była nieodpowiednia. 

Dyrektor Szpitala przypomniał, że jeszcze niedawno wszyscy okazywali wdzięczność  

personelowi medycznemu za walkę z pandemią.  W związku z powyższym Dyrektor Szpitala 

wystosował sprostowanie, które przekazał do dziennika Gazeta Wyborcza. W ocenie 

Dyrektora Szpitala autorka artykułu „puściła wodze fantazji” i nie przemyślała, jakie reakcje 
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wywoła artykuł. Użyte w artykule określenie „pacjent trafiający pod rurę” obraża nie tylko 

personel medyczny ale i pacjentów.  

      Starosta zaznaczył, że także był oburzony tym artykułem. Następnie Starosta 

podziękował pracownikom raciborskiej lecznicy na czele z dyrekcją, którzy bardzo 

odpowiedzialnie i aktywnie włączyli się w działania mające na celu przystosowanie szpitala 

do przyjmowania pacjentów z chorobą wysoce zakaźną. Zdaniem Starosty przedstawiona  

w artykule ocena pracy personelu medycznego jest niewłaściwa. Wojewoda Śląski, a także 

Minister Zdrowia i Wiceminister Zdrowia, Senator RP Ewa Gawęda, Posłowie na Sejm RP 

Teresa Glenc i Adam Gawęda docenili załogę szpitala za duże zaangażowanie i determinację 

w zwalczaniu epidemii. Starosta zaznaczył, że należy pamiętać, iż przekształcenie lecznicy w 

szpital jednoimienny spowodowało ograniczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych 

mieszkańcom powiatu raciborskiego. W tym miejscu Starosta raz jeszcze podziękował 

personelowi medycznemu za wykonywaną w trudnych warunkach pracę.  

Radny Tomasz Kusy przekazał, że cieszy się z faktu, iż Dyrektor Szpitala zabrał głos  

w sprawie punktu pobrań wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w pierwszej kolejności.  

 Radny odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Szpitala i Starosty odnośnie artykułu 

opublikowanego w Gazecie Wyborczej zaznaczył, że przedmówcy spłycili temat uznając, że 

przedmiotowy tekst atakuje pielęgniarki i personel medyczny pomijając, że odnosi się on 

także do kadry zarządzającej i samorządowców. Radny wyraził nadzieję, że Dyrektor Szpitala 

podejmie w tej sprawie stosowne kroki prawne, tak jak kiedyś w kwestii lokalnych mediów.  

 Następnie radny Tomasz Kusy poruszył kwestię punktu pobrania wymazu do badania 

w kierunku SARS-CoV-2 zlokalizowanego na przyszpitalnym parkingu. Radny przyznał, że 

czuje się jak bohater filmu Stanisława Barei, gdyż zada pytanie, na które zna już odpowiedź.  

Radny podkreślił, iż wiedział, że otrzyma odpowiedź że przedmiotowy punkt prowadzi firma 

zewnętrzna i szpital nie wpływu na tę kwestię.  

 Radny zwrócił uwagę, że z ww. punktu korzystają mieszkańcy powiatu, a nie 

„kosmici”. Bardzo często osoby oczekujące na wymaz są chore i cierpiące. Często towarzyszą 

im małe dzieci. W powiecie znajduje się tylko jeden punkt wymazowy. Radny dopytywał, jak 

byłaby rozwiązana ta kwestia, gdyby punkt nie prowadziła firma zewnętrzna tylko szpital lub 

tut. Starostwo.  

 Następnie radny Tomasz Kusy zrelacjonował przebieg swojej dzisiejszej porannej 

wizyty w punkcie wymazowym. Radny zaznaczył, że mówienie o narzekaniach osób 

oczekujących w kolejce na pobranie wymazu nie oddaje powagi sytuacji, do jakiej dochodzi 

pod szpitalem. 
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 Radny Tomasz Kusy poinformował, że był pod szpitalem o godz. 9:00 rano.  

W kolejce czekało około 100 samochodów, które się tam nie mieściły i blokowały wszystkie 

drogi dojazdowe. Nawet karetki pogotowia mają problem z przejazdem. Panuje w tym 

miejscu ogromny bałagan. Dodatkowo w kolejce oczekują osoby, które przyszły na wymaz 

pieszo. Radny zwrócił uwagę, że na parkingu nie ma nikogo, kto skoordynowałby ruch 

pojazdów. Kierowcy trąbią, krzyczą na siebie i jest jedna wielka awantura. Radny podkreślił, 

że sytuacja na przyszpitalnym parkingu jest dramatyczna i wymaga interwencji zarządcy 

terenu. Radny zachęcił radnych do sprawdzenia sytuacji na przyszpitalnym parkingu  

w godzinach porannych. 

Radny zwrócił uwagę na fakt, że osoby oczekujące na wymaz są zestresowane tym 

faktem, a także tym, że nawet jak przyjechały na wymaz o godz. 9:00 to nie mają pewności, 

czy zdążą z badaniem w danym dniu, do godz. 13:00. Radny dopytywał, „jak nie załatwimy 

tego dla mieszkańców, to po co my tu jesteśmy?”.  

Radny Tomasz Kusy wniósł o skoordynowanie ruchu pojazdów osób oczekujących na 

pobranie wymazu do badania w kierunku SARS-CoV-2 w punkcie Gyncentrum 

zlokalizowanym na parkingu przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

Radny zaznaczył, że nie dba o to, że punkt wymazowy prowadzi firma zewnętrzna  

i jak formalnie jest rozwiązania ta kwestia. Teren należy do szpitala i Powiat powinien 

rozwiązać tę sprawę.  

 Radny Adrian Plura podzielił zdanie przedmówcy, że Powiat powinien rozwiązać 

problem związany z kolejkami do punktu wymazowego, który prowadzi zewnętrzna firma  

z uwagi iż dotyczy on mieszkańców powiatu.  

 Następnie radny Adrian Plura wniósł o przeprowadzenie akcji informacyjnej przez  

tut. Starostwo lub Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dotyczącej  

możliwości wykonania wymazu do badania w kierunku SARS-CoV-2 w mobilnym 

wymazobusie. Osoby starsze i z objawami choroby powinny zwrócić się do lekarza  

o wystawienie innego rodzaju skierowania na pobranie wymazu. Radny podkreślił, że nie 

wszyscy mieszkańcy powiatu wiedzą, że istnieje możliwość zrobienia wymazu w mobilnym 

wymazobusie. Zdaniem radnego w artykule opublikowanym na łamach lokalnego portalu 

internetowego dotyczącym ogromnych kolejek do punktu wymazowego zlokalizowanego na 

przyszpitalnym parkingu brakowało informacji o możliwości skorzystania z wymazobusa, 

jeżeli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia długie oczekiwanie w kolejce na pobranie wymazu.  

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  
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Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się z uwagi na termin ferii 

zimowych w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Powyższa kwestia została uzgodniona z Przewodniczącymi Klubów Radnych działających  

w Radzie Powiatu. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r. tematem 

kolejnej sesji będzie „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

w 2021 r.”.   

 

Ad 18.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXXVI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XXXVI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 16:58. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

    

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula   

        Przewodniczący Rady 

                         Adam Wajda  


