
str. 1 
                                                 XXXVII sesja Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

 

 

                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.2.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXXVII/2022 

z  XXXVII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 1 marca 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/c044100a-9042-4f4f-b18b-517e96ba51cf  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 1 marca 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 1 marca 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXVII/295/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

2. XXXVII/296/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

3. XXXVII/297/2022 – w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki o zachowanie 

dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących ustalania wysokości 

subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz języka regionalnego. 

4. XXXVII/298/2022 - w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania 

 

 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/c044100a-9042-4f4f-b18b-517e96ba51cf
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            Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych. 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI 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 działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021. 

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 apelu do Ministra Edukacji  

i Nauki o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących 

ustalania wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

10. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

11. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie sesji. 
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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 XXXVII 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 20 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 1 marca 

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

Następnie Przewodniczący Rady podkreślił, że „w obliczu bezprecedensowego od czasu 

zakończenia II wojny światowej ataku Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo, jakim jest 

Ukraina i bezprawnego wkroczenia na jej terytorium stanowczo i z całą mocą potępiamy 

działania Federacji Rosyjskiej oraz jej prezydenta Władimira Putina wymierzone w sąsiada 

Polski. 

Dlatego, w tych czarnych dniach, nasze serca i myśli są z Ukraińcami, bohatersko 

walczącymi żołnierzami, a także cywilami – kobietami, mężczyznami, dziećmi, cierpiącymi na 

skutek tej niczym nieuzasadnionej agresji, gwałcącej wszelkie postanowienia i traktaty 

międzynarodowe. 

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy 

przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia i Ukraińcom, pozostającym w swojej 

Ojczyźnie.  

1 marca jest szczególnie ważnym dniem dla Polski. Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowione 11 lat temu święto jest wyrazem hołdu dla 

żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej  

i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). To także 

wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na 

rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. 
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W tym miejscu nie można także nie wspomnieć i oddać hołdu zmarłemu w dniu 6 lutego 

2022 r. płk Marianowi Szlapańskiemu.  

Płk Marian Szlapański pochodził z malowniczej miejscowości Żółkiew, która leży na 

dzisiejszych terenach Ukrainy w obwodzie lwowskim. W wieku 17 lat wstąpił do Armii 

Krajowej i przyjął pseudonim „Orzeł” Do Raciborza przeprowadził się w 1951 roku. Był 

inicjatorem powstania w Raciborzu Szkolnych Kół Przyjaciół AK. 

Był ostatnim żyjącym żołnierzem 19. Pułku Piechoty Armii Krajowej”. 

Następnie wszyscy zgromadzeni w sali narad uczcili minutą ciszy pamięć: 

1. ofiar wojny na Ukrainie, 

2. żołnierzy wyklętych, 

3. płk Mariana Szlapańskiego. 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła  

o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:              20 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się              0 

Porządek obrad został zmieniony.  

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Ryszard Frączek – liczba radnych 21. 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Piotrowi Olendrowi za jego pośrednictwem. 

Radny Piotr Olender zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XXXVI sesji z dnia 25 stycznia 2022 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się    0 

Protokół został przyjęty.  

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniami głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Ryszardowi Frączkowi oraz radnemu Łukaszowi Murze.  

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

Radny Łukasz Mura zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Adriana Plurę, Pawła Płonkę oraz Piotra Olendra. 

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

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

1 głos wstrzymujący się, 0 głosów przeciw.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Piotr Olender.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu     

 

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

informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego między sesjami od 26 stycznia  

2022 r. do 17 lutego 2022 r. radni otrzymali drogą elektroniczną w dniu 17  lutego 2022 r. 

(zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 18 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r. Przedmiotowe 

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

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki – liczba radnych 22. 
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W dalszej części wystąpienia Starosta poinformował, że znajdujące się w sali narad flagi 

Ukrainy i miasta partnerskiego Horishni Plavni oraz przypięte do klapy marynarek wstążki to 

wyraz solidarności z partnerskim samorządem i z Ukraińcami.  

Starosta podkreślił, że mieszkańcy powiatu raciborskiego bardzo aktywnie włączyli się 

w pomoc dla Ukrainy. Należy wziąć pod uwagę, że konieczne będzie prowadzenie 

długoterminowej pomocy. Starosta zaznaczył, że chciałby pokazać Merowi Horishni Plavni, że 

raciborski samorząd wspiera Ukrainę. Starosta zaapelował, aby po jego wystąpieniu wykonać 

wspólne zdjęcie z ukraińską flagą.  

Starosta poinformował, że w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, Powiat 

Raciborski włączył się w szeroko zakrojoną akcję pomocową dla tych, którzy w obawie  

o własne życie będą szukać schronienia w naszym kraju. Wraz z gminami przyłączył się do 

Polskiej Akcji Humanitarnej i uruchomił również możliwość przekazania pomocy rzeczowej 

dla poszkodowanych wojną mieszkańców Ukrainy. 

Wojewoda Śląski w dniu 26.02.20022 r. wydał polecenie nr ZKI.6330.21.1.2022 

dotyczące alokacji i pomocy uchodźcom.  

Powiat Raciborski uruchomił adres e-mail ukraina@powiatraciborski.pl, pod którym 

można zaoferować zakwaterowanie lub inną formę pomocy. Odzew mieszkańców powiatu jest 

bardzo wielki. Od dnia 1 marca br. Starostwo Powiatowe w Raciborzu uruchomiło również 

możliwość przekazania pomocy rzeczowej dla poszkodowanych wojną obywateli Ukrainy. 

Dary zgromadzone przez Gminy w punktach humanitarnych zostaną posegregowane  

i przewiezione za pośrednictwem Powiatu do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych  

w Lublińcu, skąd trafią na Ukrainę. 

Zbierane będą najpotrzebniejsze rzeczy : 

1. żywność z dłuższym terminem przydatności (konserwy mięsne, rybne, pasztety, przetwory . 

mięsne np. pulpety, klopsy, gołąbki, makarony, kasze, ryż, cukier, mąka, przetwory warzywne 

i owocowe, olej spożywczy), 

2. środki higieniczne i kosmetyki, 

3. łóżka polowe - składane z materacami, 

4. pościel, koce, śpiwory, karimaty, 

5. ubrania, 

6. zabawki. 

Starosta poinformował, że na obecną chwilę nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia 

określonej miejscowości na Ukrainie. Przekazane dary zostaną przewiezione do Lwowa i tam 

zostaną rozdysponowane według potrzeb.  

mailto:ukraina@powiatraciborski.pl
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Starosta ponadto zachęcił radnych do śledzenia strony internetowej Powiatu 

www.powiatraciborski.pl, na której zamieszczane są informacje dotyczące pomocy dla 

Ukrainy.  

 Następnie Starosta poinformował, że: 

1. Powiat sfinansuje dodatkowe lekcje z języka polskiego i matematyki dla maturzystów, 

2. w dniu 26 lutego br.  rozpoczęto sprzedaż banknotu kolekcjonerskiego 0 Euro  

z wizerunkiem Starego Opactwa w Rudach, 

3. w ramach Edycji II Programu Inwestycji Strategicznych Powiat złożył trzy wnioski, 

natomiast dwa w Edycji III PGR a dotyczą one przebudowy: 

a. drogi powiatowej nr 3506S od DW 916 do DP 3528S w Krzanowicach oraz remontu 

od DP 3528S do DW 917 i przebudowy drogi powiatowej nr 3529S od DK 45 do 

Borucina, 

b. drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów – Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami 

wojewódzkimi nr 916 i 416, 

c. dróg powiatowych nr 3523S i 3514S od skrzyżowania z DP 3503S w Strzybniku do 

DK45 w Rudniku, 

d. drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy 

z Powiatem Rybnickim. 

Kolejne zadania dotyczą poprawy efektywności energetycznej w budynkach: 

e. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

f. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

g.  Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Łączny koszt wszystkich inwestycji to ponad 60 mln złotych.  

4. Powiat Raciborski zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów  

w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, otrzymując honorowy tytuł Dobry 

Polski Samorząd 2021. 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs 

prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Ponadto w tym samym plebiscycie 

Powiat Raciborski został „Mistrzem wśród samorządowych liderów’, otrzymując 

specjalne wyróżnienie „Super Powiat 2021”, wynikające z największego procentowego 

udziału realizacji zadań zawartych w rankingu, co świadczy o kompleksowym  

i wielopłaszczyznowym rozwoju jednostki samorządu terytorialnego - od działań 

proinwestycyjnych i środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych aż do zadań 

promocyjnych i rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz 

http://www.powiatraciborski.pl/
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funkcjonowania JST. Jest to też niewątpliwie efekt szerokiej i owocnej współpracy 

ponad podziałami. 

 Następnie Starosta przedstawił i omówił prezentację dotyczącą zrealizowanych 

inwestycji drogowych w latach 2019-2021 (wydruk prezentacji – zał. nr 6). 

 Ponadto podczas obrad zaprezentowana została mapa powiatu, na której oznaczono 

zrealizowane i planowane inwestycje drogowe. 

 W tym miejscu Starosta podziękował za zaangażowanie i pracę Dyrektorowi 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monice Mużelak oraz Kierownikowi Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Raciborzu Romanowi Peikertowi.  

 Wszystkie inwestycje drogowe w powiecie raciborskim realizowane są zgodnie  

z harmonogramem.   

  Radny Ryszard Frączek opuścił salę narad – liczba radych 21.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021. 

 

Opracowanie pn. „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu” (zał. nr 7) było omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 

 

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 posiedzeniu Komisji  

w dniu 28 lutego 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  
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Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVII/295/2022 w sprawie 

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

2032. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach w celu wykonania 

przez radnych wspólnego zdjęcia z flagą Ukrainy na znak solidarności z miastem partnerskim 

Horishni Plavni.  

 Po wykonaniu zdjęcia Przewodniczący Rady wznowił obrady.  

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          21 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVII/296/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

uniemożliwił oddanie głosu członkom Zarządu Andrzejowi Chroboczkowi, Józefowi 

Stukatorowi i radnym Sebastianowi Mikołajczykowi oraz Romanowi Wałachowi.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Członek Józef Stukator zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Radny Sebastian Mikołajczyk zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za:”. 

Radny Roman Wałach zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za:”.  

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu do Ministra 

Edukacji i Nauki o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych 

dotyczących ustalania wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie 

języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 
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Radny Tomasz Kusy poinformował, że z uwagi na fakt, iż nie jest członkiem Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji nie miał okazji wziąć udziału w dyskusji, która toczyła 

się na ostatnim posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały był także przedmiotem wczorajszego 

posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Radny Tomasz Kusy przekazał, że 

podczas wczorajszego posiedzenia Komisji zgłosił swoje wątpliwości w kwestii 

przedmiotowego projektu uchwały. Ustalono wówczas, że w przypadku wątpliwości radni 

mogą wypracować propozycję zmian. Radny Tomasz Kusy, który przewodniczy Klubowi 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość przekazał, że członkowie Klubu omówili tę kwestię  

i przygotowali propozycję zmian do projektu uchwały. Radny przekazał, że otrzymał dzisiaj 

informację, że z powodów proceduralnych zaproponowane zmiany nie mogą zostać 

wprowadzone, jako autopoprawka Zarządu Powiatu. Wobec powyższego radny przekazał, że 

chciałby złożyć wniosek o zmianę treści projektu uchwały.  

W tym miejscu Inspektor Wydziału Organizacyjnego Magdalena Kolorz rozdała radnym 

projekt uchwały uwzględniający zmiany zaproponowane przez członków Klubu Prawo  

i Sprawiedliwość (zał. nr 8). 

Przewodniczący Rady zapytał, kto składa wniosek – radny Tomasz Kusy czy Klub 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość.  

Radny Tomasz Kusy odpowiedział, że składa wniosek osobiście w imieniu Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Radny przekazał, że stanowiska członków Klubu były 

podzielone, co do akcentowania lub nieakcentowania pewnych kwestii. Zaproponowane 

zmiany zostały zaakceptowane przez wszystkich członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość.  

Następnie radny Tomasz Kusy omówił przedstawiony radnym projekt uchwały ze 

zmianami tj.: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Mając na uwadze dobro przedstawicieli mniejszości 

narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, Rada Powiatu Raciborskiego 

apeluje do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o: (…)”, 

2. dodaje się § 2 w brzmieniu „Mając na uwadze dobro przedstawicieli narodu 

polskiego mieszkających w Niemczech Rada Powiatu Raciborskiego apeluje do 

Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o podjęcie rozmów z parlamentarzystami 

polskimi, eurodeputowanymi oraz odpowiednimi organami w Niemczech - 

mających na celu wypracowanie rozwiązań symetrycznych do rozwiązań 

funkcjonujących w Polsce wobec mniejszości niemieckiej.”, 

3. w  § 3 dodać pkt 6 w brzmieniu: „Polskim Posłom do Parlamentu Europejskiego”, 
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4. akapit 6 uzasadnienia do projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Rada Powiatu 

Raciborskiego apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o wycofanie podjętych 

decyzji. Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie mniejszości 

niemieckiej i nauczania języka niemieckiego, uzasadniane są przywracaniem 

symetrii w traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej  

w Niemczech.”, 

5. dodaje się akapit 9 do uzasadnienia do projektu uchwały w brzmieniu: „Należy 

podkreślić, że decyzje ministerstwa nie mają wpływu na budżet Powiatu 

Raciborskiego oraz nie zmienią realiów jednostek oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Raciborski.”. 

 

Radny Paweł Płonka przekazał, że ma kilka dylematów po przeczytaniu przedmiotowego 

projektu uchwały, pomimo tego iż posiada korzenie niemieckie. Radny poinformował, że 

rodzice uczniów składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą nauki języka 

mniejszości narodowej. Należy zadać pytanie, ile szkół dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski organizuje naukę języka mniejszości narodowej. Z treści projektu uchwały  

wynika, że przedmiotowy apel dotyczy szkół podległych gminom. Radny dodał, że apel może 

wynikać z faktu, iż Starosta podkreśla, że dba o zrównoważony rozwój gmin w całym powiecie. 

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

 Radny Paweł Płonka zaznaczył, że od siódmej klasy szkoły podstawowej nauczanie 

języka mniejszości narodowej zamienia się w naukę języka obcego tj. języka niemieckiego. 

Analogiczna sytuacja występuje w szkołach średnich. Radny dopytywał, dlaczego w szkołach 

średnich nie jest organizowane nauczanie języka mniejszości narodowej.  W ocenie radnego 

należy podejmować konsekwentne działania mające na celu utrzymanie tożsamości kulturowej 

i lokalnej. Wobec powyższego, dlaczego w szkole średniej nauczanie języka mniejszości 

narodowej zamienia się w nauczanie języka obcego. Być może przemawia za tym fakt, że uczeń 

nie mógłby zdawać egzaminu maturalnego z języka, którego uczył się jako języka mniejszości 

narodowej. Zdaniem radnego należy zadać pytanie, czy istotą sprawy jest tożsamość kulturowa. 

Radny podkreślił, iż odnosi wrażenie, że tożsamość kulturowa nie kończy się w siódmej klasie 

szkoły podstawowej, ale jest ona podtrzymywana przez całe życie i przekazywana kolejnym 

pokoleniom.  

 Z przedmiotowego apelu wynika, że obniżenie subwencji oświatowej wpływającej do 

jednostek samorządowych jest znaczące i  utrudni funkcjonowanie placówek szkolnych. 
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 Radny dopytywał, o ile zmniejszy się wysokość subwencji oświatowej po 

wprowadzeniu przedmiotowych zmian, czy jest to różnica 60-70 % dofinansowania, czy 

różnica jest niewielka.  

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji przytoczyła argument, że być może po wprowadzeniu zmian wielu 

nauczycieli języka niemieckiego może stracić zatrudnienie. W ocenie radnego nauczanie języka 

mniejszości narodowej w kontekście kształtowania językoznawstwa mija się z celem.  

 Radny Paweł Płonka zapytał Starostę, w ilu szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski organizowane jest nauczanie języka mniejszości 

narodowej. Radny zaznaczył, że jest osobą, która nie powinna mieć takich dylematów, ale  

w odniesieniu do przedmiotowego projektu uchwały one się zrodziły.  

 Starosta podkreślił, że przedmiotowy apel jest wyrazem solidarności z włodarzami gmin 

powiatu, którzy odbyli rozmowę w tej sprawie z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem 

Czarnkiem. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji. Zarząd Powiatu wyjaśnił, jaki jest cel jego przyjęcia. Starosta 

zwrócił uwagę na fakt, że ograniczenie środków na nauczanie języka mniejszości narodowej 

ma wpływ na ograniczenie mieszkańcom powiatu możliwości nauczania języka niemieckiego. 

Powiat Raciborski jest zieloną oazą kultur, wielu kultur. Samorząd powinien dbać o tożsamość 

kulturową mieszkańców. Atutem Powiatu jest wielokulturowość. Starosta przekazał, że Zarząd 

Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie skierowanego na sesję projektu uchwały.  

 Starosta zwracając się do radnego Pawła Płonki przekazał, że projekt uchwały był 

szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

i wówczas radny mógł poprosić o przedstawienie szczegółowej dokumentacji w tej sprawie. 

Starosta podkreślił, że Zarząd zawsze jest otwarty w tej kwestii.  

Przedmiotowy apel ma być także wyrazem poparcia dla działań włodarzy gmin powiatu. 

Radny Paweł Płonka przekazał, że rozumie intencje Starosty, ale należy wziąć pod 

uwagę, że nauczanie języka mniejszości narodowej odbywa się w oparciu o złożone deklaracje 

i jest dobrowolne. Radny zapytał, czy ilość uczniów, którzy uczą się języka mniejszości 

narodowej jest tożsama z ich przynależnością do danej mniejszości, czy rodzice składają 

deklaracje biorąc pod uwagę, że są to dodatkowe lekcje języka obcego. Po ukończeniu szóstej 

klasy szkoły podstawowej uczniowie rozpoczynają naukę języka niemieckiego od początku. 

Radny zaznaczył, że stanowi to dla niego ogromny dylemat. 

Starosta zaznaczył, że radny Paweł Płonka powinien skierować te pytania do rodziców 

uczniów.  
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Radny Tomasz Kusy zwrócił uwagę na fakt, że członkowie Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość nie wnioskują o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad tylko proponują 

wprowadzenie zmian do jego treści.  

Radny poinformował, że Polska wydaje na naukę języka niemieckiego, jako języka 

mniejszości narodowej 1.100.000.000,00 zł w ramach subwencji oświatowej. Zgodnie  

z wprowadzoną zmianą przeznaczono 39,8 mln zł na nauczanie języka polskiego w Niemczech. 

Radny zaznaczył, że nie wnika w kwestie polityczne. Zaproponowane przez członków Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość zmiany zakładają zastąpienie wpisu dotyczącego 

dyskryminacji mniejszości niemieckiej zapisem dotyczącym przywracania symetrii  

w traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Radny zaznaczył, że 

podnoszono, iż w Niemczech nie występuje mniejszość polska. Formalnie mniejszość polska 

w Niemczech nie występuje. Mniejszość polska w Niemczech została zlikwidowana w1939 r. 

lub 1940 r.  na podstawie dekretu Hermanna Goeringa. Radny zaznaczył, że być może warto 

upomnieć się o prawa mniejszości polskiej w  Niemczech.  

Radny poinformował, że Komitet Doradczy Rady Europejskiej w 2010 r. uznał, iż Niemcy 

powinni wziąć pod uwagę prawa osób, które deklarują swoją polskość w Niemczech i zmienić 

ich sytuację prawną.  

W raporcie Komitetu Doradczego Rady Europejskiej z grudnia 2010 r. zamieszczono 

informację, że Komitet dostrzega szczególne prawa przyznane mieszkającym w Niemczech 

osobom polskiego pochodzenia. Z treści przedmiotowego raportu wynika także, że mniejszość 

Polska nie zniknęła z Niemiec po 1939 lub 1940 r. i osoby polskiego pochodzenia nadal 

zamieszkują w Niemczech. Mecenas Stefan Hambura, którego radny Tomasz Kusy miał okazję 

poznać, bardzo mocno zabiegał o sprawy mniejszości polskiej w Niemczech. Po jego śmierci 

ta kwestia ucichła, przynajmniej medialnie. Członkowie Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość podnoszą pewne kwestie pomimo tego, iż formalnie nie ma mniejszości 

polskiej w Niemczech.  

Radny Tomasz Kusy podkreślił, że należy wziąć pod uwagę, iż członkowie Klubu nie 

skreślają całego apelu, ale proponują wniesienie zmian, które mają na celu także troskę o osoby, 

które wyjechały z powiatu i być może chciałyby, aby w Niemczech ich dzieci mogły także 

uczyć się języka polskiego. W tym sensie należy rozumieć symetrię. Symetria jest 

stwierdzeniem, które zostało zawarte w raporcie Komitetu Doradczego Rady Europejskiej. 

Celem wprowadzonych przez członków Klubu zmian jest dbanie o interesy innych osób. 

Radny, jako przykład patologii związanych z nauczaniem języka mniejszości narodowej 

wskazał, że w jednej ze szkół na terenie powiatu uczniowie otrzymują deklaracje wraz  
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z informacją, że nauka języka mniejszości narodowej finansowana jest przez Ambasadę 

Niemiecką. Radny dodał, że także usłyszał taką informację. 

 Ponadto radny Tomasz Kusy zaznaczył, że należy jednoznacznie zaznaczyć, że decyzja 

Ministerstwa nie ma wpływu na budżet Powiatu Raciborskiego oraz nie zmieni realiów 

jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Przewodniczący Rady przekazał, że odbędzie się głosowanie nad propozycjami zmian 

zgłoszonymi przez radnego Tomasza Kusego. 

Radny Łukasz Mura zaznaczył, że Starosta nie odpowiedział jeszcze na pytanie radnego 

Pawła Płonki. 

 Przewodniczący Rady przekazał, że Starosta odpowiedział, iż nie może na dziś 

przygotować informacji statystycznych. 

  Radny Paweł Płonka zapytał, ile szkół podległych Powiatowi korzysta z zajęć nauczania 

języka mniejszości narodowej i czy szkoły prowadzone przez Powiat mogą z tych zajęć 

korzystać. 

Starosta odpowiedział, że dla niego nie ma znaczenia, ile szkół powiatowych korzysta  

z możliwości nauczania języka mniejszości narodowej. 

Włodarze gmin powiatu zasygnalizowali problem i udali się z wizytą do Ministra Edukacji 

i Nauki Przemysława Czarnka. Rodzice uczniów są także zaniepokojeni utratą możliwości 

nauczania języka mniejszości narodowej. Starosta podkreślił, że w obecnych czasach nauka 

języka obcego jest bardzo ważna. Ponadto przypomniał, że poruszył tę kwestię na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Starosta dodał, że odnosi wrażenie, że niektóre 

kwestie są poruszane na sesji ze względu na większy oddźwięk publiczny i medialny.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że pytanie brzmiało: czy któraś jednostka podległa 

Powiatowi korzysta z zajęć nauczania języka mniejszości narodowej. 

 Starosta ponownie wyjaśnił, że nie ma to dla niego znaczenia. Istotne jest zmniejszenie  

liczby godzin nauczania języka mniejszości narodowej. Zmiana ta bezpośrednio dotyczy 

mieszkańców powiatu raciborskiego. Nauka języka obcego jest ważnym aspektem rozwoju 

młodzieży. 

 Zgodnie z treścią apelu dotyczy on szkół, dla których organem prowadzącym są gminy. 

Starosta zaznaczył jednak, że gminy są częścią powiatu i jako włodarz powiatu wspiera 

działania włodarzy gmin, którzy reprezentują społeczność lokalną. 

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję Starosty dotyczącą apelu i przedmiotowy 

projekt uchwały jest procedowany na dzisiejszych obradach sesji. Radni mogą wyrazić swoją 
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aprobatę lub dezaprobatę dla tej inicjatywy w głosowaniu. Starosta podkreślił, że istotne jest 

zachowanie i dbałość o wielokulturowość powiatu. 

Starosta ponownie przypomniał, że wszystkie te kwestie były szczegółowo omawiane na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. 

Radny Szymon Bolik przekazał, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji jednoznacznie odniósł się do terminologii mniejszości polskiej w Niemczech. Radny 

dodał, że zbadał pod względem historycznym tę kwestię.  

Ponadto radny Szymon Bolik przekazał, że zastanawia się, czy niektóre ze zmian 

zaproponowanych przez radnego Tomasza Kusego nie należałoby wprowadzić w duchu 

„ekumenizmu”. Ewentualnie, jeżeli są jakieś zastrzeżenia do konkretnej terminologii można 

byłoby wypracować wspólne mądre i słuszne stanowisko dla dobra mieszkańców powiatu  

i Polaków mieszkających w Niemczech. 

Radny Piotr Olender wyjaśnił, że kwestie mniejszości narodowej są zdefiniowane  

w konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. 

 Konwencja wskazuje kryteria, według których można wyróżnić mniejszości narodowe, 

przy czym są to kryteria nieobowiązkowe. Każde państwo wybiera sobie określone kryteria  

i one bywają różne w różnych państwach. W Niemczech jest na przykład mniejszość romska, 

a w Polsce ona nie występuje, gdyż w naszym kraju wymagane jest, aby mniejszość posiadała 

własne państwo, z którym się identyfikuje. 

Z powodów formalnych wnioski Polaków o utworzenie mniejszości polskiej w Niemczech 

nie zostały przyjęte. Biorąc pod uwagę te informacje, treść zaproponowanych przez radnego 

Tomasza Kusego zmian w projekcie uchwały jest sprzeczna z obowiązującym stanem 

prawnym. 

Ponadto radny dodał, że Polacy mieszkający w Niemczech mogą pobierać dodatkowe 

lekcje języka polskiego na innych zasadach niż nauka języka mniejszości narodowej. 

Radny Adrian Plura przypomniał, że dyskusja w sprawie apelu na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji trwała ponad godzinę i niewiele wniosła do sprawy. 

Radny dodał, że bez względu na to jaka będzie treść apelu wiara radnych, że apel przyniesie 

pożądany efekt jest wielka. Istnieje obawa, że pewne rzeczy mają już tylko charakter 

symboliczny i to jaka będzie treść apelu będzie wynikiem tego, czy radni dojdą do 

porozumienia. Radny Adrian Plura zaznaczył, iż nie wierzy, że apel przyniesie pożądany 

skutek. Dodał jednak, że chciałby mylić się w tej sprawie. 
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Następnie radny Adrian Plura przekazał, że nie chciałby, aby radni którzy przygotowali 

propozycje zmian poczuli się lekceważeni i odnieśli wrażenie że pozostali radni głosują 

bezrefleksyjnie bez zapoznania się z treścią zaproponowanych zmian. Wobec powyższego 

wnosi uwagi do przygotowanej propozycji zmian tj. §2 rozpoczyna się od stwierdzenia „Mając 

na uwadze dobro przedstawicieli narodu polskiego” - radny zaznaczył, że zastanawia się jak 

rozumieć pojęcie „przedstawicieli narodu polskiego”, gdyż jest ono bardzo szerokie. 

Przedstawiciel każdego narodu zamieszkujący w Polsce nie będzie miał możliwości 

pobierania dodatkowej nauki języka, gdyż musi być przedstawicielem mniejszości narodowej.  

Ponadto radny zwrócił uwagę, że w treści zaproponowanego uzasadnienia do projektu uchwały 

jest informacja o przywracaniu symetrii w traktowaniu mniejszości polskiej w Niemczech. 

Mniejszość polska według niemieckiego ustawodawcy nie istnieje. Radny zaznaczył, że temat 

mniejszości polskiej w Niemczech jest dyskusyjny. Ponadto zwrócił uwagę, że treść 

uzasadnienia nie jest spójna z proponowaną zmianą.  

Rozsądne osoby nie będą przeciwne przywracaniu symetryzmu, ale w tej kwestii należy 

inaczej patrzeć na symetryzm. Mniejszości narodowe na terenie danego kraju mają być 

traktowane jednakowo. Nie oznacza to jednak, że tak jak Polacy traktują daną mniejszość  

w kraju, to dany kraj musi traktować identycznie mniejszość polską w swoim kraju. Gdyby tak 

było to liderzy mniejszości białoruskiej powinni przebywać w więzieniu, gdyż taka jest sytuacja 

mniejszości polskiej na Białorusi.  

W tej sprawie należy reprezentować standard państwa demokratycznego i szanującego 

mniejszość narodową. Ponadto radny dodał, że jest zdziwiony, że z projektu uchwały 

członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość wykreślili stwierdzenie „że są to działania 

dyskryminujące i ograniczające prawa mniejszości narodowych”. Biorąc pod uwagę fakt, że  

w Polsce jest 13 mniejszości narodowych z których przynajmniej trzy albo cztery mają szkoły 

i są one finansowane na określonych zasadach, a wyjątek stanowi tylko jedna mniejszość 

narodowa, to trudno tego nie nazwać dyskryminacją i ograniczaniem praw tej mniejszości. 

Radny dodał, że jego stanowisko byłoby tożsame w kwestii mniejszości ukraińskiej czy 

białoruskiej. Z treści rozporządzenia wynika, że rodzice uczniów, którzy złożą wniosek  

o dodatkowe nauczania języka mniejszości narodowej mają zapewnione 3 godziny lekcyjne  

ze wskazaniem, że nie dotyczy to nauki języka niemieckiego. Trudno zatem dyskutować, czy 

jest to dyskryminacja.  

Mniejszość polska istnieje na Łotwie i są tam polskie szkoły,  ale nie oznacza to, że na 

zasadzie symetrii w Polsce zostanie zorganizowana nauka języka łotewskiego. Nie jest to 

możliwe z uwagi na fakt, że w Polsce nie istnieje mniejszość łotewska. Polonię stanowią osoby, 
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które świadomie wyjechały z kraju. W zupełnie innej sytuacji są ludzie, którzy w wyniku 

przemian historycznych zostali dotknięci tym, że radykalnie zmieniło mi się państwo, w którym 

żyją i są pełnoprawnymi obywatelami tego państwa. Radny Adrian Plura stwierdził, że radni 

dostrzegają w tym apelu, że Polacy mieszkający w Niemczech nie są pełnoprawnymi 

obywatelami tego kraju i z tego powodu będzie przeciwny zaproponowanym zmianom szanując 

radnych, którzy mają inne zdanie w tej sprawie. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska nawiązując do wypowiedzi radnego Adriana Plury 

przekazała, że intencją apelu jest wykazanie dyskryminujących działań wobec mniejszości, 

która według strony www.gov.pl jest najliczniejszą mniejszością narodową zamieszkującą  

w Polsce. 

 Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji podkreślano, że gdyby 

działania ministerstwa w równym stopniu dotyczyły wszystkich mniejszości narodowych  

w Polsce na przykład ze względów finansowych,  to dyskusja przybrałaby zupełnie inny kształt. 

Członkini Zarządu zaznaczyła, że powiat raciborski zamieszkuje wielu przedstawicieli 

mniejszości niemieckiej i w związku z tym reprezentowany jest interes mieszkańców powiatu, 

którzy poczuli się dotknięci tym problemem.  

Następnie Członkini Zarządu przekazała, że była propozycja, aby koncyliacyjnie uzgodnić 

treść projektu uchwały i szanując zaangażowanie członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość stwierdziła, że w tym momencie nie ma już czasu i możliwości omówienia 

tych zmian na posiedzeniu komisji. 

Zaproponowany apel nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji szkół ponadpodstawowych, 

gdyż Zarząd wspiera działania włodarzy gmin, którzy udali się do Ministra Edukacji i Nauki 

Przemysława Czarnka w tej sprawie. Należy pamiętać, że uczniowie szkół podstawowych 

kontynuują swoją naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. 

 Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji poruszana była kwestia 

wartości języka niemieckiego dla osób zamieszkujących powiat raciborski, w tym mniejszości 

niemieckiej. Bardzo często przedstawiciele mniejszości niemieckiej ubiegają się o mandat 

radnych w Radzie Powiatu. Współpraca z przedstawicielami mniejszości niemieckiej jest 

bardzo doceniana. Członkini Zarządu podkreśliła, że należy wziąć pod uwagę, że tylko 

najliczniejsza mniejszość zamieszkująca w Polsce ma ograniczone prawo do nauki języka. 

Kwestia, czy systemowo zostało to dobrze zorganizowane nie jest przedmiotem dyskusji. Apel 

dotyczy wyłącznie dyskryminacji jednej mniejszości narodowej. 

http://www.gov.pl/
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 Radny Roman Wałach podkreślił, że jest zaskoczony dyskusją, która jest spolaryzowana 

w dwie skrajne strony. Radny zaznaczył, że z powodów technicznych nie mógł brać udziału  

w całej dyskusji w sprawie apelu na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.  

Biorąc pod uwagę ustalenia z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa można byłoby opracować odrębny projekt 

uchwały dotyczący symetryzacji zachowań w odniesieniu do mniejszości narodowych. 

Ponadto na posiedzeniu Komisji, Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa była konkluzja, że 

jeżeli są jakieś uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego projektu uchwały to mogą one 

zostać przedstawione. W ocenie radnego Romana Wałacha propozycje zmian nie zostały 

przedstawione zbyt późno i jeżeli  zawierają błędy, to mogą zostać skorygowane. Uwagi 

radnego Adriana Plury były słuszne. Radny Roman Wałach zachęcił radnego Adriana Plurę do 

wniesienia poprawek do propozycji zmian do projektu uchwały przedstawionych przez radnego 

Tomasza Kusego. 

W dalszej części wystąpienia radny Roman Wałach przekazał, że jeżeli podstawą do 

wprowadzania przez ministerstwo takich zmian jest szukanie symetrii zachowań, to na pewno 

podjęcie tego tematu bez wyostrzania argumentacji może przynieść większy efekt niż upieranie 

się przy swoim stanowisku. Radny powołując się na wcześniejszą wypowiedź radnego Adriana 

Plury przekazał, że  Rada podejmie pustą uchwałę nie wierząc, że przyniesie ona oczekiwany 

efekt. 

Następnie radny Roman Wałach przekazał, że problem dotyczący nauczania języka 

mniejszości narodowej jest problemem finansowym i dotyczy milionowych dotacji 

rocznych w niektórych jednostkach samorządowych. Wprowadzone zmiany nie są bagatelne 

dla małych gmin. Radny poinformował, że prawdopodobnie w dniu jutrzejszym ma się odbyć 

spotkanie, na którym włodarze gmin mają się pochylić nad tym tematem. Jest to sygnał do 

nadania pewnego kierunku, jeśli chodzi o sposób myślenia. Włodarze będą szukali rozwiązań 

poprzez zmniejszanie godzin bądź urealnianie pewnych deklaracji.  

Radny odnosząc się także do wypowiedzi radnego Pawła Płonki dodał, że w pewnym 

momencie dziecko dorasta i pewne kwestie są poza zakresem tego, co widzi rodzic. 

 W kwestii wielokulturowości elementem etnicznym ziemi raciborskiej w ocenie radnego 

Romana Wałacha była dwujęzyczność, która zniknęła lub zanika. Zdaniem radnego 

zarówno nauczanie języka mniejszości narodowej, jak i podejmowanie apelu jest wartościowe. 

Radny Artur Wierzbicki przekazał, że po posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji zgłębił temat nauczania języka polskiego w Niemczech.  
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Radny podkreślił, że w projekcie uchwały można byłoby zawrzeć gwiazdkę z zapisem, że 

nie dotyczy ona obywateli polskich pochodzenia niemieckiego. Radny zwrócił uwagę na fakt, 

że projekt uchwały jest bardzo obszerny, a wniesienie dodatkowych zmian tylko rozszerzy jej 

zakres. 

 Radny Artur Wierzbicki poinformował, że nauczanie języka polskiego w Niemczech 

odbywa się na poziomie landów, a nie całego kraju. Wobec powyższego w tej sprawie 

adresatem nie będzie Minister Bundestagu tylko włodarze poszczególnych landów. 

Radny Roman Wałach zwrócił uwagę, że jest to bardzo skomplikowana kwestia. 

Radny Artur Wierzbicki przekazał, że w Niemczech występują cztery programy w ramach 

których Polacy mogą uczyć się polskiego: 

1. nauczanie języka polskiego jako języka obcego, 

2.  nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego, 

3. „pochodzenie mówców na lekcji języka polskiego” (radny wyjaśnił, że  

przedmiotowe określenie uzyskano w wyniku tłumaczenia), 

4.  nauczanie języka polskiego dla dorosłych.  

Ww. programy dotyczą wszystkich mniejszości występujących w Niemczech. W 2021 r. landy 

niemieckie wydały na naukę języka polskiego 200 mln zł.  Środki były przeznaczone dla 15.000 

uczniów szkół ponadpodstawowych i przedszkoli, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Radny 

zwrócił uwagę, że nie można mówić, iż mieszkający w Niemczech Polacy  nie mogą uczyć się 

języka polskiego, gdyż taka możliwość istnieje. Jeden z wyżej wymienionych programów jest 

przedstawiony na stronie internetowej polskiego rządu. Z zamieszczonych tam informacji 

wynika, że 4 landy współpracują z rządem polskim w kwestii nauczania języka polskiego  

w Niemczech. Radny wskazał, że trudno mówić o symetrii w odniesieniu całego kraju do 

poszczególnych landów. Ponadto radny dodał, że w ustawie nie podoba mu się zapis, że nie 

dotyczy ona Polaków pochodzenia niemieckiego. W ocenie radnego rozbudowywanie projektu 

uchwały o dodatkowe kwestie wyolbrzymi problem.   

Radny Ryszard Frączek przekazał, że od dłuższego już czasu zauważa, że wiele 

problemów poruszanych na sesji jest niewłaściwie interpretowanych. Bardzo często wynika to 

z niedoinformowania.   

Radny zawnioskował, aby w Zarządzie Powiatu zasiadł przedstawiciel opozycji.  

W ocenie radnego skutkowałoby to rozwiązaniem wielu problemów i Rada działałaby bardziej 

twórczo i rozsądnie. Radny dodał, iż jest przekonany, że każdemu radnemu jest bliskie dobro 

mieszkańców powiatu, ale każdy radny ma swoje odrębne zdanie i czasami trudno dojść do 

porozumienia. Radny podkreślił, że jest to ludzkie i zrozumiałe. 
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Radny Ryszard Frączek potwierdził, że wywołał temat związany z apelem na 

posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Promocji. 

Ponadto na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawiono 

informacje, aby przygotować propozycje zmian do projektu uchwały. Radny zwrócił się do 

Starosty, którego określił jako ojca powiatu dodając że ojciec nie może dzielić swoich dzieci. 

Radny zapytał, czy Starosta reprezentuje w tej sprawie mniejszość niemiecką czy Polaków. 

Radny zwrócił uwagę, że przedstawicieli mniejszości niemieckiej jest znacznie mniej  

i w kolejnych wyborach do parlamentu Staroście może zabraknąć głosów. Ponadto radny 

podkreślił, że biorąc pod uwagę działania Starosty będzie popierał jego kandydaturę do 

parlamentu RP. 

Niezależnie, z której opcji politycznej jest rząd radni muszą walczyć o interes 

samorządu i jego mieszkańców. Przygotowane przez członków Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość propozycje zmian są wyważone i powinny zostać przegłosowane.  

Radny odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty, przekazał, że konflikt 

zbrojny na Ukrainie nie może być argumentem, z powodu którego Rada nie może zajmować 

teraz innymi trudnymi tematami. 

Następnie radny Ryszard Frączek podkreślił, że nie chciałby dyskutować na temat prób 

ustanowienia w Niemczech mniejszości polskiej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że  

w Niemczech mieszka kilka milionów Polaków. 

Radny zaapelował o przegłosowanie zaproponowanych przez Klub Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość zmian. Ich przyjęcie będzie wskazywało, że Rada popiera mniejszość 

niemiecką i Polaków.  

 W dalszej części radny odnosząc się do wypowiedzi radnego Pawła Płonki dodał, że nie 

może tak być, że licealiści nie chcą się przyznawać do języka ojczystego, aby móc go zdawać 

na maturze. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek wniósł o zakończenie dyskusji w przedmiocie 

projektu uchwały argumentując, że każdy radny mógł wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie.   

Radny Tomasz Kusy zwrócił uwagę, że już kilka razy sygnalizował chęć zabrania głosu.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek powiedział: „szanujmy się”.  

Radny Tomasz Kusy poparł apel członka Zarządu i przekazał, że radni powinni się 

szanować. Radny przypomniał, że członek Zarządu Andrzej Chroboczek na wczorajszym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zgłaszał, że występują patologie w tej 

kwestii i do nauki języka niemieckiego zmuszani są wszyscy uczniowie. Radny zaznaczył, że 

podnoszone kwestie są bardzo istotne.  
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Radny Tomasz Kusy zaznaczył, że radni koalicyjni próbują stwarzać wrażenie, że 

członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość poprzez zaproponowane zmiany są 

przeciwni temu apelowi. Radny wniósł o przedstawienie argumentów w tej kwestii. Radny 

potwierdził, że jest to nieprawda. Ponadto dodał, że radni opozycyjni chcieliby przy tej okazji 

pokazać kwestię, która była zaniedbywana od wielu lat.  

Radny Tomasz Cofała zgłosił chęć zabrania głosu w kwestii przedstawienia argumentów.  

Radny Tomasz Kusy odniósł się do wypowiedzi radnego Adriana Plury, który zdaniem 

radnego przekazał, że w Niemczech nie ma mniejszości niemieckiej. 

Radny Adrian Plura wyjaśnił, że nie użył tego stwierdzenia. Radny zaznaczył, że 

powiedział, iż kwestia mniejszości polskiej w Niemczech to temat dyskusyjny.  

Radny Tomasz Kusy odczytał w tym miejscu fragment wniesionych poprawek do 

uzasadnienia projektu uchwały tj. „Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany dotyczą 

wyłącznie mniejszości niemieckiej i nauczania języka niemieckiego, uzasadnione są 

przywracaniem w symetrii traktowaniu mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej  

w Niemczech”. Radny wskazał, że taki był zapis w urzędowych dokumentach. Zatem należy 

mieć pretensje do osoby, która w taki sposób to uzasadniła, a nie do radnych opozycyjnych. 

Ponadto radny Tomasz Kusy zaproponował, że może razem z radnym Adrianem Plurą przejrzeć 

te dokumenty. 

 Następnie Tomasz Kusy odnosząc się do wypowiedzi Piotra Olendra dodał, że radny Piotr 

Olender ma rację w kwestii kryteriów Rady Europy dotyczących uznawania mniejszości 

narodowych. Radny zaznaczył jednak, iż radny Piotr Olender „ma prawie rację” w przypadku 

Polaków, których nie ma w Niemczech „z dziada pradziada”. Prawie rację,  gdyż ta mniejszość 

jest w Niemczech, ale jest bardzo mała. Wielokrotnie podkreślano, że nie ma znaczenia, jak 

wielka jest ta mniejszość. Radny wyjaśnił, że jest to kwestia progu wyborczego - 5% do 

Bundestagu, który nie obowiązywałby pewnych środowisk polonijnych. Jest to pewnego 

rodzaju karta przetargowa. 

Radny Tomasz Kusy powołując się na słowa mecenasa Stefana Hambury przekazał, że do 

dziś w Niemczech mieszkają osoby należące do polskiej mniejszości, które spełniają kryteria 

ustalone przez niemiecki rząd. Jak podkreślał prawnik są to potomkowie członków mniejszości 

Polskiej z czasów przedwojennych mieszkający w zagłębiu Ruhry, Berlinie, Hamburgu  

i innych częściach Niemiec. 

Natomiast Komitet Doradczy Rady Europy, na który powoływał się radny Piotr Olender 

stanowi, że nie używa w swojej opinii pojęcia „polska mniejszość narodowa” oraz dostrzega 

szczególne prawa przyznane mieszkającym w Niemczech osobom polskiego pochodzenia. 
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W dalszej części Komitet Doradczy Rady Europy podziela interpretację organizacji 

polonijnych w Niemczech dotyczącą jej faktycznego statusu. W treści opublikowanego  

w Internecie artykułu jest także mowa o wprowadzeniu zasady symetrii. Radny Tomasz Kusy 

zaznaczył, że pojęcie symetrii zostało wskazane przez Komitet Doradczy Rady Europy, a nie 

przez członków Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek podkreślił, że są to słowa Ministra Edukacji i Nauki 

Przemysława Czarnka. 

Radny Tomasz Kusy wyjaśnił, że to określenie zostało użyte przez Komitet Doradczy 

Rady Europy. Ponadto zaznaczył, że może okazać ten dokument do wglądu. 

Radny Tomasz Kusy zwracając się do Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka przekazał, 

że te sprawy czasami dotyczą tragedii Polaków mieszkających za granicą, którzy od lat walczą 

o sprawiedliwość. Dodał, że jest mu przykro z tego powodu, iż Członek Zarządu Andrzej 

Chroboczek się z tego śmieje.  

Członkowie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość chcą pokazać, że powinny zostać 

także wysłuchane sprawy drugiej strony tj. Polaków mieszkających w Niemczech, a „Pan tu 

rechocze na sesji”.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady wyłączył mikrofon radnemu Tomaszowi Kusemu.  

Przewodniczący Rady powiedział: „Myślę, że się zapuszczamy za daleko”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Proszę wybaczyć Panie Przewodniczący, ale Pan nie 

reaguje, jak tutaj ktoś się śmieje”. 

 Przewodniczący Rady powiedział: „Nie życzę sobie wycieczek personalnych. Aspektem 

demokracji jest aspekt wypowiadania swoich opinii”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Proszę pozwolić mi dokończyć moją opinię, a nie 

wyłączać mi ciągle mikrofon”. 

 Przewodniczący Rady powiedział: „Panie radny, bo chyba trochę za daleko… Mam takie 

prawo przerwania dyskusji i korzystam, bo tolerancja i szanowanie czyichś opinii polega na 

tym, że ją wysłuchujemy i szanujemy choćby była odmienna”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „i nie śmiejemy się w trakcie wypowiedzi”. 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny zwrócił uwagę radnemu Tomaszowi Kusemu, 

że także śmieje się na sesjach.    

Przewodniczący Rady powiedział: „Panie radny odebrałem głos i bardzo proszę o poziom 

kultury, który świadczy o poziomie tego Powiatu i radnych. Nie pozwolę, żeby te dyskusje 

przebiegały za daleko. Szanuję opinię każdego z Państwa, która jest wypowiedziana, ale nie 

może być sytuacji, że krytykujemy odmienność poglądów, a Pan właśnie zaczyna z każdą 
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opinią odmienną od Pana poglądów dyskutować. Odebrałem głos i nie będę dyskutował. 

Zarządzam głosowanie. Minęło pół godziny. Każdy mógł się wypowiedzieć”. 

 Radny Tomasz Kusy zapytał: „Panie Przewodniczący, czy Pan mi formalnie odbiera 

głos?”. 

Przewodniczący Rady odpowiedział: „Powiedziałem, że zarządzam głosowanie nad 

wniesioną poprawką”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Chciałem zapytać, czy Pan mi formalnie odbiera teraz 

głos,  czy mogę dokończyć”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Uważam, że dyskusja się zakończyła”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Pan Chroboczek się wtrącił i przerwał moją 

wypowiedź. Zaczął dyskutować głośno, komentować i się śmiać”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Ja myślę, że dyskusja się już zakończyła”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Proszę mi pozwolić dokończyć”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Nie pozwolę dokończyć, bo było to przesadne, 

niepoważne, co do poziomu dyskusji w naszej Radzie Powiatu, której zawsze będę pilnował, 

żeby była naprawdę właściwa, demokratyczna i nie polegała na kwestionowaniu czyichś 

poglądów…”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Dziękuję za tą deklarację”. 

Przewodniczący Rady dokończył wypowiedź: „nawet odmiennych. Szanujemy się za 

odmienność poglądów, wyrażamy swoją opinię w wypowiedziach, ale kwestionowanie czyichś 

wypowiedzi, czy innych poglądów nawet odmiennych, to już nie jest demokracja tylko 

narzucanie tych opinii”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Dokładnie tak Panie Przewodniczący, zgadzam się  

w całości, dlatego proszę mi pozwolić dokończyć wypowiedź”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Przejdziemy do głosowania. Zarządzam głosowanie”. 

Radny Tomasz Kusy zapytał: „Panie Przewodniczący, czy Pan mi odbiera teraz formalnie 

głos? Chciałbym to usłyszeć”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Panie radny, ja zarządzam głosowanie”.  

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Panie Przewodniczący, ale ja jeszcze nie skończyłem”. 

Przewodniczący Rady powiedział: „Panie radny, jak Pan będzie Przewodniczącym, to 

będzie Pan prowadził sesję”. 

Radny Tomasz Kusy powiedział: „Rozumiem, że Pan czynami potwierdza, że odebrał mi 

Pan głos. Dziękuję”. 
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Przewodniczący Rady powiedział: „To jest statutowy obowiązek prowadzenia sesji, 

panowania nad zasadnością dyskusji i poziomem tej dyskusji, bo jesteśmy przedstawicielami 

naszych mieszkańców i pewien poziom dyskusji i racjonalności tej dyskusji także musimy 

na tym forum zachować. W związku z tym zarządzam przejście do głosowania wniosku, który 

złożył Pan radny Kusy, co do wniesienia poprawek do projektu uchwały w sprawie apelu”. 

Każdy radny otrzymał pisemną wersję wniesionych poprawek. Zostały one także omówione. 

 Radny Tomasz Kusy zapytał, czy głosowanie dotyczy zaproponowanych poprawek, czy 

projektu uchwały. 

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że głosowanie dotyczy wniesionych przez radnego 

Tomasza Kusego poprawek. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany treści 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki 

o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących ustalania 

wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w kształcie zaproponowanym  

i przedstawionym przez radnego Tomasza Kusego. 

 

Głosowanie: 

Za:                7 

Przeciw:   14 

Wstrzymało się     1 

Rada Powiatu Raciborskiego nie przyjęła przedmiotowego wniosku.  

 

Radny Łukasz Mura zapytał, czy wraz ze zmniejszeniem liczby godzin nauczania języka 

niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej z trzech do jednej godziny lekcyjnej 

wysokość subwencji adekwatnie zmniejszy się o 2/3 wartości. Radny podkreślił, że liczy na to 

iż to radny Adrian Plura pełniący funkcję dyrektora szkoły wyjaśni tę kwestię. Radny 

zaznaczył, że w odniesieniu do tej sprawy mówi się o zwolnieniach nauczycieli i utracie 

środków finansowych przez gminy. Wobec powyższego warto byłoby to wyjaśnić przed 

podjęciem uchwały. Przekaz będzie czytelny dla mieszkańców, aby nie podnoszono, iż ta 

sprawa ma wyłącznie kontekst polityczny. 

Starosta poinformował, że ten temat był również bardzo szeroko omówiony na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. 
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Radny Łukasz Mura wyjaśnił, że nie brał udział w posiedzeniu przedmiotowej Komisji, 

gdyż nie jest jej członkiem. Radny chciałby się dowiedzieć, jaki ta zmiana będzie miała skutek 

finansowy dla gmin.  

Radny Adrian Plura przekazał, że nie jest ekspertem w tej sprawie, ale 

udzieli odpowiedzi radnemu Łukaszowi Murze, jako radny który zapoznał się z projektem 

uchwały i rozporządzeniami wydanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. 

Z posiadanej przez radnego wiedzy wynika, że finanse gmin ulegną zmniejszeniu na 

nauczanie języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, ale nieadekwatnie do ilości 

zmniejszonych godzin, co w ocenie radnego dodaje tej sprawie charakteru politycznego, a nie 

merytorycznego. 

 Radny Łukasz Mura podkreślił, że można założyć, iż zostanie obniżona o 1/3 wartości    

i wówczas włodarze będą mogli zrealizować te godziny w inny sposób. 

 Radny Adrian Plura przekazał, że Minister Edukacji i Nauki wydał dwa rozporządzenia -  

pierwsze dotyczy zmniejszenia godzin nauczania języka mniejszości narodowej z trzech 

do jednej godziny lekcyjnej i ta zmiana dotyczy wyłącznie języka niemieckiego, a drugie 

rozporządzenie dotyczy wysokości subwencji i tam ta zmiana jest mniejsza,  ale nie oznacza 

to, że można uczyć za te środki języka mniejszości, gdyż szkoła działa w granicach prawa  

i ilość godzin lekcyjnych nie określa subwencja, ale rozporządzenie określające ile tych godzin 

szkoła może zorganizować.  

Radny Łukasz Mura podsumował, że wraz ze zmniejszeniem godzin nauczania języka 

mniejszości narodowej subwencja  nie zostanie zmniejszona o 2/3 wartości.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie apelu do 

Ministra Edukacji i Nauki o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych 

dotyczących ustalania wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

 

Głosowanie: 

Za:             16 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    6 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr  XXXVII/297/2022 w sprawie apelu do 

Ministra Edukacji i Nauki o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych 

dotyczących ustalania wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 
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Ad 10. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania (zał. nr 9).  

 

Ad 11. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania (zał. nr 10).  

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    2 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu. 

Radny Artur Wierzbicki zapytał,  czy ktoś naprawi kiedyś system do głosowania. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie jest jego producentem. 

Radny Artur Wierzbicki podkreślił, że w jednym z głosowań na początku sesji kilku 

radnych też miało problem w tej kwestii.  

Radny Artur Wierzbicki zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVII/298/2022 w sprawie 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
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Ad 13. Interpelacje i zapytania  

 

 Radny Paweł Płonka zwrócił się do Starosty z prośbą o przedstawienie harmonogramu 

wydawania banknotów pamiątkowych 0 euro w przyszłych latach. 

Starosta odpowiedział, że harmonogram przedstawia się następująco: 

1. Racibórz, 

2. Rudy, 

3. Tworków, 

4.  Sławików, 

5.  Krowiarki, 

6.  Chałupki lub Krzyżanowice, 

7.  Kornowac, 

8.  Krzyżanowice lub Chałupki, 

9.  Łubowice. 

Radny Roman Wałach poruszył kwestię wywiadu covidowego, który jest wykonywany 

w momencie, kiedy pacjent zgłasza się na wizytę do lekarza specjalisty w poradni 

specjalistycznej w raciborskim szpitalu. Przed wejściem do szpitala, zgodnie z procedurą 

należy wypełnić ankietę, a następnie zgłosić się do pielęgniarki w celu sprawdzenia,  czy wizyta 

była umówiona. 

Pacjenci w ankiecie podają wszystkie dane tj. numer PESEL, imię i nazwisko, adres, numer 

telefonu. Mieszkaniec, który zgłosił się do radnego Romana Wałacha w tej sprawie zapytał: 

1. czy przeprowadzanie wywiadu w takiej formie jest konieczne, skoro te dane znajdują 

się także w systemie informatycznym, 

2. co dzieje się z informacjami, które są zamieszczane przez pacjentów na kartkach 

formatu A4, 

3. jak jest zabezpieczona procedura RODO w tej sprawie, 

4. czy ta procedura jest konieczna i na podstawie jakich przepisów prawa jest realizowana. 

Radny Roman Wałach przekazał, że doświadczenia tego mieszkańca z innych poradni poza 

Raciborzem są zupełnie inne. W innych jednostkach stosowana jest uproszczona procedura.  

Starosta zwrócił się do radnego Romana Wałacha z prośbą o złożenie interpelacji w formie 

pisemnej, gdyż nie jest w stanie odpowiedzieć w dniu dzisiejszym radnemu na zadane pytania.   
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Ad 14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków    

 

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Piotr Olender przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 15. Wolne wnioski i informacje 

 

 Starosta przekazał, że zapomniał poinformować radnych w pkt 5 pn. Informacja 

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

Powiatu, że firma Eko-Okna S.A. przekazała w ramach wsparcia kolejną karetkę dla 

raciborskiego szpitala. W ostatnich latach wymienione zostały wszystkie ambulanse, do czego 

w dużej mierze przyczyniła się firma Eko-Okna S.A., a bezpośrednio Przewodniczący Rady 

Adam Wajda. 

Starosta podkreślił, że firma Eko-Okna S.A. wraz z Panią Prezes, Dyrektorem Adamem 

Wajdą i właścicielem firmy Mateuszem Kłoskiem wspiera wiele ważnych inicjatyw na terenie 

powiatu. Starosta zaznaczył, że jest bardzo wdzięczny w firmie Eko-Okna S.A. za przekazanie 

ambulansu. Karetka pogotowia ma bardzo bogate wyposażenie. Starosta dodał, że z tego co 

pamięta prawie wszystkie stacjonujące ambulanse w Raciborzu, Kuźni Raciborskiej  

i Krzyżanowicach są nowe. 

Następnie Starosta poinformował, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu od 1 marca 

2022 r. obywatele Ukrainy szukający na terenie powiatu ochrony przed wojną mogą 

podróżować bezpłatnie komunikację powiatowo-gminną. 

Starosta dodał także, że Ukraińcy mogą podróżować bezpłatnie Wodzisławską 

Komunikacją Powiatową. 

Radny Roman Wałach przekazał, że chciałby odnieść się do sytuacji, która miała 

miejsce na dzisiejszej sesji.  

Radny podkreślił, że ceni Przewodniczącego Rady za sposób prowadzenia sesji. 

Czasami na sesji występują bardzo trudne sytuacje. Radny Roman Wałach zaznaczył, że o ile 

w wypowiedzi radnego Tomasza Kusego były emocje, to nie nosiła ona znamion zakłócania 

porządku na sesji. Radny stwierdził, że na sesji musi wybrzmieć informacja, że w tej sprawie 

bardziej chodziło o emocje i zakończenie dyskusji. Radny zapytał Przewodniczącego Rady, czy 

zgadza się z tą opinią. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że każdy radny ma w sobie jakieś emocje i należy nad 

nimi panować. Dyskusja musi być prowadzone na odpowiednim poziomie merytorycznym, 
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gdyż radni nie są na prywatnym spotkaniu tylko na posiedzeniu Rady Powiatu Raciborskiego, 

w trakcie którego wymieniają się poglądami. Każdy radny ma emocje, nad którymi należy 

panować pomimo różnych przekonań wewnętrznych w danej sprawie.  

Radny Roman Wałach poinformował, że Statut Powiatu Raciborskiego reguluje kwestie 

związane z przydzielaniem i odbieraniem głosu na sesji. W ocenie radnego, źle by się stało 

gdyby to zostało w taki sposób odnotowane i zinterpretowane, gdyż zdaniem radnego ta 

sytuacja nie była, aż taka zła. 

Następnie radny Roman Wałach przypomniał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zadał pytanie dotyczące pewnych procedur związanych  

z wprowadzaniem kolejnych inwestycji do wykazu dróg planowanych do remontu. Starosta 

powołał się na posiedzeniu Komisji na zrównoważony rozwój powiatu i radny to rozumie, ale 

była też mowa, o tym że od momentu kiedy potrzeba zostanie zauważona  do momentu kiedy 

remont lub przebudowa drogi ma miejsce mija bardzo dużo czasu. 

Radny podkreślił, że potrzeba remontu ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu została już 

określona i dopytywał, co musi się wydarzyć i za ile lat remont bądź przebudowa drogi zostanie 

zrealizowana. Radny dodała, że w kwestii ulicy Kolejowej w Raciborzu rozmowy są już 

prowadzone drugi rok. Należy wziąć pod uwagę, że są to długotrwałe procesy i dotyczy to także 

pozyskiwania środków zewnętrznych.  

  Starosta zapytał radnego, czy dostrzega ilość realizowanych inwestycji drogowych na 

terenie powiatu. 

Radny Roman Wałach odpowiedział, że dostrzega.  

Starosta poinformował, że kolejny odcinek ul. Kościuszki – Łąkowa będzie 

remontowany po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu. Starosta przekazał, że na 

przedmiotowy odcinek drogi przygotowana jest  pełna dokumentacja. Zadanie zostało ujęte na 

liście rezerwowej zadań powiatowych. Starosta zaznaczył, że chciałby aby to zadanie, jako 

pierwsze zostało ujęte w budżecie Powiatu. 

Starosta podkreślił, że sytuacja związana z inwestycjami drogowymi zmienia się 

każdego roku i jest zależna od ilości programów, w których można pozyskać dofinansowanie 

oraz kryteriów, które należy wypełnić. Każdy program ma inne kryteria. Powiat aplikując  

o środki finansowe stara się wyznaczyć inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie oraz 

na które Powiat posiada zabezpieczone środki finansowe na wkład własny.  

Wkład własny jednego zadania dofinansowanego przez Fundusz Dróg Samorządowych 

wynosi 15 mln zł. Wiele kolejnych zadań oczekuje na realizację m.in. w szpitalu i szkołach.  
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Starosta zaznaczył, że plan inwestycji drogowych uzgadniany jest z włodarzami gmin 

powiatu. Na początku kadencji Starosta proponował Prezydentowi Miasta Raciborza remont 

ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu, ale nie uzyskał jego akceptacji. Starosta zaznaczył, że chciał 

przeprowadzić kompleksowy remont tej drogi, a nie przeznaczać każdego roku 100 tys. zł na 

remont ciągu pieszego. 

Włodarz gminy, na terenie której będzie realizowana inwestycja wspiera finansowo  

Powiat przekazując 50% wkładu własnego. Po uzyskaniu takiej deklaracji od włodarza danej 

gminy Powiat zabezpiecza środki na wkład własny w budżecie.  

Powiat realizuje wypracowany harmonogram planowanych inwestycji  drogowych. 

Starosta zaznaczył, że w krótkim okresie czasu wyremontowanych zostało prawie 70 

km dróg. W Raciborzu wyznaczone zostały do realizacji cztery zadania, które są na liście 

rezerwowej. W dalszej kolejności zakłada się remonty dróg: Łańce-Pstrążna oraz Kuźnia 

Raciborska – Solarnia. O remont dróg prowadzących do największego pracodawcy w powiecie 

zabiega Przewodniczący Rady Adam Wajda oraz radny Adrian Plura. Gmina Kornowac 

wskazuje na potrzebę drogi w kierunki Lubomi. Planowane remonty należy uzgadniać biorąc 

pod uwagę możliwości Powiatu pod względem zabezpieczenia środków na wkłady własne. 

Starosta  poinformował, że Powiat w ramach naboru do 2 edycji Rządowego Funduszu Polski 

Ład złożył 3 wnioski. Nie wiadomo, na które zadania zostanie przyznane dofinansowanie.  

W poprzedniej edycji Powiat otrzymał dofinansowanie na jedno zadanie o wartości 18  mln zł. 

Starosta zakłada, że w bieżącej edycji Powiat także otrzyma dofinansowanie na jedno lub dwa 

zadania. Powiat będzie także aplikował o środki w kolejnym naborze do Funduszu Dróg 

Samorządowych. Wybór zadań inwestycyjnych będzie uzależniony od możliwości 

finansowych danej gminy, która zadeklaruje wsparcie inwestycji na poziomie 50%. Powiat nie 

byłby w stanie realizować wielu inwestycji drogowych bez wsparcia finansowego gmin w tym 

zakresie. 

W obecnej kadencji realizowana jest ogromna ilość inwestycji na wielu płaszczyznach.  

  W najbliższym czasie Powiat planuje złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy 

drogi w miejscowości Turze. Konieczne jest także przeprowadzenie inwestycji drogowych  

w Gminie Rudnik.  

Radny Roman Wałach podkreślił, że Starosta przekazał już te informacje wcześniej i nie 

było potrzeby ich powtarzania po raz kolejny. Radny zapytał, jaka decyzja musiałaby zostać 

podjęta, żeby np. w przyszłym roku został opracowany projekt, za dwa aplikowanie  

o dofinansowanie, a za trzy lata realizacja inwestycji. 
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Radny Roman Wałach zaznaczył, że nie sugerował, aby nie przeprowadzać inwestycji  

w miejscowości Turze i w zamian zrobić przebudowę innej drogi. 

Radny zaznaczył, że oczekiwałby od Starosty informacji, że na przykład ta droga jest 

słabo punktowana i Powiat nie będzie w stanie uzyskać dofinansowania na jej przebudowę. 

Następnie radny podkreślił, że Powiat nie realizuje inwestycji drogowych z własnych środków. 

Inwestycje są realizowane ze środków samorządów lokalnych oraz programów rządowych.  

W kwestii bieżących działań bywa inaczej. 

Starosta podkreślił, że wszystkie zadania drogowe realizowane przez Powiat są 

finansowane ze źródeł zewnętrznych. Starosta zaznaczył, że nie wyobraża sobie 

przeprowadzania inwestycji drogowych bez wsparcia finansowego z innych źródeł.  

W przeciągu dwóch ostatnich lat powiat nie przeprowadził inwestycji drogowej, która byłaby 

w całości finansowana z budżetu Powiatu. 

Starosta podkreślił, że w ciągu roku powiat realizuje około 60 zadań. Bez wsparcia 

finansowego ze źródeł zewnętrznych nie byłoby to możliwe. Gminy partycypują w 50% 

kosztów wkładu własnego. Wyjątek stanowił remont drogi dojazdowej i parkingu przy 

raciborskim szpitalu. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Prezydentem Miasta Raciborza 

remont drogi i parkingu zostanie w całości sfinansowany przez Powiat, a Miasto Racibórz 

wesprze finansowo inwestycje realizowane w szpitalu. Starosta wyraził nadzieję, że Prezydent 

dotrzyma danego słowa. Starosta zaznaczył także, że należy wziąć pod uwagę że to Powiat 

pozyskuje środki zewnętrzne. 

Radny Paweł Płonka zapytał, czy w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski 

Ład został złożony wniosek na modernizację mostu na ulicy Piaskowej w Raciborzu. Radny 

przypomniał, że apelował o to w ubiegłym roku. 

 Starosta przekazał, że modernizacji wymaga także most w Wojnowicach oraz wiele 

innych obiektów mostowych. 

Starosta poinformował, że w przedmiocie mostu na ulicy Piaskowej w Raciborzu 

skierowane zostały w ubiegłym roku dwa pisma do Ministra Infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka dotyczące pozyskania środków na remont mostu z rezerwy celowej. Starosta 

zaznaczył, że modernizacja obiektu mostowego na ulicy Piaskowej w Raciborzu będzie bardzo 

kosztowna i bez wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych Powiat nie będzie w stanie 

zrealizować tej inwestycji. Ponadto remont nie jest możliwy do zrealizowania, aż do momentu 

oddania do ruchu obwodnicy i drogi na Kornowac, gdyż spowodowałoby to „zablokowanie” 

miasta.  
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Starosta podkreślił, iż most wymaga modernizacji. W tej sprawie Starosta zwrócił się  

o wsparcie do parlamentarzystów w regionie. Następnie Starosta wyraził nadzieję, że most 

zostanie zmodernizowany. 

Radny Ryszard Frączek zaznaczył, że oczekuje od Przewodniczącego Rady, żeby zwrócił 

uwagę radnym koalicyjnym, aby nie prowokowali swoim zachowaniem pozostałych radnych. 

Radny odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce na sesji zaznaczył, że Przewodniczący 

Rady tego nie zrobił. W ocenie radnego Przewodniczący Rady powinien zwrócić uwagę 

radnym na dzisiejszej sesji. 

 Radny stwierdził, że nie będzie dyskutował w sprawie, czy Przewodniczący Rady 

odebrał głos radnemu Tomaszowi Kusemu. Zastrzegł jednak, że gdyby któryś z radnych 

koalicyjnych "próbował tak sobie żartować ja bym suchej miazgi na was nie zostawił, bo wy 

macie brak kultury. Te głupie śmiechy i chichy są nie na miejscu". Radny podkreślił, iż 

oczekuje że Przewodniczący Rady zwróci uwagę radnym publicznie. Dodał także, że ceni 

Przewodniczącego Rady, ale domaga się sprawiedliwości w tej sprawie. 

 Następnie radny Ryszard Frączek zwrócił się do Starosty. Radny zaznaczył, że domyśla 

się że droga relacji Jankowice- Rudy nie jest w zarządzie Powiatu, ale stan techniczny tej drogi 

jest skandaliczny. Przez pół roku droga do Gliwic była blokowana i nikt nie ingerował w tej 

sprawie. Radny zaapelował, aby Starosta interweniował w sprawie tej drogi u odpowiednich 

służb. Ponadto dodał, że należałoby w pierwszej kolejności przynajmniej „załatać” dziury na 

tej drodze. Radny przekazał, że chciałby, aby Starosta złożył protest w tej sprawie.  

Radny Tomasz Cofała zapytał radnego Tomasza Kusego, czy ma udzielić odpowiedzi na 

zadanie przez niego pytanie. 

Radny Tomasz Kusy przekazał, że Przewodniczący Rady odebrał mu głos nie wie, czy 

może się wypowiadać.  

Przewodniczący Rady podkreślił, że oddaje głos radnym zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Ponadto dodał, że jeżeli radni Tomasz Kusy zgłosi chęć zabrania głosu w tym punkcie obrad to 

udzieli mu głosu. 

Radny Tomasz Cofała podkreślił, że nie należy pozostawiać zadanych pytań bez 

odpowiedzi. Radny przekazał, że powróci do tematu apelu do Ministra Edukacji i Nauki  

w sprawie nauki języków mniejszości narodowych.  

Radny przypomniał, że radny Tomasz Kusy zapytał, „czy radni odnoszą wrażenie, że ja 

jestem przeciwny temu apelowi”. Radny Tomasz Cofała odpowiedział, że odnosi takie 

wrażenie. W ocenie radnego z apelu zostało sprytnie wykreślone stwierdzenie dotyczące 
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dyskryminacji  jednej z trzynastu mniejszości narodowych. Radny dopytywał, czy określenie 

dyskryminacja oznacza coś szczególnego. Następnie potwierdził, że oznacza coś szczególnego.  

Zdaniem radnego dyskusja została przeniesiona na pole polityczne. Samorząd powiatowy jest 

jednym z najniższych organów władzy terenowej i nie powinien być polityczny oraz nie 

powinien sięgać po narzędzia polityczne typu zakłócanie wypowiedzi, rozmowy, śmiechy, 

podburzanie. Radny zaznaczył, że od jakiegoś już czasu to występuje i jest to chyba oznaka 

zbliżających się wyborów.  

 Radny przekazał, iż w jego ocenie ta sprawa jest polityczna i przedstawi radnym 

argumenty. Dyskusja w sprawie finansowania zajęć języka niemieckiego, jako języka 

mniejszości narodowej wynika z faktu, że Sejm RP przegłosował ustawę, zgodnie z którą 

zostały zmniejszone, pomimo poprawek Senatu, środki na dofinansowanie nauki języka 

niemieckiego. Radny zaznaczył, że jest to działanie celowe i wpisuje się ono w retorykę rządu. 

Dowodem na to jest fakt, że Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w wypowiedzi ze 

stycznia 2022 r. do zatroskanych Kaszubów przekazał, że  „wobec pojawiających się w dalszym 

ciągu kłamliwych informacji o zmniejszeniu środków na naukę języków wszystkich 

mniejszości i grup, w tym języka kaszubskiego przedstawiam uzasadnienie poprawki, z którego 

jednoznacznie wynika, że dotyczy wyłącznie języka niemieckiego”.  Powyższe wpisuje się  

w retorykę rządzących. Radny dopytywał, z jakiego powodu ta sprawa jest przenoszona na 

grunt samorządowy. Radni nie powinni, aż tak bardzo irytować się tą sprawą, gdyż 

najprawdopodobniej jest ona już przesądzona. Decyzje zapadły znacznie wcześniej.  

 Radny zaznaczył, że bycie bezpartyjnym samorządowcem jest przywilejem. Wyłącznie 

współpraca z każdą opcją rządzącą przynosi efekty np. w postaci remontów dróg.  

 Radny zaapelował, aby dyskusje prowadzone przez radnych nie były polityczne i były 

prowadzone bez używania socjotechnik tj. najpierw chwalenie, a później krytykowanie. Radni 

mają do tego prawo, ale to już jest bardzo zauważalne.  

 Radny zaznaczył, że apel o zachowanie spokoju powinien dotyczyć wszystkich radnych 

a nie tylko Przewodniczącego Rady, którego obowiązkiem jest czuwanie nad przebiegiem sesji. 

W innych samorządach zdarzały się sytuacje, że Przewodniczący Rady przerywał dyskusję  

i dyscyplinował radnych. Radny przekazał, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby radni na 

sesji obrażali się wzajemnie, a Przewodniczący Rady nie reagował. Ponadto dodał, iż ma 

nadzieję, że taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca i zaapelował, aby radni pozostawili 

politykę politykom i pozostali samorządowcami.   

Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  
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Zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r. tematem 

kolejnej sesji będzie „Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu raciborskiego – sprawozdania  

z realizacji zadań, inspekcji i straży powiatowych w 2021 r.”. 

Radny Łukasz Mura przekazał, że w pewnym stopniu poczuł się dotknięty wypowiedzią 

radnego Tomasza Cofały.  

Radny zaznaczył, że nie podchodził do sprawy apelu do Ministra Edukacji i Nauki 

politycznie. Radny potwierdził, że nie był do końca zdecydowany w tej sprawie, ale był skłonny 

poprzeć mniejszość niemiecką.  

Radny odnosząc się do kwestii bezpartyjności samorządowców przekazał, że w jednej  

z restauracji w Bieńkowicach odbył się koncert współfinansowany przez Konsula Republiki 

Federalnej Niemiec. Po koncercie delegacja włodarzy gmin powiatu udała się do Ministra 

Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Radny zaznaczył, że zastanawia się, czy strona 

niemiecka nie wywarła jakiejś presji w tej kwestii. 

Radny podkreślił, że nie chciał tego tematu poruszać na sesji, ale ta sprawa jest w jakiś 

sposób powiązana z apelem.  

Radny Artur Wierzbicki zapytał, kto brał udział w tym koncercie.  

Radny Łukasz Mura odpowiedział, że nie  otrzymał zaproszenia na koncert.  

Starosta potwierdził, że uczestniczył w koncercie. 

Radny Łukasz Mura podkreślił, że Konsul Republiki Federalnej Niemiec 

współfinansowała to wydarzenie i mógł lobbować w przedmiotowej sprawie.  

Starosta powiedział: „i bardzo dobrze”. 

Radny Łukasz Mura przekazał, że bardzo się z tego cieszy, ale to też pokazuje, że pewne 

grupy próbują wywierać presję w określonej sprawie. Radny zaznaczył, że tak to odebrał, 

 mieszkańcy  również.  

Radny Piotr Olender zgłosił uwagę merytoryczną. Radny poinformował, że jest 

politologiem i zwraca uwagę na kwestie związane z polityką. W myśl zasad teorii polityki 

wszyscy uprawiają politykę tylko na różnych szczeblach.  

Radny Ryszard Frączek przekazał, że zgodnie z wcześniejszymi wypowiedziami radni, 

którzy startowali w wyborach z list partyjnych nie powinni przychodzić na obrady od następnej 

sesji, gdyż  uprawiają politykę. Radny zaznaczył, że nie można tak podchodzić do tej sprawy  

i poparł w tej kwestii radnego Piotra Olendra.  
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Ad 16.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXXVII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:30. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

    

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula   

  

Przewodniczący Rady 

       Adam Wajda 


