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Protokół  Nr  XVII/2016 

z   sesji  Rady  Powiatu  w  Prudniku 

odbytej  w  dniu 29 stycznia  2016 r. 

 

 

W sesji Rady Powiatu uczestniczyli radni oraz osoby zaproszone wg list obecności stano-

wiących załączniki do  protokołu. 

 

W sesji Rady Powiatu uczestniczyli ponadto: 

- Skarbnik Powiatu – Pani Aleksandra Zembroń 

- Sekretarz Powiatu – Pani Halina Lisiecka 

- Radca prawny – Pani Grażyna Begej – Husak 

- Radca prawny – Pani Katarzyna Benroth - Kurpiel 

 

Ad. 1 Otwarcie XVII sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości 

 Przewodniczący Rady – Pan Józef Janeczko otworzył XVII Sesję Rady Powiatu.  

Przywitał Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z 

czym obradowanie i podejmowanie uchwał są prawomocne. 

Radny nieobecny – Marzena Kędra – usprawiedliwiona, Damian Szepelawy - usprawiedli-

wiony, Alfred Namysło. 

 

Ad. 2 Odtworzenie hymnu państwowego 

Pan Józef Janeczko – Przewodniczący Rady Powiatu poprosił wszystkich o powsta-

nie, po czym zarządził odtworzenie hymnu państwowego. 

Obecni na sesji stojąc, odśpiewali pierwszą zwrotkę hymnu. 

 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady – Pan Józef Janeczko przedstawił porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie XVII sesji, przywitanie radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z  dnia 18 grudnia 2015r. 

5. Sprawozdanie  Starosty  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  podjętych  na  sesji  w  

dniu  18 grudnia 2015 r. 

6. Informacja o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych złożone na XVI sesji Rady Powiatu. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r. (druk 

123). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prud-

nickiego (druk 124). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego. 

(druk 125) 

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego. 

13. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-

go w Powiecie Prudnickim za 2015r. 

14. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II pół-

roczu 2015r.  

15. Informacja o realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.” 

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżącej se-

sji. 

17. Wnioski i oświadczenia radnych. 

18. Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu. 

 

Na posiedzenie sesji przyszedł Pan Alfred Namysło. Obecnych 15 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na jego ręce wpłynął wniosek Starosty z 

dnia 26.01.2016r. dotyczący wprowadzenia do porządku obrad sesji następującego projektu 

uchwały: 

1)  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016r. (druk 126).  

Poinformował, że kwota kredytu wynika z uchwały budżetowej a spłata zaplanowana została 

do 2026r. co pozwala na spełnienie wymogów art.243 ustawy o finansach publicznych w 

zakresie wskaźników zadłużenia.  

            Po przegłosowaniu powyższą zmianę do porządku obrad przyjęto 13 głosami „za”, 1 

głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”. Powyższy projekt uchwały wprowadzono 

do pozycji numer 11 porządku obrad, kolejne punkty porządku obrad uległy przesunięciu. W 

związku z czym porządek obrad wydłużył się do 19 pozycji. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2015r. 

          Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do rozpoczęcia obrad sesji nie zgło-

szono żadnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest wyłożony do wglądu na 

sali narad, a także opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Nr XVI/2015 z dnia 18 grudnia 

2015r.- po przegłosowaniu przyjęto go „jednogłośnie”.   

 

Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w 

dniu 18 grudnia 2015r. 

      Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na sesji w dniu 18 grud-

nia  2015r. przestawił Wicestarosta – Pan Krzysztof Barwieniec. 

Stanowi ono załącznik do protokołu. 

 

Ad.6   Informacja o pracy Starosty i Zarządu  pomiędzy sesjami 

            Informację o pracy Starosty i Zarządu pomiędzy sesjami przedstawił Starosta Prud-

nicki Pan Radosław Roszkowski. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 7  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVI sesji Rady 

Powiatu 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko poinformował, że na poprzedniej sesji nie zgło-

szono interpelacji ani zapytań. 

 

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych 

 Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janeczko udzielił głosu radnym. 

 

Pan Joachim Kosz. 

1. Kiedy zostanie zrealizowana budowa kolejnych odcinków chodnika w miejscowości Miło-

wice? 

 

Pan Mirosław Czupkiewicz stwierdził, że w punkcie 6 porządku obrad, w którym Starosta 

przedstawia informację o pracy Zarządu i pracy Starosty powinno się coś wspomnieć o pracy 

samego Starosty a nie tylko o pracy Zarządu.  

Pan Mirosław Czupkiewicz zadał następujące pytania prosząc o pisemną odpowiedź.  

1.     Z inicjatywy grupy radnych Rada Powiatu dokonała zmian w Statucie Powiatu Prudnic-

kiego. Celem tej zmiany było umożliwienie publicznego dostępu do Protokołów z posiedzeń 

Zarządu Powiatu w możliwie najkrótszym terminie od dnia jego posiedzenia.  

Dlaczego Pan Starosta narusza zapisy Statutu Powiatu Prudnickiego dotyczące publi-

kowania Protokołów z Zarządu Powiatu. 

Fakty: Protokół Nr 61 z dnia 18 grudnia 2015r. przyjęty został na posiedzeniu Zarządu w dniu 

21 grudnia 2015r. Statutowy termin 30 dniowy minął 20 stycznia br. Protokół opublikowany 

został na stronie BiP Starostwa w dniu 25 lub 26 stycznia br.  
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2.      Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 13 stycznia br. podjął decyzję o wszczęciu po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania dotyczące przebudowy obiektu 

mostowego na ulicy Nyskiej w Prudniku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumen-

tacji technicznej wzmocnienia dźwigarów i naprawę podpór mostu. Dodatkowo zakres za-

mówienia obejmuje uzyskania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i pozwolenia 

budowlanego. 

Dlaczego Zarząd Powiatu zleca wykonanie nowego projektu technicznego skoro już 

wcześniej wykonany został taki projekt przez wrocławską firmę „Mosty” Józef Rabiega 

(44 tyś.zł.)? Przecież na podstawie tego projektu i wykonanej wcześniej ekspertyzy 

przez w/w firmę (za 28 tyś. zł.) zrealizowano I Etap remontu mostu i miał być realizo-

wany II Etap.  

 

Pan Ryszard Kwiatkowski 

1.    Czy władze powiatu zgłosiły projekt do Wojewódzkiego Kontraktu Terytorialnego? W 

ramach tych przedsięwzięć będzie realizowanych wiele poważnych prac, a dotychczas zgło-

szono 52 projekty na sumę 613 mln.złotych. Dotyczy przebudowy drogi Zwiastowice – 

Ucieszków). 

2.      Jak przedstawia się zachorowalność w naszym województwie i powiecie na grypę, czy 

odnotowano przypadek grypy w wyniku zakażenia wirusem AH1N1? 

Czy jesteśmy przygotowani na dużą zachorowalność na ten przypadek grypy? 

 

Pan Alfred Namysło 

1.     Zapytał o remont drogi Zwiastowice – Ucieszków, gdzie w budżecie zabezpieczono 

1 000 000,00zł., drugi 1 000 000,00zł. miał być z dofinansowania, którego najprawdpodob-

niej nie będzie, a zapewnieniem Starosty było wykonanie tego remontu w kwocie tego 

1 000 000,00zł. Pan Alfred Namysło powiedział, że należy być słownym do końca.  

Radny poprosił również o sprawdzenie prac remontowych w Józefowie, czy wszystko jest 

robione zgodnie z planem, terminem i zgodnie z założeniami. Radny uważa, że tam należy 

przeprowadzić kontrolę. 

 

Pan Zdzisław Pikuła poprosił aby Pan Prezesa PCM w kilku zdaniach przedstawił sytuację 

PCM na dzień dzisiejszy. 

Przewodniczący poinformował zebranych, że po omówieniu tematyki sesyjnej udzieli głosu 

Prezesowi Panu Markowi Labusowi. 
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Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r. 

(druk 123). 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu(…) o 

wyrażenie opinii Komisji do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Joachim Kosz poinformował, że Komisja Budżetu (…) 

na swoim posiedzeniu bez uwag przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Po-

wiatu Prudnickiego na 2016r. 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję. 

Ponieważ nikt z Radnych nie zgłosił się – Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janecz-

ko poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickie-

go na 2016r. (druk 123). 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r po przegłosowaniu – 

podjęto 11 głosami „za”  2 głosami „wstrzymującymi się” i 2 głosami „przeciw”. 

  

Ad. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk 124). 

              Przewodniczący Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu 

(…) o opinię Komisji do powyższego projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Pan Joachim Kosz poinformował, że Komisja na swo-

im posiedzeniu po dyskusji bez uwag w wyniku głosowania przyjęła projekt uchwały w spra-

wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 

124). 

Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego po prze-

głosowaniu – podjęto 13 głosami „za”  1 głosem „wstrzymującymi się” i 1głosem „przeciw”. 

 

Ad. 11.    Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk 

126). 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Janeczko odczytał Uchwałę nr 705/2015 z 

dnia 13 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej. Skład Orze-

kający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował możliwość sfinan-

sowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2016 rok.  

W dalszej części Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę nr  673/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Prudnickiego. Skład Orzekający Re-
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gionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował planowana kwotę długu Po-

wiatu Prudnickiego.  

Powyższe uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 Po odczytaniu powyższych uchwał Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami o opinię Komisji 

do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016r. 

- Pan Joachim Kosz – Przewodniczący Komisji Budżetu (…) poinformował, że mimo tego iż 

projekt uchwały został wprowadzony w dniu dzisiejszym do porządku obrad sesji, Komisja 

Budżetu (…) obradowała i dyskutowała nad projektem powyższej uchwały. Po uzyskaniu 

wyczerpujących odpowiedzi Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały i 

rekomendować Radzie Powiatu do przyjęcia.  

 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję w tym punkcie porządku ob-

rad. 

 

- Pan Zdzisław Pikuła – powiedział, że Pani Skarbnik na Komisjach poinformowała o zasa-

dach zaciągnięcia tego kredytu, gdzie część pieniędzy zostanie przeznacza na oświatę, 

PCM i na drogi. Radnego martwi fakt iż, nie zabezpieczono środków na most przy ulicy Ny-

skiej. Radny uważa, że jest to most strategiczny dla Prudnika i zapytał Starostę o możliwości 

sfinansowanie tego zadania w tym roku? 

- Pan Starosta – odpowiedział, że w sytuacji otrzymania dotacji rządowej na II etap moderni-

zacji tego mostu zabezpieczona zostanie kwota do jego realizacji. Poinformował, że kwotę 

którą szacuje się według kosztorysu to ok. 100 000,00zł. brakujących, 200 000,00zł. zadekla-

rowała w swoim budżecie w tym roku gmina Prudnik, która również ujęła na przyszły rok 

kwotę 300 000,00zł. Pan Starosta poinformował, że w sytuacji gdy nie otrzyma się dofinan-

sowania rządowego w tym roku, możliwe będzie przy wsparciu gminy Prudnik w przyszłym 

roku zrealizowanie tego zadania.  

- Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał czy Starostwo złożyło już taki wniosek o dofinansowa-

nie? 

- Pan Starosta – odpowiedział, że jeszcze nie, gdyż Zarząd czeka na sfinalizowanie procedur 

związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi. Poinformował, że dwukrotnie odwiedził 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska celem przyspieszenia wydania stosownych do-

kumentów. Pan Starosta wspomniał, że dokumenty zostały złożone w ubiegły piątek, a wczo-

raj otrzymano już oficjalną decyzję. W dniu dzisiejszym z sanepidu przyszły również informa-

cje, które złożone zostały w ubiegły piątek. Wspomniał, że praca Starosty polega również na 

dopilnowywaniu osobiście pewnych działań poprzez „odwiedzanie”  konkretnych jednostek i 

przyspieszanie pewnych spraw. 
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 Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad i przystąpił do gło-

sowania. 

Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016r. (druk 126)  - po prze-

głosowaniu podjęto 12 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się.”  

 

Ad.12.   Podjecie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickie-

go (druk 125). 

            Przewodniczący Pan Józef Janeczko poinformował, że powyższy projekt uchwały 

omawiany był na poszczególnych Komisjach.  

Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 

Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 125).  

Uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 125) – po prze-

głosowaniu podjęto „jednogłośnie”. 

 

Ad.13.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-

gólnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący RP – Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącego Komisji Edu-

kacji (…) o opinię Komisji do powyższego sprawozdania. 

Przewodniczący Komisji Edukacji (…) Pan Ryszard Kwiatkowski wspomniał, że parę 

lat temu kiedy powstał Powiat w oświacie wiele się zmieniło m.in. ogranicza się  godziny za-

stępstw, godziny nadliczbowe. Poinformował, że w rubrykach sprawozdania wynagrodzenia 

wyglądają bardzo ładnie ale w rzeczywistości jest już inaczej, gdyż nauczyciele mają dodat-

kowe obowiązki pracując na rzecz szkoły, zostają po godzinach. Komisja Edukacji (…) w 

dniu wczorajszym odwiedziła szkołę na ulicy Prężyńskiej i na Podgórnej. Przewodniczący 

wspomniał, że szkoda by było rezygnować z jednej ze szkół gdyż w każdej z nich są wpro-

wadzane unowocześnienia np. powstał nowy gabinet fryzjerski, wypożyczanie sal gimna-

stycznych.   

Pan Ryszard Kwiatkowski poprosił Naczelnik WOiZ – Panią Annę Wojtczak aby 

przedstawiła w skrócie powyższe sprawozdanie. Pani Naczelnik poinformowała, że do 17 

lutego każdego roku organ stanowiący ma być poinformowany o wysokości średnich wyna-

grodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i pla-

cówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Prudnicki. Obowiązek taki wynika z art. 

30a Karty Nauczyciela. W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości 

średnich wynagrodzeń  organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialne-

go ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 

danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na po-

szczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, usta-

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-01-2010&qplikid=2#P2A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-01-2010&qplikid=2#P2A6
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lonych w danym roku. Kwota różnicy  jest wypłacana  w formie jednorazowego dodatku uzu-

pełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wyna-

grodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Ze sprawozdania wynika, że nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego osiągnęli 

wymagane średnie wynagrodzenie w 2015 r., w związku z powyższym nie będzie wypłacany 

jednorazowy dodatek wyrównawczy. 

 

           Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  – po przegłosowaniu 

przyjęto „jednogłośnie”. 

 

Ad.14.  Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pu-

blicznego w Powiecie Prudnickim za 2015r. 

Przewodniczący Rady – Józef Janeczko stwierdził, że kolejnym punktem jest „Spra-

wozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powie-

cie Prudnickim za rok 2015”.   

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym sprawozdanie to  powinno 

zostać przyjęte przez głosowanie. Było ona omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji. 

Zapytał Radnych czy mają jeszcze pytania lub uwagi do sprawozdania. 

 Pytań i uwag nie zgłoszono, w związku z czym przyjęcie sprawozdania poddano pod 

głosowanie. Po przegłosowaniu sprawozdanie zostało przyjęte „jednogłośnie.” 

Stanowi ono załącznik do protokołu.  

 

Ad.15. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II 

półroczu 2015r.  

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną  w II pół-

roczu 2015 r.” – Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna opracowała informację, 

którą Radni otrzymali. Została ona przyjęta przez poszczególne Komisje.  

 W związku z brakiem pytań powyższa informacja została przyjęta do wiadomości.  

Stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.16.  Informacja o realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.” 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko poinformował, że powyższą informację omówiła 

szczegółowo Pani Kierownik PCPR. Zapytał Radnych czy mają pytania do tego punktu po-

rządku posiedzenia. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-01-2010&qplikid=2#P2A6
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- Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił się do Pani Kierownik PCPR Krystyny Wilisowskiej z 

podziękowaniem za bardzo dobrze przygotowaną informację. 

 Przewodniczący Rady Powiatu informację o realizacji „Powiatowego Programu Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-

2015.” poddał pod głosowanie – po przegłosowaniu podjęto ją „jednogłośnie.” 

  

Ad. 17.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na bieżą-

cej sesji. 

 Przewodniczący Rady Pan Józef Janeczko poprosił Prezesa PCM Pana Marka Labu-

sa o przedstawienie sytuacji jaka obecnie jest w PCM. 

 Prezes PCM powiedział, że szpital ma zachowaną płynność i ciągłość świadczeń 

medycznych. Poinformował, że dochodzenie, które trwało już się skończyło i otrzymano z 

policji zawiadomienie, że opisane czyny w 100% nie nosiły znamion czynu przestępnego w 

związku z czym dochodzenie umorzono. 

Prezes powiadomił Radnych, że  w tej chwili pracuje się nad systemem pożarowym. Należy 

dokonać wyboru firmy która to zaprojektuje i wybuduje. Poinformował, że w trakcie prac oka-

zało się, że szpital ma atrapę klimatyzacji, która była odpłatnie regularnie konserwowana. 

Rentgen który został zakupiony, jest wadliwy i często się psuje. Dopiero niedawno znalazł 

się serwis, który go uruchomił. W tej chwili rentgen działa i jest bezpieczny dla pacjentów. 

Należy jednak podjąć decyzję o zakupie nowego przenośnego sprzętu. Poinformował, że 

firma, która przed laty go sprzedała, być może nie istnieje lub się ukrywa, gdyż kontaktu z 

nimi praktycznie nie ma.  

Prezes podziękował szpitalowi w Białej i w Głuchołazach, które przyjmowały pacjentów ro-

biąc zdjęcia rentgenowskie.  

Prezes poinformował, że jest dość dużo nadwykonań.  

Próbuje się ściągnąć część pieniędzy, które Spółka zapłaciła w wyniku nadużycia kompeten-

cji czy w wyniku zaniechań poprzednich władz Spółki. Sprawa w tej chwili jest u prawników. 

Pan Marek Labus powiedział, że w tej chwili najważniejszą i priorytetową sprawą jest 

decyzja właścicielska co dalej ze szpitalem, czy ma radzić sobie sam – gdzie jego środki 

finansowe są niewystarczające, czy bez utraty własności szpitala oddać jego prowadzenie 

inwestorowi zewnętrznemu? Są to jednak decyzje właścicielskie, a nie Zarządu Spółki. 

 Pan Marek Labus poinformował, że Komisja Zdrowia przyjęła zaproszenie do PCM a 

Prezes zadeklarował, że jeśli będzie taka potrzeba w imieniu Spółki zaprasza całą Radę Po-

wiatu, jeśli Radni mają ochotę zobaczyć jak wygląda to od wewnątrz. 

  Prezes poinformował, że był na otwarciu nowego szpitala w Kluczborku, który wyglą-

da bardzo dobrze, są w nim 44 łóżka i jest na wysokim standardzie. Wspomniał, że zostało 

tam zainwestowane z różnych źródeł kilkadziesiąt milionów złotych. Prezes powiedział Rad-

nym, że wymagania bloku operacyjnego zarówno dla takiego szpitala jak i Prudnika są pra-



 10 

wie takie same, dlatego nie należy wierzyć w to, że za parę milionów wybuduje się nowy blok 

operacyjny w Prudniku, tak jak twierdzili to poprzednicy.  

Zarząd Spółki będzie oczekiwać decyzji co do dalszych działań związanych z funkcjonowa-

niem Szpitala: czy ogromne finansowanie ze strony właścicielskiej, czy próba ratowania szpi-

tala w ramach tego budżetu, który jest, albo pozyskanie inwestora zewnętrznego. Prezes 

poinformował, że w przypadku pozyskania inwestora zewnętrznego Powiat w pewnym sen-

sie utraci samodzielność wpływu na niego, utrzymując jednak status właściciela Spółki. Dłu-

goletnia dzierżawa akcji Spółki lub dzierżawa Szpitala przez partnera biznesowego dopro-

wadziły by do tego, że Szpital nadal będzie Powiatowy, jednak Powiat nie będzie do niego 

dopłacał. To partner dzierżawca zainwestuje swoje pieniądze, wykona standaryzację i będzie 

dbał o dalszy rozwój Szpitala.  

Zdaniem Prezesa PCM ta ostatnia droga jest najbardziej właściwa, jednakże to właściciel 

będzie podejmować decyzję, a nie Zarząd Spółki. 

  - Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał czy mammograf zakupiony kilka lat temu działa i czy 

jest podpisany kontrakt z NFZ na wykonywanie tych usług i czy Zarząd zamierza rozwiązać 

sprawę położenia tomografu komputerowego, który jest oddzielony od głównego budynku? 

Czy jest szansa pozyskać inwestora zewnętrznego na wydzierżawienie części szpitala? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że mammograf działa ale robienie zdjęć jest nieopłacalne, 

gdyż szpital nie ma podpisanego kontraktu z NFZ. Kontrakt został stracony, gdyż jakość 

zdjęć została zakwestionowana. Prezes wspomniał, że badania mammograficzne są odpłat-

ne a koszt wywołania takiego zdjęcia to ogromne pieniądze, gdyż odczynniki które do tego 

służą mają ważność 1 dzień. Koszt całej procedury przekracza znacznie  wartość tego co 

szpital dostanie za zdjęcia. Zdaniem Prezesa nie powinno się kupować analogowego apara-

tu do szpitala, tak jak to zostało zrobione przed laty.  

Prezes PCM powiedział, że jeśli chodzi o tommograf to należy to zmienić, jednak w tej chwili 

należy przede wszystkim zająć się zabezpieczeniem przeciwpożarowym, gdyż zagraża ono 

życiu ludzi. Pochłonie ono znaczną część pieniędzy, które są z podniesienia kapitału. Należy 

również zakupić sprzęt USG. 

- Pan Starosta – prosił o udzielenie informacji kto przez ostatnie 6 lat był odpowiedzialny za 

inwestycje i rozwój w Spółce? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że był specjalny wiceprezes odpowiedzialny za inwestycje. 

- Pan Starosta – zapytał przez kogo był on desygnowany? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że Statut Spółki który był został podpisany przez dwóch 

członków Zarządu desygnowanych przez Radę Powiatu a jeden przez akcjonariusza mniej-

szościowego  

- Pan Starosta – spytał który z nich był odpowiedzialny za inwestycje i rozwój? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że wszystkich tych ludzi powoływały Rady Nadzorcze. Za in-

westycje, rozwój i finanse odpowiedzialna była zawsze osoba, którą desygnował akcjona-
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riusz mniejszościowy, który wskazywał tą osobę a nie wybierał. Rady Nadzorcze wybierały 

zawsze Członków Zarządów. Prezes wspomniał, że inwestycjami w PCM kierował inżynier, 

lekarz, inżynier a na końcu technolog wykończeń budowlanych.  

Poprzedni Zarząd był 3 osobowy a decyzje podejmowane były dwuosobowo. Zdaniem Pre-

zesa takie sytuacje w ogóle nie powinny były mieć miejsca.  Jednakże informacje, które trafi-

ły do Prezesa z policji nie miały znamion czynu przestępnego i zostały umorzone. 

Pan Marek Labus wspomniał, że to co mówili poprzednicy odnośnie standaryzacji szpitala w 

kwocie 5-7 mln.złotych jest zupełną nieprawdą. Prezes uważa, że nie da się tak ogromnych 

remontów przeprowadzić w takiej kwocie. Stracono wiele lat i w tej chwili należy odpowie-

dzieć sobie na pytanie czy stać Powiat na Szpital? 

- Pan Zdzisław Pikuła – powiedział, że jest to kolejna Rada, która walczy o szpital. Zapytał, 

czy Prezes Pan Marek Labus ma wizję na Szpital i kiedy należy podjąć decyzję, w którym 

kierunku należy pójść? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że decyzje te powinny były być podjęte już w zeszłym roku lub 

dwa lata temu. Uważa, że przespano bardzo długi okres czasu.  

- Pan Mirosław Czupkiewicz – nawiązując do badań mammograficznych, wspomniał że 

mammobusy wykonują dużo takich badań i one na tym zarabiają. 

- Prezes PCM – odpowiedział, że firmy takie mają kontrakt z NFZ.  Poinformował również, że 

nigdy nie mówiło się o sprzedaży akcji. Mówiono o dzierżawie akcji. System ten jest mniej 

skomplikowany, zmienia się tylko ktoś kto użytkuje akcje i ma wpływ na to co się będzie ro-

bić. Czy znajdzie się taki inwestor? W ocenie Prezesa PCM może się to udać jednakże jest 

to okres kilkudziesięciu lat. Im dłużej będzie się zwlekać tym warunki jakie można uzyskać za 

użytkowanie tych akcji będą gorsze. Prezes uważa, że powinna być to jednostka, która ma 

zaplecze finansowe, musi przyjść firma, która nie może się uczyć tylko działać. To jednak 

jest decyzja właścicielska, a nie Zarządu Spółki. 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – Powiat wpłacił do Spółki w grudniu pieniądze za akcje, czy 

zostały one już na coś przeznaczone? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że są one na koncie i na pewno jakaś ich część będzie musia-

ła zostać przeznaczona na działania przeciwpożarowe. 

- Pan Zdzisław Pikuła – zapytał o blok operacyjny, i prace jakie toczyły się w tym kierunku? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że wiele prac projektowych i doradczych toczyło się w PCM i 

nie zostały wykonane. Nie można myśleć o bloku operacyjnym Szpitala bez koncepcji całej 

jego działalności. W 2 -4 milionach nie da się tego zrobić. W PCM było zbyt wiele nieprawi-

dłowości, za które teraz płaci Powiat. Prezes uważa, że powinien przyjść inwestor, który 

weźmie całą odpowiedzialność za Szpital i to on wtedy poniesie za niego odpowiedzialność. 

Taka osoba będzie musiała mieć możliwość prowadzenia tego Szpitala samodzielnie. W 

sytuacji PCM należy stworzyć dobry klimat do rozmów z inwestorami, aby móc utrzymać 

dobry nowoczesny Szpital. 
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- Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że Prezes PCM objął szpital już nowoczesny, a 

Radny pamięta aparaty rentgenowskie i inne sprzęty z czasów DDR-u. Dzisiaj jest już więcej 

nowoczesności. Radny woził pacjentów do Głuchołaz na zdjęcia rentgenowskie, którzy byli 

niezadowoleni z faktu, że nie można w sposób szybki naprawić sprzętu który jest niezbędny. 

Pacjenci płacili za zdjęcia rentgenowskie mając za darmo transport. 

- Prezes PCM – odpowiedział, że  pacjenci PCM nie płacili za zdjęcia gdyż koszty pokrywał 

szpital. Poinformował, że w rentgenie zepsuł się generator, który sprowadzany był z Korei. 

Firma która sprzedała przed laty rentgen utraciła licencje SAMSUNGA do handlu, nie odbie-

rała  telefonów i nie odpowiadała na maile. Nie było z nią w ogóle kontaktu. 

Prezes powiedział, że trzeba było włożyć wiele wysiłku i pracy żeby ten sprzęt naprawić. 

Wspomniał, że firma, która użyczyła rentgenu przenośnego ma bardzo dobrej jakości sprzęt i 

należy się zastanowić czy nie podpisać umowy z tą firmą, generuje to jednak dodatkowe 

koszty.  Prezes zrobił również plan zakupów, żeby można było określić progi przetargowe, 

jednakże pewne rzeczy wymagają odpowiedzialnych decyzji. 

- Pan Ryszard Kwiatkowski – powiedział, że szpital w Białej wysyła do badania krew i mocz 

czy nie można by tego wysyłać do Prudnika? 

- Prezes PCM – powiedział, że Szpital w Prudniku od lat nie ma swojego laboratorium, ma 

wykreślone ze swoich struktur laboratorium.  

- Pan Mirosław Czupkiewicz – podziękował za wystąpienie i zapytał gdzie przez lata był nad-

zór właścicielski? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że to nie jest pytanie do niego 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił się więc do Zarządu  aby przy najbliższej okazji udzie-

lić informacji gdzie był nadzór właścicielski i w jaki sposób był nad Spółką sprawowany? 

- Pan Alfred Namysło – zapytał o prywatyzację Szpitala, czy Prezes PCM umiałby wskazać 

potencjalnego inwestora, który w tej branży mógłby pomóc? 

- Prezes PCM – odpowiedział, że jeśli zaczną się rozmowy w tym temacie jest w stanie po-

móc. Jest to jednak decyzja właścicielska.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Prezesowi Panu Markowi Labusowi za 

wystąpienie. Zwrócił się do Zarządu Powiatu, aby na najbliższej sesji przedstawić Radzie 

Powiatu propozycje dalszego funkcjonowania Szpitala i być może skłaniać się do wprowa-

dzenia inwestora zewnętrznego. 

 

  

Przewodniczący RP Pan Józef Janeczko poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Pa-

na Starostę na interpelacje i zapytania Radnych. 
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Pan Starosta odpowiedział na zapytanie Pana Joachima Kosza w sprawie chodnika 

w Miłowicach. Poinformował, że trwają rozmowy z burmistrzem, w tym zakresie podjęto dzia-

łania, żeby te chodniki, gdzie mieszkańcy wnioskują, a mają poparcie gminy były współfinan-

sowane przez te gminy. Pan Burmistrz skłania się ku pomocy budowy samego chodnika, tam 

jednak należy uporządkować jeszcze gospodarkę wodnościekową. Pan Starosta uważa, że 

należy to przedsięwzięcie zrobić w sposób bardziej kompleksowy. 

 

Pan Starosta na zapytanie Pana Mirosława Czupkiewicza dotyczące obiektu mosto-

wego powiedział, że zostanie udzielona odpowiedź pisemna. Co do publikacji protokołu jeśli 

jest tak jak mówi Radny zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec winnych tego zaniedba-

nia. 

 

Pan Starosta odpowiadając na zapytanie Pana Ryszarda Kwiatkowskiego dotyczące 

zgłoszenia projektów w ramach Wojewódzkiego Kontraktu Terytorialnego poinformował, że 

mogły się tam znaleźć tylko projekty kluczowe dla Województwa, a wśród nich jest projekt na 

modernizację Zespołu Szkół Rolniczych, który już w tym roku będzie realizowany.   

Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące grypy odpowiedzi udzieli Pan Inspektor Sanitarny. 

 

Pan Starosta w odpowiedzi na zapytanie Pana Alfreda Namysło dotyczącej przebu-

dowy drogi Zwiastowice – Ucieszków poinformował, że ta droga została zaplanowana przed 

paru laty w ramach współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Prudnickiego, doku-

mentacja ta jest w posiadaniu Starostwa. Jednakże jakość tego projektu spadła ponieważ 

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski wycofał się z realizacji swojej części inwestycji. W tej chwili 

trudno będzie zrealizować to ze środków własnych. Starosta powiedział, że nikt takiej obiet-

nicy nie składał.  

Pan Józef Skiba odpowiedział, że jeśli chodzi o drogę Józefów, firma która to zadanie wyko-

nywała musiała mieć kilka zleceń i nasze zadanie odpuściła. W grudniu 2015r. postanowiono 

po rozmowie z radcą prawnym odstąpić od umowy i rozliczyć się z tą firmą. Należy w tej 

chwili doprowadzić do odzyskania tych środków w ramach tzw. utraconych korzyści. Plac 

budowy został odpowiednio zabezpieczony. Pan Józef Skiba powiedział, że należy przepro-

jektować to zadanie i ogłosić nowy przetarg. Zadanie to będzie realizowane w ramach nowe-

go zamówienia publicznego. 

- Pan Alfred Namysło – powiedział, że należy zwrócić uwagę również na jakość wykonywa-

nych prac. 

- Pan Józef Skiba – powiedział, że nie ma nowego przebiegu  jeśli chodzi o wysokość kana-

lizacji. Większa część studzienek  starych pozostała, doszło natomiast kilka nowych. Na eta-

pie realizacji zadania nie ma możliwości odprowadzenia wód inaczej z rynien jak do kanali-
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zacji. Poinformował, że w momencie, jeśli stwierdzone zostaną wady, będą musiały zostać 

usunięte bądź obniży się spłatę za powyższe zadanie. 

 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał dlaczego Starostwo chce robić nowy projekt na most? 

- Pan Józef Skiba – odpowiedział, że po to była robiona ekspertyza mostu, żeby stwierdzić w 

jakim stanie on jest i jaką ma nośność. W związku z czym zrobiono ekspertyzę i założenie 

było takie, aby ten remont przeprowadzić w dwóch etapach. I etap zakładał remont tego mo-

stu, II etap zakłada wzmocnienie dźwigarów i remont podpór. Jest na to dokumentacja wy-

konawcza. Poinformował, że warunkiem złożenia wniosku do Ministerstwa Infrastruktury było  

przedłożenie pozwolenia budowlanego. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej, które 

jest zgodne z dokumentacją wykonawczą. Dokumentacja budowlana została wykonana, 

gdyż dokumentacja wykonawcza nie wystarczyła, aby uzyskać pozwolenie budowlane. 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że nie można nie wiedzieć na co zleca się projekt. 

Projekt zleca się do zgłoszenia, albo do pozwolenia. 

- Pan Józef Skiba – powiedział, że dokumentacja wykonawcza nie spełniała warunków do-

kumentacji projektowej budowlanej. 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że nie można wydawać 44 000,00zł. na dokumen-

tację, która nie spełnia pewnych wymogów. Radny zapytał czy mówi się o remoncie czy 

przebudowie?  

- Pan Józef Skiba – odpowiedział, że most był remontowany i przebudowywany 

- Pan Mirosław Czupkiewicz – poprosił o dokładną odpowiedź na piśmie. 

 

 Pan Adam Piotrowski Dyrektor z PSSE poinformował Radnych, że nie ma zagrożenia 

w naszym terenie jeśli chodzi o zachorowalność na grypę. Dokładna informacja na zapytanie 

Radnego Pana Ryszarda Kwiatkowskiego zostanie przygotowana na piśmie. Pan Dyrektor 

uważa, że jedyną najlepszą metodą jest szczepienie, żeby ustrzec się przed grypą. 

- Pan Ryszard Kwiatkowski – zwrócił się do Pana Starosty, żeby pomyślał o zaszczepieniu 

pracowników Starostwa przeciwko grypie. 

 

 

Ad. 18.   Wnioski i oświadczenia radnych 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko poinformował, że do Rady Powiatu i do Zarządu 

wpłynęły 3 pisma. Pismo Starosty Opolskiego ws. rezolucji na temat nienaruszalności granic 

powiatu opolskiego oraz stanowisko burmistrzów miast i wójtów gmin Powiatu Opolskiego z 

dnia 3 grudnia 2015r. Pismo z Urzędu Miejskiego w Prószkowie dotyczące sprzeciwu wobec 

działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola, jak rów-

nież pismo z Urzędu Gminy Lubniany w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezy-

denta Miasta Opola, podjętą z dnia 17 grudnia 2015r.  
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Przewodniczący poinformował zainteresowanych Radnych, że mogą w biurze rady zapoznać 

się z powyższymi pismami.  

 

 Przewodniczący Pan Józef Janeczko poinformował, że następna sesja Rady Powiatu 

odbędzie się w dniu 26.02.2016r. o godz.1300 

 

 Pan Tadeusz Wrona złożył na ręce Pana Starosty pisemny wniosek: 

1. Jaką pomoc Powiat Prudnicki przeznacza na rozwój sportu w Polsce? 

2. Czy Powiat pomaga nadal w utrzymaniu klas sportowych w szkołach Powiatu Prud-

nickiego, oraz w jaki sposób jest zabezpieczona baza treningowa dla juniorskich dru-

żyn koszykówki Smyka Prudnik? 

3. W jaki sposób Powiat wspomaga w szkole specjalnej w Głogówku uczniów występu-

jących na olimpiadach specjalnych , nawet na arenie międzynarodowej? 

4. Czy jest możliwe, aby Rada Powiatu otrzymała wiadomości od Klubów Sportowych 

oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Klubów Sportowych, przeprowa-

dzenie dyskusji, w jaki sposób Powiat wspomaga te Kluby? 

Radny prosi o odpowiedź pisemną i przekazanie jej wszystkim Radnym.    

 

Ad. 19   Zamknięcie XVII sesji Rady Powiatu 

W związku z wyczerpaniem porządku – Przewodniczący RP – Pan Józef Janeczko 

zamknął obrady XVII sesji, dziękując wszystkim za udział. 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:10.                                            

 

 

 

 

 

 

 

        Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Rady           

Agnieszka Bandurowska                                                                       Józef Janeczko                                                              


