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Protokół Nr XXXVIII/2021 

z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 29 stycznia 2021 r. 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) sesja odbyła się  

w zdalnym trybie obradowania. 

Obrady rozpoczęto 2021-01-29 o godz. 13:13:37, a zakończono o godz. 14:40:31 tego samego dnia. 

Głosowania imienne odbywały się w systemie Rada365. Posiedzenie sesji Rady Powiatu w Prudniku 

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Bożena Wróblewska 

15. Alicja Zawiślak 

16. Kazimierz Bodaszewski 

17. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XXXVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:13:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu w Prudniku  

i przywitał obecnych na niej Radnych oraz poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:14:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:14:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że dnia 29 stycznia 2021 r. na podstawie 

art. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, wpłynął wniosek Zarządu 

Powiatu o dokonanie zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wycofanie projektu uchwały 

dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 

użytkowej 182,64 m2 mieszczących się przy ul. Jagiellońskiej 3 w Prudniku. Poinformował, że w dniu 

25 stycznia 2021 r. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami powziął informację 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46028
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46029
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46030
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o zmianie decyzji wnioskodawców w zakresie proponowanych warunków w przedmiocie najmu.  

W związku z powyższym nie ma podstaw do podjęcia uchwały w proponowanej treści. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Głosowanie w sprawie usunięcia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 

182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy  

ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 

dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5  

z Afortest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łące Prudnickiej ul. Nad 

Złotym Potokiem 70 (druk nr 297). (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Joachim 

Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, 

Janusz Siano, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, 

Alicja Zawiślak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, 

Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, 

Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

Przed przystąpieniem do przedstawienia porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Józef Janeczko 

wraz z Starostą Prudnickim Panem Radosławem Roszkowskim wręczyli Odznakę Honorową Powiatu 

Prudnickiego Panu Ryszardowi Grajkowi– długoletniemu Dyrektorowi Prudnickiego Ośrodka Kultury 

w Prudniku. 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 29.12.2020 r. oraz 14.01.2021 r. (13:27:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie protokół z sesji z dnia 

29.12.2020 r.  

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46043
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 29.12.2020 r. (13:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, 

Józef Meleszko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, 

Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie protokół z sesji z dnia 

14.01.2021 r.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 14.01.2021 r. (13:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir 

Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Radosław 

Roszkowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, 

Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:29:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu   

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:41:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między-sesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że Starosta Prudnicki nie powiedział o wszystkim w swoim 

sprawozdaniu, a powinien. Zapytał czy Rząd przejmując szpitale chce przejąć również Spółki. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że tak, jeżeli wszystkie szpitale to 

wszystkie, również powiatowe, a forma organizacyjna nie ma znaczenia. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że chyba ma znaczenie. Zapytał, skąd Starosta ma takie informacje. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że powstał rządowy zespół skupiający 

różnych fachowców, ale z pominięciem fachowców samorządowych, który ma opracować do końca 

marca projekt ustawy porządkujący zarządzanie szpitalami w Polsce. Wszystkie nieoficjalne wieści  

które krążą wśród korporacji samorządowych, w tym Związek Powiatów Polskich mówią o tym, że 

chodzi jednak o przejęcie szpitali. Ma nadzieję, że nic z tego nie wyniknie, ale dobrze jak byłyby 

jakieś usprawnienia, szczególnie w tych województwach, w których szpitale sobie nie radzą i mają 

potężne zadłużenie. W naszym województwie raczej takich sytuacji nie ma, chociaż słychać różne 

głosy. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46048
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46052
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Radny Dariusz Kolbek zapytał czy zamieszczone zostało gdzieś ogłoszenie o możliwości wynajęcia 

pomieszczenia w budynku przy ul. Jagiellońskiej  w Prudniku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że do Starostwa Powiatowego zgłosiła 

się firma zainteresowana wynajęciem pomieszczenia. Oczywiście przed uczynieniem takiego ruchu 

powinno zostać umieszczone ogłoszenie o nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał czy takie ogłoszenie już jest. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż z tego co mu wiadomo, to jeszcze 

ogłoszenia nie ma, ponieważ nie ma na to pomieszczenie pomysłu. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że jeśli zainteresowana firma nie wie czego chce, bo najpierw 

chciała całość, a teraz nie wie jaką część, to może trzeba by było dać ogłoszenie. Zadał pytanie 

odnośnie rentgena, czy oprócz Marszałka i środków unijnych dołożył się do tego też Wojewoda. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie. Wcześniej dołożył do adaptacji 

pomieszczeń około 50-60 tysięcy zł.  

Radny Dariusz Kolbek upewnił się czy chodzi o miejsce gdzie będzie rentgen. 

Starosta prudnicki, Pan Radosław Roszkowski potwierdził oraz dodał, że było dużo wsparcia 

rządowego w innych sprawach powiatowych, np. przy zakupie sprzętu dla szpitala w Białej, który 

częściowo jest już kupiony. Jednak jeśli chodzi o rentgen to nie  było tu pieniędzy rządowych. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał o spotkanie Starosty Prudnickiego z Burmistrzem Głogówka dotyczące 

transportu zbiorowego. Chciałby wiedzieć, dlaczego Głogówek podpisał oddzielną umowę. Na 

spotkaniu był obecny również członek Zarządu, Pan Dragomir Rudy. Zapytał dlaczego Burmistrz 

Głogówka miał podpisać pismo z datą wsteczną. 

Starosta Prudnicki, Radosław Roszkowski odpowiedział, iż nie rozumie drugiej części pytania 

Radnego. 

Radny Dariusz Kolbek powtórzył, że Starosta Prudnicki wraz z członkiem Zarządu chcieli żeby 

Burmistrz Głogówka podpisał pismo z datą wsteczną. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że u Burmistrza Głogówka był dwa 

razy, około tydzień temu i wczoraj. Z tym, że tydzień temu spotkanie odbyło się u Pani 

Wiceburmistrz, ponieważ Pana Burmistrza nie było, natomiast wczoraj byli oboje. W żadnym z tych 

przypadków nie było mowy o podpisywaniu jakichkolwiek pism z datą wsteczną. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, dlaczego Głogówek podpisał oddzielną umowę. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż nie zna szczegółowych informacji i na 

ten temat mógłby wypowiedzieć się Pan Wicestarosta, który zajmował się całym tematem w imieniu  

i na prośbę samorządów gminnych. Głogówek podpisał umowę, ale o treści takiej samej jak umowa 

wspólna, więc tutaj może kwestie ambicjonalne miały jakieś znaczenie, a nie merytoryka. 

Radny Dariusz Kolbek zwrócił się z pytaniem do Starosty Prudnickiego, czy jak wyjeżdża w delegacje 

i nastąpi wypadek samochodu, którym jedzie to czy to Starostwo Powiatowe ma pokrywać te koszty. 
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Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie wie czy Radny tak źle mu życzy, 

ale w przypadku wypadku w pracy z jednej strony jest to kwestia ubezpieczenia samochodu. 

Radny Dariusz Kolbek sprostował, że mówi o naprawach samochodu oraz dodał, że chodzi o wypadek 

Starosty Prudnickiego w Czechach, przy którym uszkodzony został samochód i chciał żeby to 

Starostwo pokryło koszty. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nic takiego nie miało miejsca. 

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że Starosta w swoich sprawozdaniach nie wspomniał o dwóch 

sprawach, o których jest głośno w mediach, a dotyczą one Powiatu. Pierwsza sprawa dotyczy Pani 

Wilisowskiej, która wygrała z Powiatem sprawę w Sądzie, są to koszty ponad 18 tysięcy 

odszkodowania i jeszcze koszty postępowania. Należy dodać, że Pani Wilisowska pracowała jeszcze 

kilka miesięcy w PCPR w Prudniku i jednocześnie była już zatrudniona nowa Kierownik PCPR. 

Radny chciałby wiedzieć kto poniósł wspomniane koszty wyroku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż w sposób oczywisty koszty tego 

wyroku poniósł i poniesie PCPR, który był stroną sprawy sądowej. Pani Wilisowska nie została 

zwolniona dyscyplinarnie, tylko ze zwykłym wypowiedzeniem umowy o pracę, ponieważ mimo 

proponowanej dalszej współpracy, nie chciała być zastępcą kierownika. Mimo mediacji w tej sprawie, 

które wydawało się, że zakończą się pomyślnie niestety zmieniła zdanie finalnie. W związku z tym 

Pani Wilisowska była w okresie wypowiedzenia i w którymś momencie ten okres wypowiedzenia 

został nie tyle co skrócony, ale została zwolniona ze świadczenia pracy, jako że Powiat był 

zainteresowany już nowymi rozwiązaniami organizacyjnymi i merytorycznymi w jednostce i nie miało 

sensu ciągnięcie tego na siłę, bo wiele dobrego by z tego nie wyniknęło. Co do samego procesu, to tak 

jak było wspomniane, koszty poniesie PCPR, który był stroną w sprawie. Bardzo ubolewa nad tym,  

że nie miał możliwości wypowiedzieć się w sądzie, ponieważ nie wszystkie dokumenty są w aktach 

osobowych pracowników, wiele jest spraw, szczególnie w samorządzie, które związane są  

z protokołami chociażby komisji, zarządu, sesjami, sprawozdaniami itd., gdzie czasami pojawiają się 

uwagi i było to miejsce żeby się wypowiedzieć. Natomiast sąd oparł się wyłącznie o akta osobowe, 

gdzie są dobre rzeczy, bo nagrody i odznaczenia, które nie ulegają zatarciu, natomiast kary ulegają  

i nie ma ich później w aktach. Nie oznacza to, że Pani Krystyna Wilisowska była karana, ale oparcie 

się wyłącznie o akta osobowe było nieporozumieniem. Niestety sytuacja, która zaistniała niefortunnie 

w trakcie tej sprawy odebrała Powiatowi możliwości innego, mocniejszego oddziaływania, jako 

czynnikowi sprawczemu „zmiany miejsca pracy” Pani byłej Kierownik. Przesłuchiwano Panią 

Kierownik Jolantę Barską, która sprawy nie znała, ponieważ jej wtedy nie było, a nie przesłuchano 

przedstawicieli organów, którzy temat przeprowadzili. Czy to jest jakaś duża staranność, niech każdy 

sobie sam odpowie, ale nie udało się zrobić więcej, ponieważ był popełniony błąd formalny. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że szkoda, iż Starosta Prudnicki nie pamięta, jak powiat bronił Pani 

Wilisowskiej, jest to dziwne. Przeczytał wyrok i uważa, że jest on druzgocący dla Powiatu  

i powiatowych prawników. Uważa, że przez to, że Powiat ciągnął  sprawę na siłę to jest to strata  

w wysokości około 25.000 zł., oprócz tych pieniędzy, które Pani Wilisowska pobierała jeszcze, gdy 

Kierownikiem była już Pani Barska, tak więc będzie to około 40 a nawet 50 tysięcy zł., które Powiat 

przez tą sprawę stracił. Dowiedział się, że Powiat zatrudnił na stanowisku Głównego Specjalisty  

w Wydziale Organizacyjnym panią Kolbiarz. Chciałby wiedzieć, jaka będzie płaca na tym stanowisku 

i czy jest to nowo stworzone stanowisko. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jest to stanowisko, które wyniknęło 

ze zmieniającego się prawa i zostało wprowadzone do Regulaminu już jesienią. Kierownictwo urzędu 

miało świadomość, że będzie konieczność kogoś zatrudnić, więc w styczniu został ogłoszony konkurs. 

Zgłosiły się 3 osoby z czego żadna nie była z Powiatu Prudnickiego, a wywołało to oburzenie  

w mediach społecznościowych, że mieszkańcy Powiatu Prudnickiego nie dostali pracy, jednak nikt  

z powiatu nie zgłosił się do konkursu. Nie zgłosiły się również osoby niepełnosprawne,  
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które przy takich konkursach są preferowane. Na trzy osoby, które się zgłosiły, dwie nie spełniły 

oczekiwań formalnych, a osoba wspomniana przez Radnego takie oczekiwania spełniła. Był to 

konkurs i Pani w tym konkursie wypadła na tyle dobrze, że rozstrzygnięty został na jej korzyść. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, jaką pensję otrzyma Pani na tym stanowisku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jeszcze się nad tym nie zastanawiał, 

ale będzie to kwota na poziomie pensji osób, które są na podobnych stanowiskach w Starostwie 

Powiatowym zgodnie z Regulaminem wynagradzania. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał o przybliżoną kwotę. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił się z pytaniem do Radnego Dariusza Kolbka 

czy powie ile zarabia jako Dyrektor Biura Senatorskiego. 

Radny Dariusz Kolbek odpowiedział, że do pieniędzy Biura Senatorskiego nic nie ma Starosta 

Prudnicki, a on jako Radny Powiatu chce wiedzieć w jakim przedziale i ile mniej więcej ta Pani 

dostanie. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że od 0 do 10 tysięcy. 

Radny Dariusz Kolbek uważa, że jest to niesmaczne, ostatnie wymianki Prudnik – Nysa, Starosta 

Prudnicki jest w Radzie Nadzorczej u Burmistrza Nysy, a tu zostaje zatrudniona jego żona.  

A najgorsze jest w tym wszystkim, że ludzie zarzucają PiS, że to PiS za to odpowiada i stwierdza, że 

się od tego odcina, bo jako członek PiS nie zgodziłby się na coś takiego.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski stwierdził, że też się od tego odcina. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że nie wie kto za to odpowiada. Jeżeli ta Pani pracuje dobrze, to 

niech pracuje, ale jest to dziwne. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zapytał o co chodzi Radnemu. 

Radny Dariusz Kolbek zwrócił uwagę, że Starosta Prudnicki nie chce nawet powiedzieć, jaka będzie 

pensja tej Pani. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że adekwatna. Jeżeli będzie już 

zatrudniona, to być może będzie możliwość przybliżonego podania tych kwot. Jednak jest to kwestia 

dotycząca oświadczeń majątkowych, nie wie, czy może mówić o przyszłym pracowniku. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że nie wie czy dożyje czasu aż Pani złoży oświadczenie majątkowe. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski dodał, iż będzie to poza jurysdykcją Powiatu. 

Radny Józef Meleszko zapytał, co wchodzi w zakres ubezpieczenia dróg i jakie są warunki. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że np. uszkodzenie dróg przez klęskę 

żywiołową, czy jeśli użytkownik na drodze powiatowej, przez dziurę w drodze urwie albo uszkodzi 

np. felgę to również ubezpieczenie to obejmuje. Jest problem z mostami, bo nikt ich nie chce 

ubezpieczać. 

Radny Józef Meleszko zapytał, czy jest to ubezpieczenie roczne, powtarzające się. 
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Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że tak. 

Radny Józef Meleszko zapytał jeszcze o zmianę Regulaminu Organizacyjnego, czy chodzi o zmianę 

przed chwilą rozważaną, czy jeszcze jakąś inną. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski oddał głos Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszce 

Zagórskiej. 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska odpowiedziała, iż zmiana organizacyjna dotyczy zadania 

ochrony danych osobowych, mianowicie zadanie dotyczące nadzoru nad umową o ochronie danych 

osobowych było w Wydziale Oświaty (…), a wróciło z powrotem do Wydziału Organizacyjnego (…). 

Radny Ryszard Kwiatkowski zapytał Starostę Prudnickiego o sprawę ogrzewania budynków 

szkolnych. W Centrum Kształcenia Zawodowego na ulicy Prężyńskiej i w II LO zainstalowano piece 

gazowe do ogrzewania budynków. Zapytał kto doprowadza gaz do tych budynków i pobiera opłatę, 

czy PGNiG czy Zakład Energetyki Cieplnej w Lubrzy, ponieważ są w tej sprawie niejasności. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż zgodnie z informacją od Wicestarosty, 

jest to PGNiG. Zwrócił uwagę, że pytania powinny odnosić się do sprawozdania, a nie było w nim  

o tym mowy. Pytania powinny być zadawane w odpowiednim punkcie lub na piśmie. Radni 

nadużywają zgody na zadawanie pytań do sprawozdania i zaczynają się pytania o wszystko.  

Radny Ryszard Kwiatkowski zapytał jeszcze, co ma z tym wspólnego ZEC. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano odpowiedział, że ZEC był stroną projektu i realizował  zadanie 

dostawy ciepła w ramach projektu w sieci. Natomiast okazało się, że to rozwiązanie nie jest możliwe 

do zrealizowania na ulicy Prężyńskiej, ze względu na odległość linii, która dostarczała by to ciepło  

i przez to, że na ulicy Prężyńskiej nie było kolejnych klientów zainteresowanych tą formą ogrzewania. 

W związku z tym zmieniona została koncepcja na zasilanie ciepłem poprzez gaz i sferę tej działalności 

przejął na siebie, zgodnie z umową partnerską ZEC, który załatwiał wszystkie kwestie związane  

z dostarczeniem i podłączeniem linii gazowej do budynku na ulicy Prężyńskiej. Od tego roku ulica 

Prężyńska jest zasilana w ciepło w nowoczesny sposób, nie tak jak do tej pory piecami węglowymi, za 

które trzeba było płacić opłatę środowiskową. Jest zrobiona całkowicie nowa instalacja głównego 

zasilania w ciepło i działa to dosyć sprawnie. Wydaje się, że nie powinno z tym być w najbliższych 

latach problemów. Zasilanie jest przygotowane na dołączenie kolejnego obiektu, który ma być 

przeznaczony na Inkubator Przedsiębiorczości.  

Przewodniczący Rady, Józef Janeczko przypomniał żeby zadawać pytania dotyczące sprawozdania  

i informacji o pracy Starosty Prudnickiego. 

Radny Mirosław Czupkiewicz powiedział, że z wielką uwagą wysłuchuje informacji przedstawianych 

przez Starostę Prudnickiego na temat pracy swojej i Zarządu. Uważa, że jest mowa o sprawach 

drobnych, niejednokrotnie mało istotnych, a nie informuje się Radnych o tak ważnych sprawach jak 

np. rozstrzygnięcie wyroku sądowego, o które pytał wcześniej Radny Kolbek. Powiedział, że ma 

swoje zdanie na ten temat, jest to już kolejna przegrana sprawa w ostatnich latach przez Powiat, 

przypominając o byłej Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu, byłym Panu Naczelniku 

Wydziału Komunikacji, potem o sprawie związanej z Orlikiem, wcześniej Pan Dyrektor Zespołu 

Szkół Rolniczych. Dużo się tych spraw nazbierało, co nie jest dobre dla Powiatu, że każdą sprawę  

o zwolnienie pracownika przegrywają. Szkoda, że Radni dowiadują się o takich sprawach nie  

z informacji Pana Starosty tylko z lokalnej prasy. Tak było przez wiele lat i jak widać, dalej się nic nie 

zmieniło. Należałoby się tym wszystkim sprawom przyjrzeć i wyciągnąć wnioski, że zwalnianie 

pracowników pochopnie nie ma sensu, a oprócz tego kosztuje to Powiat ,,grube” tysiące złotych. 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i przystąpił do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 295) 

(14:11:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Nieruchomościami o opinię Komisji o projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021 r. ,,jednogłośnie” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 

2021 r. (druk nr 295) (14:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław 

Roszkowski, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ryszard 

Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk nr 296) (14:13:00) 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  

i Gospodarki Nieruchomościami o opinię Komisji o projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 25 stycznia 2021 r. 

członkowie Komisji przyjęli ,,jednogłośnie” projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związki z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 296) (14:14:00) 

 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46053
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46057
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Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, 

Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Janeczko, Józef Meleszko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Wielka Księga Opozycji na pograniczu - 

Tom IV" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 298) 

(14:14:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radny Józef Meleszko zapytał, czy w związku z wydaniem kolejnego tomu, brany był pod uwagę Pan 

Naskręt, jego informacje i zakres wiedzy. Czy był brany pod uwagę, jako że ma on dostęp do 

materiałów IPN.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż jest w dobrym kontakcie z Panem 

Naskrętem i namawiał go do zamieszczenia swoich wspomnień i informacji już w II tomie, przy III 

tomie prośba była ponawiana. Chodziło o dwa wątki, jeden związany z działalnością Pana Naskręta  

w opozycji i późniejsze losy, również w świetle aktualnych informacji IPN, a drugi związany z nim 

jako szefem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, ponieważ uważa, że ten wątek powinien być 

opisany. Jeśli Pan Naskręt wyrazi chęć zawarcia swoich informacji to jest na to miejsce. Ma tylko 

uwagę związaną z tym, że należy mieć w pamięci dobra osobiste, które ewentualnie mogłyby zostać 

naruszone, musi to być realizowane zawsze pod opieką prawników, tak żeby nikomu nie zrobić 

krzywdy, ponieważ informacje z IPN są często opatrzone nazwiskami osób, które okazały się tajnymi 

współpracownikami czy są podejrzewane, że były tajnymi współpracownikami.  W takiej publikacji 

trzeba być ostrożnym względem tego, ponieważ można się narazić na procesy sądowe. Innych 

przeciwwskazań nie ma. 

Przewodniczący Rady, Józef Janeczko poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Wielka Księga Opozycji 

na pograniczu - Tom IV" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

(druk nr 298) (14:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena 

Wróblewska, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Ryszard 

Kwiatkowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

10. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w Powiecie Prudnickim za rok 2020. (14:19:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46059
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46061
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Radny Dariusz Kolbek powiedział, iż na ostatniej komisji zapytał o kary związane z epidemią. 

Ponownie zapytał, ile takich kar było na terenie Powiatu.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie może odpowiedzieć Radnemu na 

pytanie, ponieważ Rząd zabronił udzielania informacji pracownikom sanepidu o przebiegu epidemii  

i ilości osób zarażonych. W związku z czym Powiat jest odcięty od wszystkich informacji, którymi 

dysponuje sanepid, mogą jedynie przeczytać informacje zawarte na ogólnopolskiej stronie 

ministerialnej, rządowej o ilości osób zakażonych.  Jeżeli chodzi o kary, które nakładał sanepid, to 

nigdy nie otrzymywali takiej informacji. Uważa, że takie pytanie należy przekazać na piśmie do służb 

wojewódzkich, które zajmują się takimi sprawami i być może odpowiedź zostanie udzielona. Sanepid 

nie jest już w strukturze samorządu powiatowego i dodatkowo został nałożony zakaz udzielania 

informacji. 

Przewodniczący Rady, Józef Janeczko poinformował, iż otrzymał informację z Wydziału Oświaty  

i Zdrowia, że Prezes PCM S.A. nie weźmie udziału w dzisiejszej sesji, Nie znana jest przyczyna 

nieobecności, ale zostanie ponowiona prośba, aby Pan Prezes był obecny na sesji w lutym. Wniosek  

o obecność Prezesa był złożony na Komisji Edukacji przez Radnego Meleszko. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, jak wyglądają szczepienia w Powiecie i czy Starosta Prudnicki już się 

zaszczepił. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż bardzo by chciał, ale czeka na swoją 

kolej. W ostatnim czasie zaszczepił się na grypę, jednak  jeśli chodzi o COVID to ma nadzieję, że 

przed wakacjami będzie możliwość aby się zaszczepić. 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że rozmowa schodzi na inny temat w związku z czym zakończył 

dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Prudnickiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2020. (14:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, 

Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Radosław 

Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef 

Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski 

11. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 

2020 roku (14:26:00) 

Przewodniczący Rady, Józef Janeczko poinformował, że informacja została opracowana przez 

Komisję Rewizyjną i podpisana przez Przewodniczącą Komisji.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad informacją. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie informacje o wynikach kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 roku. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46066
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Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez 

Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 roku (14:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Joanna 

Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Dragomir 

Rudy, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Radosław 

Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

12. Wnioski i oświadczenia Radnych (14:27:00) 

Przewodniczący Rady, Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień  

26 lutego br. o godzinie 13:00, najprawdopodobniej w zdalnym trybie obradowania. 

Radny Dariusz Kolbek chciałby złożyć dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczy zjazdu z drogi 

wojewódzkiej relacji Głogówek – Głubczyce na Kazimierz, chciałby żeby lepiej oznakować zjazd  

z drogi do Kazimierza, ponieważ jak jest ciemno nie widać zjazdu, można byłoby zrobić tam 

oznakowanie świetlne, szczególnie jak się jedzie z Głogówka w kierunku Szonowa. Pan Głowacki, 

który jest przedstawicielem stowarzyszenia Rodła, złożył pismo do Burmistrza, w którym prosił, aby 

uczcić pamięć postaci z Prudnika, mianowicie Maćko z Prudnika, który był uczestnikiem bitwy pod 

Grunwaldem. Starosta Prudnicki szuka pieniędzy żeby uczcić różne postacie, tak więc w ramach 

programów unijnych czy Pradziada, chciałby żeby postawić np. tablicę pamiątkową, która by 

przedstawiała tą postać. W zeszłym roku przypadała okrągła rocznica bitwy pod Grunwaldem, więc 

jest propozycja żeby na to znaleźć środki. Ponadto Radny chciałby żeby Prezes PCM się wytłumaczył, 

gdzie jest i dlaczego nie ma go na dzisiejszej sesji. Chciał zapytać go o sytuację która miała niedawno 

miejsce, chodzi o znajomego który potrzebował żeby przyjechała do niego karetka. Mimo, że są w 

Powiecie 2 karetki przynajmniej, to żadna z nich nie dotarła. Wie, że nie zależy to od PCM czy 

Starosty Prudnickiego tylko od Opola, ale coś jest nie tak, skoro są karetki, a mieszkańcy nie mogą z 

tego skorzystać. Każdy wie jak skończyła się ta sprawa. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że rzeczywiście sprawa ambulansu, 

który długo nie dotarł po osobę, o której mówi Radny jest smutna. Starał się ingerować pomimo,  

iż wiedział, że nie należy to do kompetencji Powiatu. W końcu Pani Wojewoda z Prudnika załatwiła 

żeby ambulans przyjechał. Nie chodzi o to, że ambulans nie chciał przyjechać tylko o to, że jest to 

dyspozytornia opolska, nie podległa powiatowi, która decyduje, czy ambulans ma jechać czy nie. 

Finalnie się udało, ale sprawa była mocno przeterminowana. W jego ocenie kilka tygodni było 

decydujących o powodzeniu leczenia tej osoby, a nie ostatnia akcja ratunkowa, już u kresu jej życia. 

Dlatego można dopatrywać się również kulawego systemu podstawowej opieki zdrowotnej w okresie 

pandemii. Zdalne porady i brak chęci obejrzenia pacjenta powodują, że potem jest już za późno. 

Cieszy się, że Radny Dariusz Kolbek ma podobne zdanie, że jest to uciążliwe dla wszystkich,  

a  szczególnie dla całego systemu i organizacji. 

Radny Dariusz Kolbek zwrócił się do Starosty Prudnickiego, aby zamiast słowa „załatwiła” używał 

słowa „spowodowała”. Powinno się to odbyć bez żadnego załatwiania. Pani Wojewoda spowodowała, 

że przyjechała ta karetka.  

Starosta Prudnicki przyznał rację Radnemu dodając, że to słowo jest obecnie często nadużywane 

 i ,,załatwianie” jest bardzo wielu kwestii, np. pieniędzy na różne inwestycje, tak jak w przypadku 

inwestycji rządowych. Ministrowie chwalili się swoimi nazwiskami, że to jakoby oni dają pieniądze 

dla jednej gminy czy drugiej. Tak więc to ,,załatwianie” również jemu się nie podoba i jest to daleko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=46068
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idącym nadużyciem za co przeprasza. Pani Wojewoda spowodowała, że karetka przyjechała i to jest 

znakomite działanie. Następnie zwrócił się do Radnego Kolbka, aby uważał w swoich insynuacjach  

i pytaniach co mówi, ponieważ te pytania niosą ze sobą ładunek pejoratywny, dodając, że jeśli Radny 

nie zna tego słowa to musi doczytać. Pytanie o naprawianie prywatnego samochodu na koszt 

Starostwa Powiatowego jest znaczącym naruszeniem dóbr osobistych, a już jedna sprawa przeciwko 

Radnemu jest założona i zastanowi się nad jej rozszerzeniem. Podobnie jak twierdzenie, że wraz  

z członkiem Zarządu, Panem Dragomirem Rudym namawiał Burmistrza Głogówka do podpisu 

antydatowego. Nic takiego się nie dzieje, a takie pytania są insynuacjami. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że są to tylko pytania, a nie insynuacje. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił się do Radnego aby się lekko wyhamował, bo 

w sądzie naprawdę może być gorąco.  

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że ma nadzieję, że w sądzie  będzie gorąco. 

Radny Józef Meleszko złożył wniosek o poprawę nawierzchni stanu drogi przy szkole podstawowej  

w Szybowicach, gdzie są znaczące ubytki. Poprosił, aby mieć tę sprawę na uwadze. Zapytał, jaka jest 

wysokość opłaty wynajmu lokalu za metr kwadratowy w nawiązaniu do uchwały, która została 

wycofana. Jaka jest wysokość opłaty przyjętej przez Starostwo Powiatowe. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o koszty wynajmu 

powierzchni lokali, którymi dysponuje Powiat Prudnicki, są na to odpowiednie procedury oraz stawki, 

które wynikają z uchwały. Są one ustalone na poziomie minimalnym, tak więc nie można stosować 

niższych, niż tych określonych w uchwale. Dla przykładu powierzchnie biurowe tj. od 5 zł/m2 wzwyż, 

powierzchnie usługowe od 12 zł./m2 wzwyż. Jest to również zależne niewątpliwie od standardu lokalu. 

Jeżeli Powiat przygotowuje lokal pod wynajem i ponosi nakłady, tak jak w przypadku biura 

poselskiego, w przypadku którego było dużo kontrowersji i wątpliwości, a stawka jest dość wysoka, 

bo wynosi 15 zł./m2. Było tak, ponieważ zostały poniesione duże nakłady i trzeba je w jakiś sposób 

odzyskać. Jeżeli lokal miałby niższy standard to stawka przy podobnej działalności byłaby niższa.  

W uchwale są również inne stawki na inne rodzaje działalności. 

Radny Dragomir Rudy odniósł się do słów Radnego Dariusza Kolbka, że żadnych rozmów nie 

prowadził z Burmistrzem Głogówka, tym bardziej, że Starosta Prudnicki tak jak powiedział, był 

indywidualnie. Burmistrz Głogówka zawarł sam indywidualną umowę z PKS Głubczyce na  

100 tys. zł. Zwrócił uwagę, że Radnemu może chodziło o Maćka z Bogdańca, bo nie wiadomo mu  

o żadnym Maćku z Prudnika, ponieważ rycerstwo z tych terenów brało udział w bitwie po stronie 

zakonu krzyżackiego. 

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że wyśle Radnemu artykuł z Tygodnika Prudnickiego. 

Radny Ryszard Kwiatkowski przedstawił historię walk przy granicy, poinformował że około  

12 rycerzy ze śląska walczyło po stronie Polskiej, ale byli też tacy którzy walczyli po stronie 

Krzyżackiej, dostali się do niewoli Polskiej i musieli się za grubą sumę wykupić. 

Radny Dariusz Kolbek zwrócił się do Radnego Dragomira Rudego żeby przeczytał artykuł  

w Tygodniku Prudnickim o Maćku z Prudnika, stwierdzając że Radny jest takim historykiem, a może 

histerykiem. 

 

 



str. 13 

 

13. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Prudniku (14:40:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko zamknął XXXVIII sesję Rady Powiatu. 
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