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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.8.2022                                                                             VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XLIII/2022 

z  XLIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 30 sierpnia 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/be1c569a-d54d-4309-8b37-9708d5634226 

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 30 sierpnia 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 1). 

Zaproszeni goście wg załączonej listy z dnia 30 sierpnia 2022 r. potwierdzającej udział  

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

 

1. XLIII/338/2022 – w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

2. XLIII/339/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

3. XLIII/340/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 

2022 rok.   

4. XLIII/341/2022 – w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

5. XLIII/342/2022 – w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących 

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/be1c569a-d54d-4309-8b37-9708d5634226
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6. XLIII/343/2022 – w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

7. XLIII/344/2022 – w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych. 

8. XLIII/345/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

9. XLIII/346/2022 – w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci  

i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego centrum osób 

niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

10. XLIII/347/2022 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu.  

            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 XLII 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. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   
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10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni 

Plavni na Ukrainie. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,  

a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  

w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

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

zamianę nieruchomości.  

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

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

działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. 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. 15:00 otworzył obrady XLIII sesji Rady Powiatu 
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Raciborskiego. Przywitał radnych, mieszkańców Powiatu Raciborskiego śledzących 

transmisję online oraz zaproszonych gości. 

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

19 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.  

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Pismem nr OR.IV.0022.3.8.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu wnosi 

o wprowadzenie: 

- nowej wersji projektu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

- nowej wersji projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, 

- nowej wersji projektu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

Jednocześnie Zarząd wnosi o wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał, 

przekazanych pismem nr OR.IV.0022.3.8.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.  

Ponadto pismem OR.IV.0022.3.8.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r Zarząd Powiatu wnosi  

o wprowadzenie: 

- projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji  

w Powiecie Raciborskim. 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego wnosi  

o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.  

 

Głosowanie: 

Za:              19 

Przeciw:               0 

Wstrzymało się:             0 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XLII sesji z dnia 28 czerwca 2022 r. został przygotowany i wyłożony do 

wglądu w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się:   0 

Protokół został przyjęty.  

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Pawła Płonkę, Piotra Olendra, Andrzeja Chroboczka. 

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

Głosowanie: 

Za:   17 

Przeciw:                0 

Wstrzymało się:    2 
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Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Paweł Płonka.  

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. 

 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Adrian Plura oraz radny Artur Wierzbicki – 

liczba radnych 21. 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 29 czerwca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 18 sierpnia 2022 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 19 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r. 

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

W dalszej części wystąpienia Starosta również przedstawił informacje dotyczące 

rozpoczętych i realizowanych inwestycji na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Ad 6.  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący Rady przywitał oraz oddał głos Dyrektorowi Zarządu Zlewni  

w Gliwicach Panu Marcinowi Nowakowi (dalej zwany: Dyrektor Zarządu Zlewni  

w Gliwicach).  

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach szczegółowo omówił kwestię dotyczącą 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.  

Przewodniczący Rady dodał, iż materiały w przedmiotowej sprawie m.in.: 

1) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Raciborzu na 

obszarze powiatu raciborskiego, wodzisławskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego za rok 2021 

(zał. nr 6),  

2) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Kędzierzynie-

Koźlu na obszarach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gliwickiego, strzeleckiego oraz 

raciborskiego za rok 2021 r. (zał. nr 7),   
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3) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Rybniku na 

obszarach powiatów: rybnickiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, 

kędzierzyńsko-kozielskiego, wodzisławskiego i miast: Rybnik oraz Żory za 2021 (zał. nr 8),  

4) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Głubczycach na 

obszarach powiatów głubczyckiego, raciborskiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego za rok 

2021 (zał. nr 9),  

5) Wyposażenie przeciwpowodziowe Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu raciborskiego (zał. nr 10),  

były omawiane na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które 

poprzedziły dzisiejsze obrady. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Roman Wałach, 

- radny Władysław Gumieniak, 

- radny Paweł Płonka,  

- radny Artur Wierzbicki, 

- radny Andrzej Chroboczek. 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach za 

obecność na sesji oraz precyzyjne i fachowe odpowiedzi.  

 

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

o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 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 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/338/2022 w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 
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Ad 8. 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 Artur Wierzbicki 

poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. pozytywnie 

zaopiniowali projekty uchwał: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radna Elżbieta Biskup, 

- radny Tomasz Kusy, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

   Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                       20 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     1 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XLIII/339/2022 w sprawie dokonania 

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

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Paweł Płonka,  

- Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan, 

- radny Artur Wierzbicki. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     0 

 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Arturowi Wierzbickiemu za jego pośrednictwem.  

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

 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/340/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

  

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

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Głosowanie:  

Za:                       17 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    4 

 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Ryszardowi Frączek za jego pośrednictwem.  

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

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XLIII/341/2022 w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.  

 

         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 XLIII/342/2022 w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

  

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni 

Plavni na Ukrainie. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:                          19 

Przeciw:       0 

Wstrzymało się:      2 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/343/2022 w sprawie udzielenia 

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

Plavni na Ukrainie. 

 

 

 

 



str. 11 
                                                 XLIII sesja Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

Ad 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół 

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  

w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne 

dla ww. projektu 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 

   

     Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/344/2022 w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych.  

 

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

zamianę nieruchomości. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:              20 

Przeciw:     0 
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Wstrzymało się:    1 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/346/2022  w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk 

osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

 

Ad 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim.  

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Łukasz Mura, 

- radny Ryszard Frączek, 

- radna Elżbieta Biskup, 

- Członkini Zarządu Ewa Lewandowska,  

- radny Andrzej Chroboczek, 

- radny Franciszek Marcol,  

- radny Paweł Płonka,  

- radny Piotr Olender, 

- radny Tomasz Kusy, 

- radny Roman Wałach. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 Głosowanie: 

Za:                 11 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:   10   
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Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/346/2022 w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 

powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim.  

 

Ad 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLIII/347/2022 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Ad 17. Interpelacje i zapytania. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Łukasz Mura,  

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Piotr Olender, 

- radna Elżbieta Biskup, 

- radny Szymon Bolik,  

- radny Roman Wałach, 

- radny Paweł Płonka,  

- radny Artur Wierzbicki. 

 

Radny Łukasz Mura wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawie remontu drogi  

w miejscowości Krzyżanowice (za stacją benzynową) w obrębie terenu objętego procesem 

scaleniowym. 
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Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona ustnie na sesji.  

Następnie radny Łukasz Mura  zwrócił się z prośbą o potwierdzenie, czy w 2023 roku 

organizatorem dożynek powiatowo – gminnych będzie Gmina Krzyżanowice. 

Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona na sesji. 

Ponadto radny Łukasz Mura zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie wycinki suchych konarów drzew na drodze powiatowej 

Lubomia – Racibórz. 

Radny Piotr Olender wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawie przygotowania do 

sezonu grzewczego jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona na sesji.  

Radny Szymon Bolik wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawie remontu drogi 

powiatowej 3548S z Żerdzin przez Ocice do Raciborza.  

Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona na sesji. 

Radny Szymon Bolik zaproponował powołanie komisji roboczej, która zajęłaby się 

stworzeniem mapy newralgicznych podczas nawałnic punktów w gminach Powiatu 

Raciborskiego w celu możliwości utworzenia zbiorników retencyjnych.  

Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona na sesji. 

Radny Paweł Płonka wniósł o udzielenie odpowiedzi czy podczas przebudowy 

skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w ciągu DP 3548S będzie zastosowany 

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). 

Radny Artur Wierzbicki wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawie przyjęcia uczniów 

z Ukrainy do szkół ponadpodstawowych.  

Odpowiedź na przedmiotowy wniosek została udzielona na sesji. 

Radna Elżbieta Biskup wniosła o potwierdzenie utrzymania terminu uruchomienia 

Centrum Usług Wspólnych z dniem 1 stycznia 2023 r. Zapytała jaki jest obecny koszt 

realizacji inwestycji oraz stan prac zaawansowanych. Poruszyła również kwestie płacowe 

ewentualnych zastępstw.  

Starosta poprosił, aby radna swoje zapytania złożyła w formie pisemnej. 

Radny Roman Wałach złożył interpelację dotyczącą stanu nawierzchni  

ul. Pogrzebieńskiej w ciągu drogi DP 3543S oraz ujęcie w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2023 r, kwoty umożliwiającej sfinansowanie ww. zadania (zał. nr 11). 

Starosta Grzegorz Swoboda odnosząc się do pytania radnego zaznaczył, iż realizacja  

ww. zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, w tym deklaracji 
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współfinansowania części wkładu własnego Powiatu przez Miasto Racibórz, oraz możliwości 

własnych Powiatu Raciborskiego.   

 

Ad 18. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrał: 

- radny Ryszard Wolny. 

 

 Radny Ryszard Wolny podziękował Staroście oraz wszystkim osobom 

zaangażowanym w akcję ,,Wakacje w Powiecie” za świetnie zorganizowany oraz pełen 

atrakcji harmonogram dla dzieci i młodzieży.  

 

 Przewodniczący Rady przekazał, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 27 września 2022 r. o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym  w Raciborzu.  

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

„Wykonanie budżetu  Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.” 

 

Ad 20.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XLIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:52. 

 

Na tym protokół zakończono.  
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Protokołowała:  

 

Pomoc administracyjna   

w Wydziale Organizacyjnym      

Beata Sbeczka  

 

 

        Przewodniczący Rady  

 

        Adam Wajda 


