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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.10.2022                                                                 VI kadencja 

                           2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XLV/2022 

z  XLV sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 25 października 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/321e9c41-5a30-4e38-95bf-0f8ea6ba6533 

 

Obecni: 

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

udział w obradach sesji (zał. nr 1). 

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

udział w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XLV/353/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

2. XLV/354/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

            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 XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.   

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/321e9c41-5a30-4e38-95bf-0f8ea6ba6533
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5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za 

lata 2020-2021. 

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.   

10. Interpelacje i zapytania. 

11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. 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 XLV 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.  

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

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 13 października 2022 r. 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 
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Pismem nr OR.IV.002.3.10.2022 z dnia 20 października 2022 roku Zarząd Powiatu 

wnosi o wprowadzenie: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Jednocześnie Zarząd wnosi o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały, przekazany 

pismem nr OR.IV.0022.3.10.2022 z dnia 12 października 2022 r.  

Zarząd również wnosi o wprowadzenie: 

- projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie  Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032. 

 

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 Adrian Plura – liczba radnych 21. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XLIV sesji z dnia 27 września 2022 r. został przygotowany i wyłożony do 

wglądu w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:   0 

 

Protokół został przyjęty.  
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Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

 

Głosowanie: 

Za:   19 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:    2 

 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty. 

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. 

 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Artur Wierzbicki oraz radny Łukasz Mura – 

liczba radnych 23. 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu Raciborskiego 

między sesjami od 28 września 2022 r. do 13 października 2022 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 13 października 2022 r. (zał.nr 4). 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

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

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

W dalszej części wystąpienia Starosta przedstawił informacje dotyczące rozpoczętych 

i realizowanych inwestycjach na terenie powiatu raciborskiego, w tym inwestycjach 

realizowanych ze środków: 

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

- Rządowego Funduszu Polski Ład – PGR, 

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 



str. 5 
                                                 XLV sesja Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

- budżetu Województwa Śląskiego, 

- Funduszu Leśnego. 

Starosta przedstawił również zadania inwestycyjne oraz projekty realizowane w placówkach 

oświatowych. 

 

Ad 6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

 

Opracowanie pn. „Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2021/2022” (zał. nr 6) zostało omówione na posiedzeniach Komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 

 

Ad 7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

za lata 2020-2021. 

 

Opracowanie pn. „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego za lata 2020-2021” (zał. nr 7) zostało omówione na posiedzeniach Komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. 

 

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 24 października 2022 r., 

pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022 – 2032,  

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

 

Głos w tym punkcie obrad zabrali: 

- radna Elżbieta Biskup, 

- Starosta Grzegorz Swoboda. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

   Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się     1 

 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnej Ewie Widerze, radnemu Tomaszowi Cofale oraz 

Wiceprzewodniczącemu Rady Ryszardowi Wolnemu za jego pośrednictwem.  

Radna Ewa Widera zadeklarowała, że w głosowaniu oddała głos „za”, radny Tomasz 

Cofała zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”, Wiceprzewodniczący Rady 

zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”. 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XLV/353/2022 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. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                       21 

Przeciw:                1  

Wstrzymało się     1 

 

          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLV/354/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

  

Ad 10. Interpelacje i zapytania. 
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Głos w tym punkcie obrad zabrali: 

- radny Paweł Płonka, 

- radny Roman Wałach, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radna Elżbieta Biskup, 

- radny Adrian Plura, 

- radny Artur Wierzbicki, 

- radny Szymon Bolik. 

 

Radny Paweł Płonka zwrócił się z prośbą o poprawę jakości wykonania nawierzchni 

drogi na skrzyżowaniu przy którym realizuje się inwestycję pn. „Przebudowa skrzyżowania 

ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w ciągu DP 3548S wraz z budową inteligentnego 

sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu” oraz rozwiązanie problemu wyjazdu  

z posesji znajdującej się bezpośrednio przy skrzyżowaniu. 

 Radny Roman Wałach złożył interpelację dotyczącą połączenia istniejącej ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Brzeskiej ze ścieżką rowerową znajdującą się wzdłuż wyremontowanej 

drogi DW935 (zał.8). 

Radna Elżbieta Biskup złożyła interpelację dotyczącą obecnie kształtujących się 

kosztów wyposażenia Centrum Usług Wspólnych oraz stanu realizacji projektów 

inwestycyjnych, które nie zostały zrealizowane w placówkach oświatowych na terenie 

powiatu raciborskiego (zał.9). 

 Następnie radny Adrian Plura złożył interpelację dotycząca wystąpienia do ZDW 

w Katowicach celem podjęcia działań zmierzających do ujęcia w projekcie budżetu 

województwa śląskiego na 2023 rok kompleksowego remontu drogi DW 920 (zał.10). 

 Radny Artur Wierzbicki również odniósł się do złożonej przez radnego Romana 

Wałacha interpelacji i odczytał odpowiedź z dnia 11 października 2022 r. na interpelację 

złożoną przez jego osobą w sprawie łącznika ścieżki rowerowej wzdłuż drogi DP 3512S na 

odcinku od posesji nr 6 przy ul. Brzeskiej w Raciborzu do przejazdu kolejowego PKP PLK 

LK 176. 

Starosta odniósł się do wypowiedzi radnego. 

Radny Paweł Płonka zwrócił się z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac 

związanych z przebudową drogi powiatowej przy ulicy Kościuszki w Raciborzu. 

 Starosta odpowiedział na powyższe zapytanie radnego. 
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Ad 11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

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

zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrali: 

- radny Tomasz Kusy, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- Wicestarosta Marek Kurpis, 

- radny Tomasz Cofała, 

- radny Władysław Gumieniak, 

- radny Artur Wierzbicki, 

- radny Paweł Płonka. 

 

Radny Tomasz Kusy również odniósł się do remontu skrzyżowania ulic Piaskowej, 

Szkolnej i Sudeckiej w Raciborzu. Następnie radny poruszył kwestię braku oznakowania 

i informacji w mediach o zamknięciu drogi przy remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 

nr 919. 

Starosta poinformował, że zarządca drogi wojewódzkiej nr 919 jest ZDW 

w Katowicach. 

Radny poprosił o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie złożone podczas posiedzenia 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24 października 2022 r. dotyczące uczniów 

CKZiU nr 2 w Raciborzu „Mechanik”, mających problem z ukończeniem kursu na prawa 

jazdy. 

Wicestarosta w odpowiedzi na zapytanie radnego Tomasza Kusego poinformował, że 

uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia nie mogli ukończyć kursu prawa jazdy 

w odpowiednim oprogramowaniu i w uzgodnieniu z WORD-em, 21 października br. odbyły 

się ostateczne uzgodnienia dotyczące możliwości odblokowania w systemie CEPIK Kierowca 

możliwość wprowadzenia danych kursanta. Uczniowie powinni zgłosić się do Wydziału 

Komunikacji i Transportu z zaświadczeniem lekarskim celem uzyskania numeru 

identyfikacyjnego kandydata do zdobycia określonych uprawnień. 
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Radny Tomasz Cofała poruszył kwestię inwestycji wykonywanych przez Powiat 

Raciborski na terenie Miasta Racibórz oraz ilości pozyskanych środków zewnętrznych. 

Radny Władysław Gumieniak odniósł się do złożonej interpelacji dotyczącej budowy 

mostu na rzece Odra w ciągu drogi wojewódzkiej 421 Grzegorzowice – Ciechowice. 

Poinformował, że otrzymał odpowiedź na powyższą interpelację. Treść odpowiedzi została 

odczytana podczas obrad sesji. 

Radny Artur Wierzbicki również odniósł się do remontu drogi wojewódzkiej nr 919, 

braku oznakowania i organizacji podczas realizacji inwestycji przez ZDW w Katowicach. 

Starosta odniósł się do powyższych wypowiedzi radnych. 

Starosta przekazał, że wzorem lat ubiegłych organizowana jest akcja pn. Paczka 

Mikołajkowa dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu powiatu 

raciborskiego. Zwrócił się do radnych z prośbą o włączenie się do ww. akcji. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że korespondencja wpływająca w okresie 

międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym.  

Następnie zgodnie z zapisem art. art. 25 c ust. 12 w związku z art. 25 c ust. 3 pkt 1 ust. 

6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1526 z późn. zm.) przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych za rok 2021 oraz informację Starosty Raciborskiego  

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu, sekretarza  

i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających 

decyzje administracyjne w imieniu starosty. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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

„Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w latach 2020 – 2022. 

 

Ad 20.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XLV sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 16:35. 
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Na tym protokół zakończono.  

  

 

Protokołowała:  

Inspektor   

w Wydziale Organizacyjnym  

Magdalena Kolorz     

 

 

        Przewodniczący Rady  

 

        Adam Wajda 


