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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.3.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XXXVIII/2022 

z  XXXVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 11 marca 2022  r. 

                 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

 

Pełny przebieg obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d65284d8-9d1b-46a8-bf69-f0eedd806b1d  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 11 marca 2022 r. potwierdzającej udział  

w zdalnych obradach sesji (zał. nr 1). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXVIII/299/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

2. XXXVIII/300/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

3. XXXVIII/301/2022 – w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na  

2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

            Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego publikowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych. 

 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/d65284d8-9d1b-46a8-bf69-f0eedd806b1d
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Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni 

6. 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. 12:03 otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał radnych oraz mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących 

transmisję online. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że przedmiotowa sesja została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu, w trybie określonym w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.).  

 Przedmiotem sesji jest udzielenie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni 

Plavni na Ukrainie.  

Przewodniczący Rady przekazał, że 21 radnych potwierdziło obecność w zdalnych 

obradach, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący Rady podziękował radnym za liczny 

udział w sesji nieujętej w planie pracy Rady Powiatu Raciborskiego.  

Zawiadomienie  o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

11 marca 2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości (zał. nr 2). 
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Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż zgodnie z art. 15 ust. 8  ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie 

określonym w art. 15 ust. 7 ww. ustawy wymagana jest zgoda wnioskodawcy – w tym 

przypadku Zarządu Powiatu. 

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:              21 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się              0 

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Ad 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 

 

 Starosta Grzegorz Swoboda (zwany dalej: Starosta) poinformował, że zwołanie sesji 

było konieczne, aby prawidłowo wydatkować środki publiczne.  

 Starosta, zaznaczył, że Powiat udzieli dzisiaj wstępnej pomocy miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni.  

 Mer Horishni Plavni przesłał do tut. Starostwa listę najpotrzebniejszych rzeczy. Starosta 

podkreśli, że należy się przygotować na długotermnowe niesienie pomocy. 

 Starosta poprosił Skarbnika Powiatu Romana Nowaka o uzupełnienie jego wypowiedzi.  

 Skarbnik Powiatu Roman Nowak poinformował, że wszystkie ujęte w porządku obrad 

projekty uchwał dotyczą przeznaczenia środków finansowych w kwocie 40.000,00 zł na zakup 

pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Horishni Plavni. Środki na ten cel pochodzą  

z niewykorzystanych środków z 2021 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność 

dokonania zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego.  

 Radna Elżbieta Biskup podkreśliła, że Starosta w swojej wypowiedzi zapewnił, że jest 

to wstępna pomoc dla miasta partnerskiego Horishni Plavni. 

Radna potwierdziła, że popiera tę inicjatywę, jednakże chciałaby się dowiedzieć: 

1. czy wstępnie oszacowano, jaka będzie skala tej pomocy, 
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2. czy Zarząd Powiatu zastanawiał się,  jaka kwota będzie wydatkowana na pomoc  

w przyszłości, 

3. czy pomoc będzie udzielana z budżetu Powiatu Raciborskiego, czy ewentualnie środki 

na pomoc będzie można pozyskać z innych źródeł np. środki unijne. 

Z doniesień prasowych wynika, że pula środków unijnych będzie wysoka. Radna dopytywała, 

czy Powiat będzie partycypował w przekazywanych środkach rządowych m.in. na pomoc dla 

miasta partnerskiego Horishni Plavni. 

 Starosta odpowiedział, że na obecną chwilę nie posiada informacji o pomocowych 

środkach unijnych. Przedmiotowe pytanie powinno być kierowane do radnych związanych  

z partią rządzącą krajem. Starosta przekazał, że wszyscy czekają teraz na  ruchy rządowe i na 

odblokowanie środków w Brukseli dla Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo nie wiadomo, 

jak potoczy się wojna na Ukrainie. Starosta zaznaczył, że chciałaby jej jak najszybszego 

zakończenia.  

 Pierwsze 32 palety darów zebranych przez mieszkańców powiatu wyjechało do 

Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, a stamtąd trafią do Lwowa.  

 Powiat we współpracy z gminami stale niesie pomoc ofiarom wojny na Ukrainie.  

 Starosta wyjaśnił, że na obecną chwilę nie jest w stanie podać konkretnych kwot  

i określić skali pomocy.  

 Obecnie procedowany jest projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt 

ustawy zakłada pomoc finansową dla mieszkańców powiatu, którzy zapewnią zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy, a jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać 

z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

 Starosta poinformował, że na terenie Powiatu przebywa aktualnie ok. 800 uchodźców  

z Ukrainy. Obecnie  trwają negocjacje całego szczebla samorządowego w sprawie finansowania 

obiektów dla uchodźców z Ukrainy. Starosta zapewnił, że „reagujemy na wszystko na co 

mamy wpływ”. Powiat jest zobligowany do pomocy swoim partnerom.  

 Przewodniczący Rady  podkreślił, że należy jeszcze zaczekać na konkretne informacje  

w kwestii pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie. W trakcie tworzenia są już trwałe formy 

pomocy. Wszyscy chcieliby, aby tych form pomocy było jak najwięcej.  

 Radna Elżbieta Biskup przekazała, że chciałaby się dowiedzieć, czy Powiat może 

pozyskiwać środki unijne bezpośrednio dla miasta partnerskiego Horishni Plavni oraz 

uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu i oczekują pomocy. Radna 
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zaznaczyła, że bardzo cieszy się z faktu, iż udało się wygospodarować w budżecie Powiatu 

środki na pomoc dla Horishni Plavni.  

 Radny Paweł Płonka zadał pytanie odnośnie 32 palet pomocy humanitarnej. Radny 

zapytał, czy przedmiotowe palety stanowią sumę wszystkich zbiórek, które odbywały się  

w gminach powiatu i są efektem inicjatyw oddolnych czy np. dokonywano jakiś zakupów 

bezpośrednich, aby uzupełnić zbiórkę społeczną.  

 Starosta odpowiedział, że Powiat realizuje polecenie Wojewody dotyczące 

skoordynowania działań na terenie powiatu.  

 W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się pilne 

posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego ustalono, że 

utworzone zostaną w każdej gminie punkty humanitarne. Dodatkowo utworzono także dwa 

powiatowe miejsca zbiórek: 

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

2. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu. 

 Dary zebrane w gminach przewożone są do magazynu na terenie Raciborza. 

 Odpowiadając na pytanie radnego Pawła Płonki Starosta odpowiedział, że dary zostały 

przekazane przez mieszkańców powiatu, instytucji i prywatnych podmiotów gospodarczych 

działających na terenie powiatu. Liczba darów jest ogromna. Starosta zaznaczył, że te 32 palety 

darów to pierwsza część pomocy, gdyż tylko tyle pomieścił tir.  

 Gminy jak i Powiat dysponują częścią darów i mogą wesprzeć rzeczowo rodzinę, która 

udzieliła pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Pomoc może także zostać udzielona dla punktów 

zbiorowych.  

 Starosta zapewnił, że dary będą systematycznie przewożone do Składnicy w Lublińcu. 

Nie wykluczył jednak, że dary będą przekazywane o ile to będzie możliwe bezpośrednio do 

Horishni Plavni. Wszyscy włodarze gmin wyrazili na to zgodę. Starosta opowiedział o trudnych 

warunkach w rejonie Horishni Plavni. Miasto położone jest za Kijowem, gdzie prowadzone są 

działania wojenne.  

 Zgodnie z deklaracją Wojewody wszystkie dary ze Składnicy w Lublińcu przewożone 

są do Lwowa i tam przekazywane są do regionów, które najbardziej tych darów potrzebują.  

 Starosta zaznaczył, że serca mieszkańców powiatu są wielkie. Powiat będzie niósł 

pomoc długoterminowo.  

          Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/299/2022 w sprawie 

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

2032. 

 

Ad 4. 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 XXXVIII/300/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Ad 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni 

 

        Starosta zaznaczył, że jest to pierwszy etap pomocy miastu partnerskiemu Horishni Plavni 

na Ukrainie. Obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie się rozwijał konflikt wojenny 

na Ukrainie. Starosta zapewnił, że jest w stałym kontakcie z zagranicznym partnerem i będzie 

reagował na jego potrzeby.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          21 
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Przeciw:       0 

Wstrzymało się       0 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/301/2022 w sprawie  

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu 

partnerskiemu Horishni Plavni. 

 

Ad 6.  Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za liczny udział w sesji nieujętej w planie 

pracy Rady Powiatu, której celem było przekazanie pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni na Ukrainie.  

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXXVIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 12:19. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

    

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Agnieszka Bartula   

  

        Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda 


