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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.4.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XXXIX/2022 

z  XXXIX sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 marca 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/73b8e92c-7d67-4841-8bd2-4b8761dcc036 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 29 marca 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 29 marca 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XXXIX/302/2022 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

2. XXXIX/303/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

3. XXXIX/304/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2022 rok.   

4. XXXIX/305/2022 – w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod 

nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

5. XXXIX/306/2022 – w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/73b8e92c-7d67-4841-8bd2-4b8761dcc036
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6. XXXIX/307/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej 

w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

7. XXXIX/308/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. 

8. XXXIX/309/2022 – w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022. 

9. XXXIX/310/2022 – w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania 

dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. 

10. XXXIX/311/2022 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

11. XXXIX/312/2022 – w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

            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 XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                                                                     

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdania z realizacji 

zadań służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 
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11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i 

wyposażenia jej w mienie. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz 

prowadzenia zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

21. Wolne wnioski i informacje. 

22. Zakończenie sesji. 

 

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda (zwany dalej: 

Przewodniczący Rady) o godz. 15:05 otworzył obrady XXXIX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Przywitał radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących transmisję 

online oraz zaproszonych gości. 
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Przewodniczący Rady powitał obecną na sali Panią Poseł na Sejm RP Gabrielę 

Lenartowicz oraz przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży powiatowych 

w osobach; 

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nadkom. Jarosław Gorzawski, 

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu bryg. Jarosław Ceglarek, 

- Komendant Państwowej Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ppłk SG Tomasz Muszyński, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Pani Karina Talabska, 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Pan Zbigniew Mazur.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest 21 radnych, 

oraz udział w sesji za pomocną środków porozumiewania się na odległość (tryb zdalny) 

potwierdził radny Ryszard Frączek 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 29 marca 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.4.2022 z dnia 29.03.2022 r. Zarząd Powiatu wnosi 

o wprowadzenie: 

- nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

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

- nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda (zwany dalej: Starosta) omówił przedmiotowy projekt 

uchwały. 

- nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

-projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wnosi o ujęcie 

w porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do wszystkich projektów uchwał głosowanych 

na dzisiejszej sesji zostanie wprowadzona autopoprawka dot. tekstu jednolitego ustawy 

o samorządzie powiatowym – tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.  

Ponadto z uwagi na obecność przedstawicieli służb, inspekcji i straży powiatowych 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmienić porządek obrad w następujący sposób: 

- po pkt 5 pn. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków przedstawione zostaną sprawozdania 

z realizacji zadań służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2021, następnie Rada podejmie 

uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2021 rok. 

- w pkt 7 Starosta przedstawi informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym 

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:              21 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się:             0 

Radny Ryszard Frączek nie oddał głosu. 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

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

uniemożliwił oddanie głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Władysławowi Gumieniakowi, 

Wicestaroście Markowi Kurpisowi oraz radnemu Tomaszowi Kusemu. 

Wiceprzewodniczący Rady Władysław Gumieniak zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos 

„za”. 

Wicestarosta Marek Kurpis zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”.  

Radny Tomasz Kusy zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XXXVII sesji z dnia 1 marca 2022 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się:   1 

Protokół został przyjęty.  

 Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.    

      

     Protokół z XXXVIII sesji z dnia 11 marca 2022 r. został przygotowany i wyłożony  

w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się:    0 

Protokół został przyjęty.  

 Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

 

Ad 5.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

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

uniemożliwił oddanie głosu radnym. 
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Przewodniczący zaproponował, aby głosowanie odbyło się za pomocą podniesienia ręki 

przez radnych.  

 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się:    2 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Artur Wierzbicki.  

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

Ad 6. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdania z realizacji 

zadań służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2021. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 2022 r. 

przedstawiciele służb, inspekcji i staży powiatowych szczegółowo omówili przedmiotowe 

sprawozdania.  

Następnie poprosił poszczególnych przedstawicieli służb, inspekcji i straży powiatowych 

o zabranie głosu. 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nadkom. Jarosław Gorzawski 

przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej 

Policji w Raciborzu w 2021 r. (zał. nr 4).  

Dodatkowo I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu przekazał, że rok 2021 

był rokiem trudnym dla KPP w Raciborzu z powodu śmierci 3 funkcjonariuszy, Kamila 

Kwaśnego, Michała Kędzierskiego, Henryka Rzerzacza.   

Starosta zwrócił uwagę, że systematycznie odbywają się spotkania Sztabu Zarządzania 

Kryzysowego, w którym uczestniczą służby i inspekcje powiatowe. Starosta również skierował 

podziękowania dla wszystkich służb, inspekcji i straży powiatowych za ofiarność i poczucie 

bezpieczeństwa jaką dają mieszkańcom poszczególne służby. Podkreślił, że wszelkie działania 
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są bardzo szczegółowo omawiane na komisjach stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz na 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

Komendant Państwowej Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ppłk SG Tomasz 

Muszyński przedstawił Sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez 

Placówkę Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2021 (zał. nr 5).  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu bryg. Jarosław 

Ceglarek przedstawił Informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

powiatu raciborskiego za 2021 rok (zał. nr 6). 

Ponadto Komendant podziękował Pani Karinie Talabskiej oraz pozostałym służbą za 

współpracę podczas wszystkich interwencji i zadań realizowanych w roku 2021. 

Głos w dyskusji zabrał: 

- radny Łukasz Mura, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Artur Wierzbicki. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu Pani Karina Talabska 

przedstawiła Sprawozdanie z realizacji zadań PSSE w Raciborzu za rok 2021 – Informacja 

o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za 2021 rok (zał. nr 7).  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu Pan Zbigniew Mazur przedstawił 

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Raciborzu w roku 2021 (zał. nr 8).  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji 

o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:                          22 
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Przeciw:       0 

Wstrzymało się:       0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/302/2022 w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom służb, inspekcji 

i straży powiatowych za obecność podczas dzisiejszych obrad XXXIX sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Ad.8 Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu 

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 2 marca 2022 r. do 17 marca 2022 r. radni otrzymali drogą elektroniczną 

w dniu 17 marca 2022 r. (zał.nr 9). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 17 marca 2022 r. do 29 marca 2022 r. Przedmiotowe 

uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji (zał. nr 10). 

W dalszej części wystąpienia Starosta również przedstawił informacje dotyczące: 

- przeprowadzonej kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu oraz Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie 

prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych przekazanych w 2020 r. na zadania 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -CoV-2 oraz na zakup 

materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych, które zostały udzielone w ramach umów 

zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Powiatem Raciborskim.  

- przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przez Najwyższą Izbę 

Kontroli w obszarze wykorzystania przez Starostwo środków z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wykorzystania dotacji celowej na 

zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacji dochodów 

z tego tytułu.  

- najważniejszych realizowanych zadaniach związanych z pomocą dla Ukrainy.  
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 W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Poseł na Sejm RP Panią 

Gabrielę Lenartowicz. 

 Poseł na Sejm RP Pani Gabriela Lenartowicz zabrała głos w sprawie: 

- streszczenia informacji z prac nad projektem ustawy dotyczącej pomocy dla Ukrainy,  

- pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie powiatu raciborskiego, 

- informacji dot. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 

przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.  

Głos w dyskusji zabrał: 

- radny Piotr Olender. 

 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska opuściła salę narad – liczba radych 21. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu    

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na posiedzeniu Komisji  

w dniu 28 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie 

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

Raciborskiego na rok 2022. 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak omówił zmiany wprowadzone do projektu ww. 

uchwały. 

          Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/303/2022 w sprawie 

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

2032. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska dołączyła do obrad sesji – liczba radnych 22. 

  

Ad 10. 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:                          22 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się:      0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/304/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

i wyposażenia jej w mienie 

 

Głos w dyskusji zabrał: 

- radny Roman Wałach, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radna Elżbieta Biskup. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Głosowanie: 

Za:              16 

Przeciw:     4 

Wstrzymało się:     2 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Przeciw). 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu. 

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

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/305/2022 w sprawie utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

i wyposażenia jej w mienie. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

 

Radny Franciszek Marcol opuścił salę narad – liczba radych 21. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głos w dyskusji zabrał: 

- radna Elżbieta Biskup, 

- Starosta Grzegorz Swoboda. 

 

Głosowanie: 

Za:              16 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się     5 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Radny Franciszek Marcol nie wziął udziału w głosowaniu. 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/306/2022 w sprawie nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

 

Radny Franciszek Marcol dołączył do obrad sesji – liczba radnych 22. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10 -minutową przerwę w obradach.  

 

Przewodniczący Rady wznowił obrady XXXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta opuścił salę narad – liczba radych 21. 

 

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 Głosowanie: 

Za:              21 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:     0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/307/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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

przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego 

 

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

 

 Głosowanie: 

Za:              21 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:     0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/308/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 

2022 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę do 

ww. projektu uchwały w brzmieniu: 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu pozytywnie 

zaopiniowała proponowany projekt uchwały. Przedmiotowa informacja zostanie zawarta 

w treści uzasadnienia. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/309/2022 w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022. 

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu 

Racibórz prowadzenia zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Za). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/310/2022 w sprawie powierzenia 

Miastu Racibórz prowadzenia zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Wstrzymał się). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/311/2022 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 
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Ad 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: 

Za:   20 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    1 

Radny Ryszard Frączek wziął udział w głosowaniu za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość (głos: Wstrzymał się). 

Starosta nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXXIX/312/2022 w sprawie określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

 

Ad 19. Interpelacje i zapytania. 

 

Chęć zabrania głosu w tym punkcie nie zgłosił żaden z radnych. 

 

Ad 20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

     Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Artur Wierzbicki przekazał, że nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 21. Wolne wnioski i informacje 

 

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie nie zgłosił żaden z radnych. 

 Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Przewodniczący Rady również przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego 

za 2021 r. Ustawowy termin składania oświadczeń upływa 30 kwietnia 2022 r. 
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Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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

„Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w 2021 r.”. 

 

Ad 16.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XXXIX sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:24. 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

    

Protokołowała:  

Inspektor    

w Wydziale Organizacyjnym      

Magdalena Kolorz   

 

        Przewodniczący Rady 

        Adam Wajda 

  


