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                              Rada Powiatu Raciborskiego  

OR.VI.0002.3.11.2022                                                                 VI kadencja 

                           2018-2023 

 

PROTOKÓŁ NR  XLVI/2022 

z  XLVI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 29 listopada 2022  r. 

                                       w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

 

Pełny przebieg obrad XLVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego odzwierciedla nagranie 

dostępne pod poniższym linkiem: 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/bf519512-1d95-4cdf-9375-5511d94e919f 

 

Obecni: 

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

w obradach sesji (zał. nr 1). 

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

w obradach sesji (zał. nr 2). 

 

Podjęte uchwały: 

1. XLVI/355/2022 – w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

2. XLVI/356/2022 – w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

3. XLVI/357/2022 – w sprawie  ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za 

przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. XLVI/358/2022 – w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie 

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

https://powiatraciborski.sesja.pl/portal/videos/bf519512-1d95-4cdf-9375-5511d94e919f
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5. XLVI/359/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Związkiem Powiatowo - Gminnym "Pogranicze" 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

6. XLVI/360/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

7. XLVI/361/2022 – w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

8. XLVI/362/2022 – w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok. 

9. XLVI/363/2022 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. 

10. XLVI/364/2022 – w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 

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

11. XLVI/365/2022 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 

2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

 

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

w latach 2020 – 2022. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

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

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 

z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Związkiem Powiatowo - Gminnym 

"Pogranicze" dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów 

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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 udzielenia z budżetu Powiatu 

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

Ukrainie. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

18. Interpelacje i zapytania. 

19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. 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. 15:00 otworzył obrady XLVI 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 17 listopada 2022 r. 

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

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad 

 

Pismem nr OR.IV.002.3.11.2022 z dnia 29 listopada 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,  

- nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

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

 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Tomasz Cofała oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Ryszard Wolny – liczba radnych 22. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 
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Głosowanie: 

Za:              21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:           1 

 

Porządek obrad został zmieniony.  

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Raciborskiego                                

 

Protokół z XLV sesji z dnia 25 października 2022 r. został przygotowany i wyłożony do 

wglądu w statutowym terminie.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy protokół.  

Głosowanie: 

Za:   22 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:   0 

 

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

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Pawłowi Płonce oraz radnemu Arturowi Wierzbickiemu 

za jego pośrednictwem.  

Radny Paweł Płonka zadeklarował, że w głosowaniu oddała głos „za”, radny Artur Wierzbicki 

zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”.  

Protokół został przyjęty.  

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

 

Głosowanie: 

Za:   21 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się:    1 
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W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania, który 

uniemożliwił oddanie głosu radnemu Pawłowi Płonce, radnemu Sebastianowi Mikołajczykowi, 

radnemu Tomaszowi Kusemu, radnemu Romanowi Wałachowi, Członkowi Zarządu 

Andrzejowi Chroboczkowi oraz radnemu Arturowi Wierzbickiemu za jego pośrednictwem. 

Radny Paweł Płonka zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „wstrzymał się”, radny 

Sebastian Mikołajczyk zadeklarował, że w głosowaniu oddała głos „za”, radny Tomasz Kusy 

zadeklarował, że w głosowaniu oddał głos „za”, radny Roman Wałach zadeklarował, 

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

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

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 5. 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 26 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r. radni otrzymali drogą 

elektroniczną w dniu 17 listopada 2022 r. (zał.nr 4). 

 

W tym miejscu na salę obrad wszedł radny Ryszard Frączek – liczba radnych 23. 

 

 Następnie Starosta przedstawił także uzupełnienie informacji o pracach Zarządu 

Powiatu Raciborskiego między sesjami od 18 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. 

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

W dalszej części wystąpienia Starosta przedstawił informacje dotyczące realizowanych 

inwestycji na terenie powiatu raciborskiego. 
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Ad 6. Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu w latach 2020 – 2022. 

 

Materiał pn. „Inwestycje przeprowadzone w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu w latach 2020 – 2022.” (zał. nr 6) został omówiony na posiedzeniach Komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które poprzedziły dzisiejsze obrady.  

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu w ww. punkcie. 

Starosta przedstawił krótkie informacje nt. inwestycji realizowanych na terenie Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił dotychczasowego Dyrektora Szpitala 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika o omówienie powyższego materiału. 

Dotychczasowy Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik przedstawił informacje 

nt. projektów zakończonych oraz w trakcie realizacji na terenie Szpitala Rejonowego. 

 

Głos w dyskusji zabrali: 

-  Dotychczasowy Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik, 

- Przewodniczący Rady Adam Wajda, 

- radny Tomasz Kusy, 

- radna Elżbieta Biskup. 

 

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 Artur Wierzbicki 

poinformował, że członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 28 listopada 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. 

 

 W tym miejscu salę obrad opuścił radny Ryszard Frączek – liczba radnych 22. 
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

   Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                        16 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     6 

 

 Radny Ryszard Frączek nie wziął udziału w głosowaniu. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę XLVI/355/2022 w sprawie dokonania 

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

 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Radny Ryszard Frączek dołączył do obrad sesji – liczba radnych 23. 

 

Głos w dyskusji zabrali: 

- radna Elżbieta Biskup, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Paweł Płonka, 

- radny Ryszard Frączek, 

- radny Tomasz Kusy, 

- radny Piotr Olender. 

 

 Radny Tomasz Kusy zapytał o  koszt organizacji jarmarku na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu.  

Starosta poinformował, że odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona w formie 

pisemnej. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie:  

Za:                        16 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     7 
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          Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/356/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

 

Ad 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie:  

Za:                        23 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     0 

 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/357/2022 w sprawie  ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających 

z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

  

Głosowanie:  

Za:                        23 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     0 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/358/2022 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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Ad 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Związkiem Powiatowo - 

Gminnym "Pogranicze" dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

  

Głosowanie:  

Za:                        23 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     0 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/359/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Związkiem Powiatowo - 

Gminnym "Pogranicze" dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

 

Ad 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

Głos w dyskusji zabrał: 

- Starosta Grzegorz Swoboda. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

  

Głosowanie:  

Za:                       23 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    0 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/360/2022 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
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Ad 13. 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:                        23 

Przeciw:                 0  

Wstrzymało się:     0 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/361/2022 w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

 

Ad 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2023 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 Artur Wierzbicki nie oddał głosu w powyższym głosowaniu.  

W trakcie głosowania wystąpił problem techniczny z urządzeniem do głosowania radnego Artura 

Wierzbickiego. W celu weryfikacji głosowania Przewodniczący Rady skierował pytanie do 

radnego jaki głos został oddany, radny odpowiedział „nie pamiętam”, w związku z powyższym 

głos radnego nie został wzięty pod uwagę. 
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  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/362/2022 w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok. 

 

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

dotyczącej 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:                       23 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    0 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/363/2022 w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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 udzielenia z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni 

Plavni na Ukrainie. 
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Głos w dyskusji zabrali: 

- radny Ryszard Frączek, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Piotr Olender. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

  

Głosowanie:  

Za:                       22 

Przeciw:                0  

Wstrzymało się:    1 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XLVI/364/2022 w sprawie udzielenia 

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

Plavni na Ukrainie. 

 

Ad 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego 

na lata 2017 – 2020. 

 

Głos w dyskusji zabrał: 

- radny Artur Wierzbicki. 

   

  Radny Artur Wierzbicki zwrócił się z zapytaniem w sprawie opracowania na kolejne 

lata Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego.  

 Odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona w formie pisemnej. 

 

  W tym miejscu salę obrad opuścił radny Franciszek Marcol oraz Członek Zarządu 

Andrzej Chroboczek – liczba radnych 20. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
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Głosowanie:  

Za:                       20 

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 XLVI/365/2022 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

 

W tym miejscu salę obrad opuścił radny Adrian Plura – liczba radnych 19. 

 

Ad 18. Interpelacje i zapytania. 

 

Głos w tym punkcie obrad zabrali: 

- radna Elżbieta Biskup, 

 

Radna Elżbieta Biskup zwróciła  się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w sprawie  terminu 

zwrotu kosztów przeznaczonych na prace związane z utworzeniem jednostki jaką jest Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu. Ponadto radna zapytała, co stanie się ze sprzętem 

komputerowym, na którym obecnie pracują księgowe w poszczególnych jednostkach. 

 Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej. 

 

Ad 11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Artur Wierzbicki przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski. 

 

Ad 19. Wolne wnioski i informacje. 
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Głos w tym punkcie obrad zabrali: 

- radny Paweł Płonka, 

- Starosta Grzegorz Swoboda, 

- radny Artur Wierzbicki, 

- Członkini Zarządu Ewa Lewandowska. 

 

 Radny Paweł Płonka zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wyposażenia PKS 

w Raciborzu w przyczepkę bądź specjalne uchwyty do przewozu rowerów w celu uruchomienia 

połączeń autobusowych dedykowanych rowerzystom. 

 Odpowiedź została udzielona przez Starostę podczas obrad sesji.  

  

 Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 20 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Zgodnie 

z przyjętym planem pracy Rady na 2022 r. tematem kolejnej sesji będzie: „Budżet Powiatu 

Raciborskiego na 2023 r.”. Przewodniczący Rady poinformował również, że wspólne 

posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 19 grudnia 2022 r., 

godzina zostanie ustalona w późniejszym terminie. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o wcześniejsze przekazywanie drogą elektroniczną 

pytań i wątpliwości do projektu Budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 r. bezpośrednio do 

Wydziału Organizacyjnego bądź też do Skarbnika Powiatu.  

 Starosta Grzegorz Swoboda zaprosił wszystkich radnych oraz mieszkańców Powiatu na 

Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 15 – 18 grudnia 2022 r. na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaprosiła wszystkich obecnych na 

przedświąteczne widowisko pt. „Grudniowe refleksje…”, w którym wystąpią artyści Teatru 

„Senioralne Forte”. Widowisko odbędzie się 10 grudnia 2022 r. o godz. 18.00. Wstęp wolny. 

 

Ad 20.  Zamknięcie obrad 

 

          Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady    

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XLVI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

Raciborskiego o godz. 17:32. 
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Na tym protokół zakończono.  

 

Przewodniczący Rady 

 

Adam Wajda 

 

  

Protokołowała:  

Inspektor   

w Wydziale Organizacyjnym  

Magdalena Kolorz   


