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Protokół Nr XXXIX/2021 

z posiedzenia XXXIX sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 26 lutego 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 2021-02-26 o godz. 13:08:28, a zakończono o godz. 15:15:01 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Janusz Siano 

10. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Judyta Walocha 

13. Bożena Wróblewska 

1. Otwarcie XXXIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:08:00) 

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

i przywitał obecnych na niej Radnych.  

Nastąpiła zmiana quorum (13:08:00) 

Liczba radnych obecnych w trakcie obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:09:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:09:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:11:00) 

Liczba radnych obecnych w trakcie obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47627
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47629
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47631
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1. Kazimierz Bodaszewski 

Nastąpiła zmiana quorum (13:12:00) 

Liczba radnych obecnych w trakcie obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dragomir Rudy 

Nastąpiła zmiana quorum (13:14:00) 

Liczba radnych obecnych w trakcie obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Alicja Zawiślak 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że dnia 26 lutego 2021r. na podstawie  

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

Powiatu o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie następujących punktów: 

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

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030; 2. Podjęcie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku. Poinformował, że w zakresie pkt 1 potrzeba jego wprowadzenia wynika z art. 12 

pkt 4 ww. ustawy zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie  

o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,  

w tym z działalności finansowej. Przystąpienie do programu możliwe jest więc po uzyskaniu zgody 

Rady. Termin na złożenie wniosku upływa 8 marca 2021 r. w związku z powyższym nie ma 

możliwości przełożenia terminu podjęcia uchwały na kolejną sesję. W zakresie pkt 2 potrzeba jego 

wprowadzenia wynika z § 50 ust. 3 Statutu Powiatu Prudnickiego, zgodnie z którym skierowany do 

Rady projekt wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna kieruje do Rady, które Rada rozstrzyga 

w drodze uchwały. Projekt wystąpienia Komisja Rewizyjna przyjęła w dniu 25 lutego 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu 

integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306) 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów 

w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306). 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław 

Roszkowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni 

Sokołowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz 

• BRAK GŁOSU(5): 

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz 

Bodaszewski 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia projektu uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk nr 307). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk  

nr 307) (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Janusz 

Siano, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, 

Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie porządek obrad po 

przedstawionych zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Bożena 

Wróblewska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef 

Janeczko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 29.01.2021 r. (13:22:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, iż do rozpoczęcia sesji nie wpłynęły uwagi 

do protokołu i poddał protokół pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 29.01.2021 r. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, 

Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Joanna 

Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, 

Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Kazimierz Bodaszewski 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47641
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5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:23:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:37:00) 

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

między-sesyjnym. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski poinformował, że są zabezpieczone książki „Ulicami 

Prudnika” autorstwa Ryszarda Kaszy dla Radnych, którzy jeszcze ich nie otrzymali i zostaną 

przekazane przy najbliższej, sprzyjającej okazji, podobnie jak medale 30-lecia samorządów, których 

wręczenie chciałby, aby odbyło się w formie uroczystej. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami 

oraz zwrócił się do Radnych z prośbą, aby pytania dotyczyły spraw, które zostały przedstawione  

w sprawozdaniu i informacji z pracy Pana Starosty. 

Radny Józef Meleszko zapytał, o którego Radnego chodziło i czego sprawa dotyczyła w związku  

z wpisami na Facebooku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że sprawa nie dotyczyła Radnego Józefa 

Meleszko i na tym etapie nie ma upoważnienia Zarządu Powiatu żeby rozwijać ten temat publicznie. 

Poinformował o tym, gdyż uważa, że jest to ważna sprawa, jednak na tym etapie nie chciałby 

eskalować konfliktu i nieporozumień przenosić na forum Rady Powiatu. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał o jakiego członka Zarządu chodzi w związku ze wspomnianą realizacją 

wniosku i jaki to wniosek. Ponadto czy Powiat ma dopłacać do transportu zbiorowego, a jeżeli tak to 

ile. Odnośnie kierunku „Pszczelarstwo”, czy jest zabezpieczona kadra, czy będzie ktoś dodatkowo 

zatrudniany i gdzie będą odbywały się zajęcia praktyczne, czy na przykład w pasiece i u kogo. Kolejna 

sprawa dotyczy Domu Dziecka w Głogówku, który ma zostać przeniesiony, czy w budynku powstanie 

ZOL i co wtedy z budynkiem ZOLu,  starym szpitalem w Głogówku, ponieważ była kiedyś mowa  

o tym, że może on być przekazany Gminie Głogówek. Ponadto w kwestii odśnieżania  

i wspomnianej konferencji z Wojewodą, czy kwota jaka została przeznaczona w budżecie na 

odśnieżanie została już w dużej części wykorzystana. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o dopłaty do transportu to 

jest umowa między samorządami a przewoźnikiem dotycząca partycypacji w kosztach przewoźnika. 

Powiat płaci dopłaty co miesiąc, jednocześnie starając się o środki na ten cel u Pana Wojewody. 

Finalnie w związku z dużą stratą Spółki za ubiegły rok, związaną z małą ilością przewozów Powiat  

w 2021 roku dopłaci 177 tys. zł., co jest połową całej kwoty, drugą połowę będą płacić gminy.  

Radny Dariusz Kolebek zapytał, czy to za ubiegły rok. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski potwierdził. Dodał również, że jest zamiar 

konsekwentnego realizowania kierunku „pszczelarstwo”. W związku z czym Pan Dyrektor 

przygotowuje się do zatrudnienia odpowiedniej kadry i mają nadzieję, że będzie duże zainteresowanie 

nowym kierunkiem. Temat jest nośny i niezwykle potrzebny z punktu widzenia przyszłości, jako 

gatunku ludzkiego, ponieważ pszczoły są podstawą gospodarki rolnej. Zostało przygotowywane 

odpowiednie zaplecze i już niedługo będzie je można zobaczyć. Udało się pozyskać na ten cel spore 

środki unijne. Jeśli chodzi o ZOL, sytuacja jeszcze nie jest przesądzona pod kątem tego, czy zostanie 

on przeniesiony do budynku Domu Dziecka, jednak uważa, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47643
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47644
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Na temat zagospodarowania i przyszłego właściciela budynku po ZOL są prowadzone rozmowy  

z władzami Gminy Głogówek. Pan Burmistrz nie wyklucza chęci pozyskania tego obiektu na cele 

gminy, może zostać zaproponowana korzystna forma transakcji, bo Zarządowi też zależy na tym, żeby 

ten budynek był zagospodarowany. Na razie zostanie zlecona przez Zarząd PCM ekspertyza 

techniczna budynku po Domu Dziecka pod kątem możliwości jego adaptacji i kosztów, które będą  

z tym związane. O środki na pokrycie kosztów będą się starali ze źródeł zewnętrznych, ponieważ są 

środki skierowane na szpitale i na walkę z Covid-19, więc może uda się w sposób rozsądny  

i korzystny dla szpitala te pieniądze pozyskać. Ogromnym znakiem zapytania są plany związane  

z nacjonalizacją szpitali powiatowych, jest o tym coraz głośniej, co mogło by spowodować, że plany 

powiatu i pozytywne pomysły spaliłyby się na panewce. Jeszcze miesiąc temu można to było odebrać 

jako plotkę, ale teraz coraz częściej w mediach o tym słychać, również przedstawiciele obozu 

rządzącego się na ten temat wypowiadają. Może być to dużym nieszczęściem. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał o określenie „nacjonalizacja”. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że można to tak nazwać, bo Państwo 

dzieli działalność struktur zdrowia. Decentralizacja to jest przekazywanie samorządom pewnych zadań 

i majątków, a w tym przypadku jakby nacjonalizacja, bo należy zauważyć, że chodzi również o Spółki 

prawa handlowego dla przykładu, czyli powiatową, która miałaby zostać odebrana i przejęta przez 

państwo. Jest to porównywalne chociażby z tym, co się wydarzyło w Polsce po II Wojnie Światowej, 

kiedy odbierano prywatne przedsiębiorstwa i Zarząd nad nimi objęło państwo. W kwestii związanej  

z odśnieżaniem, to za jeden miesiąc, w którym śnieg się pojawił powiat zapłacił 240 tys. zł., a ponad 

600 tys. zł. było przewidziane. Na pewno niewiele środków zostanie po odśnieżaniu zimowym, ma 

tylko nadzieje, że nie zabraknie. Powiat nie mógł sobie pozwolić na realizację pomysłów, które były 

proponowane w internecie dotyczące wywożenia śniegu z ulic. Zarzucane to było zarówno władzom 

gminy jak i władzom powiatu, że śnieg nie jest wywożony. Uważa, że w sytuacji finansowej jakiej jest 

powiat, byłoby bardzo niecelowym wywożenie śniegu ciężarówkami, zlecając to komuś, kiedy po 

tygodniu śnieg się stopił. Takie działania nie były absolutnie racjonalne i ich unikali. 

Radny Mirosław Czupkiewicz stwierdził, że Starosta Prudnicki uchylił się od udzielenia odpowiedzi 

Radnemu Józefowi Meleszko, co jest trochę dziwne, ponieważ jest to decyzja Zarządu. Poinformował 

Radnych, że to on dostał wezwanie  do usunięcia naruszenia dóbr. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesję został zaproszony Prezes PCM 

S.A. O obecność Prezesa na sesji wnioskowała Komisja Edukacji (…), w celu omówienia spraw 

dotyczących nocnej i świątecznej opieki oraz spraw dotyczących Covid-19 w szerokim tego słowa 

znaczeniu.  

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz powitał Radnych i przeprosił za 

swoją nieobecność na ostatniej sesji, która spowodowana była potrzebą obecności na oddziale 

kardiologii inwazyjnej w Nysie i nie miał możliwości fizycznie uczestniczyć w spotkaniu. 

Poinformował, że nocna i świąteczna opieka realizowana przez Optimę Medycynę, od około 2 lat jest 

dość mocno szarpana pod względem przedłużania kontraktu. Umowa jest przedłużana na krótkie 

okresy, kilku miesięcy w porozumieniu z Optimą, z którą są w ciągłym kontakcie. Jeżeli umowa nie 

zostałaby przedłużona, to wygasa na koniec marca. Oczywiście nie dojdzie do takiej sytuacji, że 

mieszkańcy zostali by pozbawieni opieki. W ostatnim okresie, zwłaszcza w ostatnich 7-8 miesiącach, 

a nawet 10, PCM i tak przejęło w dużej części rolę nocnej i świątecznej opieki, ponieważ pacjenci 

odbijają się od zamkniętych drzwi Optimy, lub dostają odmowę wykonania badania bezpośrednio 

przez lekarza, dotyczy to zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Finalnie pacjenci najczęściej trafiają do 

PCM. Jest to niezależne od pory, czy dotyczy to nocnej i świątecznej opieki, ale i również dotyczy to 

dnia codziennego. Czasami sytuacje dotyczą, co nie powinno mieć miejsca, podstawowej diagnostyki 

i rozpoznania stanu zdrowia pacjenta. Są też skrajne przykłady, niestety niedobre, gdzie po 

dwutygodniowym leczeniu teleporadami niespełna dwuletnie dziecko z wysoką gorączką, trafia do 

PCM. Grozi to przynajmniej odwodnieniem, również zatem bezpośrednim zagrożeniem zdrowia  
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i życia. Przez cały okres pandemii, od marca nie było właściwie takiego momentu, w którym PCM 

zamknąłby się przed pacjentami, poza krótkim okresem gdzie była poradnia kardiologiczna nieczynna 

ze względu na wykrycie choroby u doktora Stenkali. Dochodzi do takiej sytuacji, gdzie przy 

wszystkich otwartych poradniach, na przykład neurolog przyjmuje często rolę internisty, bo z takimi 

też schorzeniami internistycznymi mogą trafiać pacjenci do doktora Stankali, ale też i do doktor 

Womperskiej, Fizycznie nie w PCM nie grozi sytuacja, w której pacjent będzie pozbawiony 

jakiejkolwiek formy pomocy, czy to nocnej, świątecznej czy dziennej. PCM nie jest w tej chwili 

gotowy, żeby całkowicie przejąć kontrakt z NFZ, ale są w tym zakresie przygotowania awaryjne  

z nadzieją, że w ciągu najbliższego półrocza ta sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona. Są pogłoski 

prasowe, więc nie do końca sprawdzone, że opieka ma trafić bezpośrednio w formie kontraktu do 

POZ. Niestety POZ, ich spora część ciągle pozostaje zamknięta dla pacjentów również na podstawową 

diagnostykę. O tym jak wygląda sytuacja Radni zostaną poinformowani za pośrednictwem Biura Rady 

lub Starosty Prudnickiego jeszcze przed końcem marca, kiedy odbędzie się spotkanie z Prezesem 

Szlęzakiem i oby wyniki tego spotkania były ku zadowoleniu wszystkich. Nie ukrywa, że jest skrajnie 

niezadowolony z jakości usług udzielanych przez Optimę, ponieważ również PCM przyjmuje ten 

ciężar. Z drugiej strony należy jednak też w takim małym stopniu Optimę pochwalić, jeżeli chodzi  

o zrzutkę  na karetkę organizowaną przez PCM, która ciągle gdzieś trwa już poza siecią, są jeszcze 

firmy, które się dokładają i Optima również dołożyła swoją małą cegiełkę w kwocie 5000 zł. Wyraża 

szacunek do wspomnianego zachowania, co jednak nie uśpi czujności w zakresie kontraktu, z którego 

trzeba się wywiązać, tak jak trzeba się wywiązać wobec potencjalnych pacjentów nocnej i świątecznej 

opieki. Przeszedł do drugiego obszernego tematu dotyczącego Covid-19. Sytuacja, która trwa  

w szpitalu od marca związana jest nie tylko bezpośrednio z leczeniem pacjentów, ale również  

z wykonywaniem testów, z przesyłaniem badań do diagnostyki laboratoryjnej pod kątem badań typu 

PCR, czyli dokładnej diagnostyki. Jest to też opieka związana z przyjęciem pacjenta podejrzanego  

o zakażenie Covidem. Od 24 listopada 2020 r. PCM utworzył, na polecenie Wojewody oddział 

covidowy z 35 łóżkami. Szeroko rozumiany Covid dotyczy również szczepień, które w tej chwili są 

wykonywane. Jeżeli chodzi o czystą pracę lekarską w okresie od końca listopada do 11 stycznia kiedy 

to decyzją zmieniającą Wojewody oddział został zamknięty, pacjentów wówczas pozostających 

przekazano do Białej, już pod koniec niewielu ich zostało. Część została wypuszczona do domu po 

odbyciu okresu 13 czy 14-o dniowego hospitalizacji. Ogółem w tamtym okresie przyjętych zostało do 

szpitala 64 pacjentów, w tym dosyć spora grupa była w pewnym momencie pacjentów z ZOLu w 

Górażdżach. W w/w okresie nastąpiło 9 zgonów na oddziale covidowym. Były to dosyć dramatyczne 

sytuacje. Personel skierowany do pracy na oddziale covidowym nie był ekstra personelem, lecz 

personelem szpitala z różnych oddziałów, łącznie z pediatrią, izbą przyjęć, blokiem operacyjnym. Był 

to trudny okres, ponieważ były to nadgodziny przepracowane przez te osoby, czyli kolejne 

wielogodzinne dyżury. Natomiast pozwoliło to jednocześnie na rzecz niespodziewaną, czyli na 

integrację personelu. Oddział został zamknięty 11 stycznia i pacjenci, którzy mają podejrzenie 

zakażenia covid-19 są badani na miejscu, bądź w ambulansach i wysyłani są często na oddział do 

Białej. Jak wynika z informacji uzyskanej na dzisiejszej telekonferencji z NFZ, szpital w Białej nadal 

ma pełnić rolę szpitala covidowego, ponieważ Wojewoda wstrzymał swoją decyzję o zamknięciu 

szpitala, jako szpitala covidowego. W pierwszej kolejności PCM zgłosił się jako chętny do 

szczepienia tylko tzw. grupy „0”, ponieważ nie posiada tak licznego personelu i mógł zostać 

utworzony tylko jeden punkt szczepień, w który zaangażowane są bezpośrednio: pielęgniarka, lekarz 

oraz sekretarka medyczna plus dwie dodatkowe osoby, informatyk i ktoś, kto pełni nad wszystkim 

nadzór. Zaszczepionych w styczniu z grupy „0” było 809 osób. Lista ta została powiększona o kolejne 

szczepienia w lutym i łącznie w grupie „0” zaszczepionych zostało 1316 osób, w tym ponad 200 

pracowników PCM, pensjonariusze Domu Jana Bożego oraz co było dozwolone w wypadkach, kiedy 

zostały wolne szczepionki, grupa 80+ w liczbie 24 pacjentów i dzięki Staroście Prudnickiemu, który 

próbował wesprzeć aby nie zmarnowała się dawka szczepionki, m.in. Uniwersytet III Wieku. W tej 

chwili na polecenie NFZ realizowane są szczepienia nauczycieli, które będą trwać jeszcze do 

przyszłego tygodnia. Pracowników szeroko rozumianej oświaty, bo to również przedszkola, żłobki, 

jest ponad 400 osób. Jest to pierwsza dawka, druga będzie udzielana po 10 tygodniach. Ponownie od 8 

marca będzie powrót do szczepień do grupy „0”, czyli pracowników służby zdrowia, a na wniosek 

NFZ będą udzielane szczepienia kolejnym osobom. Z PCPR zgłoszenie o tym, żeby pracownicy mogli 
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zostać zaszczepieni w pierwszym terminie wpłynęło zbyt późno. Nastąpi powrót do szczepień drugą 

szczepionką, prawdopodobnie AstraZeneca. Na ten moment nie wiadomo jak liczna będzie to grupa, 

jest to dla tych osób, które nie mogły w pierwszym terminie się zaszczepić z powodów zdrowotnych 

bądź z powodów organizacyjnych nie przekazali do PCM  na czas listy osób do szczepienia. 

Radny Józef Meleszko stwierdził, iż jak sam Prezes PCM wspomniał, pieniądze płyną do Optimy  

a usługa dla pacjentów jest wykonywana fatalnie. Sam Radny był świadkiem i odczuł to na własnej 

skórze, gdzie do internisty nie można było się dostać, a jest to podstawowa sprawa. Po rozważaniach 

czy jest za czy przeciw pomocy świątecznej, wydaje się, że pomoc świadczona przez Optimę jest nie 

do przyjęcia i sugeruje aby ta pomoc została przeniesiona do PCM, gdzie lekarze zawsze są na miejscu 

i mogą udzielić pomocy, a aktualnie w dobie epidemii ta pomoc ze strony Optimy jest fatalna. Ponadto 

Radny chciałby wiedzieć czy wszyscy z personelu PCM zostali zaszczepieni.  

Radny Dariusz Kolbek zapytał, ile do tej pory zostało wykonanych szczepień i ile było szczepień 

podwójnych, czyli dwóch dawek. Ponadto w kwestii niezadowolenia Prezesa PCM z opieki nocnej  

i świątecznej opieki, czy były już rozmowy lub pisma w tej sprawie i kiedy ewentualnie byłaby szansa 

na przejęcie tej opieki prze PCM. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że rzeczywiście 

jasno wyraził swoje niezadowolenie, ponieważ opieka jest fatalna i wymaga dobrej woli ze strony 

lekarzy w Optimie, bo jak wynika z rozmów z Panem Szlęzakiem, to jest główny punkt niezgody  

i stąd intensywne poszukiwania lekarzy. To gdzie będzie świadczona opieka zależy też od decyzji 

NFZ, czy nie zdecyduje on na udzielenie tych kontraktów POZ. Wie z własnego doświadczenia jak 

wygląda jakość obsługi w Optimie i dlatego będzie dążył do tego, aby w tym roku nocna i świąteczna 

opieka działała poprawnie,  niezależnie od tego w jakich będzie strukturach. Wszystkie poradnie  

w PCM były i są otwarte, i to tu wyładowują frustrację pacjenci, którzy odbijają się od drzwi Optimy. 

Trzymanie ludzi przed drzwiami jest poniżające. Patrząc na same szczepienia, dla PCM szczepienia 

populacyjne to duże wyzwanie, a POZ są do tego przygotowane, mają gabinety zabiegowe i zespoły 

lekarskie. Zapowiedział, że będzie dążył do tego aby kontrakt był realizowany prawidłowo, stąd też 

częste spotkania z Panem Szlęzakiem. Będzie dążył także do tego, aby przejąć od Optimy nocną  

i świąteczną opiekę. Spośród personelu PCM zaszczepionych jest 214 osób, w tym 30 pracowników 

niemedycznych. Spółka zatrudnia na dzień dzisiejszy około 230 osób, a dodatkowo jest około  

80 zleceniobiorców bądź kontraktowców, choćby takich jak on. W tej grupie część osób szczepiła się 

w jednostkach w których pracują, poza PCM. Podsumowując około 90 % personelu jest 

zaszczepionego, a pozostała garstka osób nie została zaszczepiona z różnych względów. Jeśli nie da 

się utrwalić współpracy z Optimą na zasadach pełnej dostępności, to postara się, aby nocna  

i świąteczna opieka w tym roku pojawiła się w PCM. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy opiekę nocną i świąteczną mogą równocześnie prowadzić dwa 

punkty, Optima i PCM. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że zapewne jest 

możliwe zlecanie części zadań. Nocna i świąteczna opieka wiąże się też z wyjazdami do pacjenta, 

musi być odpowiedni skład lekarski. Jednak zamknięte drzwi nie są rozwiązaniem, z prześledzonych 

kart wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego wynika, że każdy pacjent w wywiadzie miał 

wpisane w karcie średnio tygodniowy okres teleporady i taki pacjent trafia już do szpitala w stanie 

ciężkim.  

Radny Dariusz Kolbek zapytał, ile na dzień dzisiejszy było szczepień. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że łącznie z grupy 

„0” czyli grupy medycznej, obejmującej również aptekarzy i inne POZ, jest to 1316 osób. Do tego 

dochodzi, już prawie zakończone szczepienie 423 nauczycieli. Szczepienia zostały wykonane  

w okresie około 6 tygodni, jednym zespołem szczepiennym. 
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Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy były to już podwójne szczepienia, dwoma dawkami. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że 1316 osób  

z grupy „0” to jest to już grupa zaszczepiona podwójnie, natomiast jeśli chodzi o grupę nauczycieli to 

jest to pierwsze szczepienie. 

Radny Dragomir Rudy zapytał, jak wyglądają dostawy szczepionek, czy są realizowane sumiennie, 

czy są poślizgi. Ponadto czy przyczyną śmierci zmarłych osób były choroby współistniejące czy 

Covid-19. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że dostawy 

szczepionek nie były realizowane najgorzej, trzeba było jedynie pilnować składanych zamówień  

w soboty i w niedziele. Zdarzały się poślizgi w poniedziałki, które były na tyle spore, że szczepienia 

odbywały się albo popołudniu, albo dopiero we wtorek. Sprawiało to duży kłopot z zawiadomieniem 

konkretnej grupy pacjentów, ponieważ dziennie szczepionych było około 80 osób. W tej chwili 

szczepionka podawana nauczycielom jest zabezpieczona i nie ma żadnych komplikacji. Zespół stara 

się żeby szczepionki docierały płynnie i na czas. W kwestii zgonów powiedział, że 9 zgonów na 

oddziale covidowym to niewielka część zgonów, które nastąpiły w szpitalu, zwłaszcza w listopadzie 

gdzie było to blisko 50 osób. Dwukrotnie zdarzyła się sytuacja, w której umierało niemalże w jednym 

momencie 5 pacjentów i u sporej części z tych osób Covid nie był wskazany jako bezpośrednia 

przyczyna zgonu. U pacjentów przywożonych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, po 

tygodniowych teleporadach niejednokrotnie nie udało się stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną był 

Covid, dlatego że pacjenci gwałtownie się zatrzymywali bezpośrednio po przywiezieniu.  

W większości przypadków Covid, jego objawy i to jak działały na organizm przyspieszał inne 

schorzenia, na przykład choroby serca czy płuc. Przez to w większości kart jako wtórna przyczyna 

zgonu był wpisywany Covid, a czasami jako pierwotna. W większości przyczyną zgonów były inne 

choroby wzmocnione działaniem wirusa. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko podziękował Prezesowi Prudnickiego Centrum 

Medycznego, Panu Witoldowi Rygorowiczowi i przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku 

obrad. 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy 

Bruntal-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Republika Czeska-Polska (druk nr 299) (14:26:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do 

komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (druk nr 299) (14:28:00) 

 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47653
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Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, 

Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko, 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ryszard Kwiatkowski 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim (druk nr 300) 

(14:28:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił raport z konsultacji społecznych projektu 

uchwały. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radny Mirosław Czupkiewicz zapytał o punkt w projekcie uchwały, w którym mowa o kwotach 

maksymalnych, czy takie kwoty będą płacić mieszkańcy, czy będą ustalone nowe taryfikatory. 

Radny Józef Meleszko zapytał, czy można powiedzieć, że w skutek finansowania ze strony państwa 

można zwiększyć ilość dostępu, kursów i linii transportu zbiorowego, a tym samym zwiększyć 

dostępność do usług związanych z transportem. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano odpowiedział, że taryfikatory dopiero się pojawią, ponieważ jak 

wynika z rozmów z Prezesem PKS Głubczyce dopiero są procedowane zezwolenia na liniach, które  

w tym roku zostaną wprowadzone jako nowe linie. Przewidziane jest również wprowadzenie nowych 

kursów, szczególnie na terenie gminy Biała, ale także na trasie Głuchołazy – Opole, tak aby lepiej 

skomunikować całość Powiatu. Jest to też bezpośrednio związane z możliwością pozyskiwania dopłat 

ze strony Wojewody w postaci Funduszu Autobusowego. Wsparcie rządowe jest bardzo potrzebne  

i pozwala PKS-om w całej Polsce uatrakcyjnić i poprawić jakość usług w zakresie transportu 

zbiorowego. 

Radny Mirosław Czupkiewicz ponownie zapytał, jakie stawki będą płacić mieszkańcy za 

poszczególne kursy, ewentualnie od czego będzie uzależniona obniżka stawek maksymalnych. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć na 

to pytanie szczegółowo, ponieważ nie ma jeszcze taryf proponowanych przez przewoźnika. Aktualnie 

PKS Głubczyce ubiega się o pozwolenia, z którymi stawki będą związane i taryfikator zapewne 

pojawi się, kiedy pozwolenia zostaną sfinalizowane. 

Radny Mirosław Czupkiewicz zapytał, na jakiej podstawie były ustalone stawki maksymalne, czy 

może dojść do sytuacji kiedy przewoźnik stwierdzi, że stawki maksymalne są jednak za małe i  Powiat 

będzie musiał dopłacić. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano odpowiedział, że nie ma takiego zagrożenia. Uchwała została 

skonsultowana z PKS Głubczyce i nie może być mowy o tym aby wskazane stawki maksymalne były 

przekroczone. Nawet w przypadku linii deficytowych jest wsparcie rządowe, które jest na bardzo 

przyzwoitym poziomie, więc nie będzie zagrożenia dla mieszkańców Powiatu, że drastycznie wzrosną 

stawki korzystania z transportu zbiorowego.  

Radny Mirosław Czupkiewicz poprosił aby Radni i mieszkańcy Powiatu zostali poinformowani  

o stawkach, kiedy zostaną już ustalone. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47657
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe  

w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie 

Prudnickim (druk nr 300) (14:37:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, 

Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef 

Janeczko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, 

Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 301) (14:37:00) 

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

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy Powiat stać na to aby przekazywać tą kwotę dotacji, czy nie ma 

innych potrzeb. Kwota 1000 zł. jest kwotą na „cukierki”, nic za taką kwotę się nie zrobi, podobnie jak 

za 5000 zł. Wydawane są pieniądze, których nie trzeba wydawać. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że z trudem, ale stać. Uważa,  

że powinna być wykazana solidarność ze środowiskami wiejskimi, dla których te niewielkie pieniądze 

czasami są bardzo wielką możliwością rozwoju sołectwa. Skoro Marszałek zdecydował się dać  

5000 zł., Powiat tak bardzo na tym nie zbiednieje, a będzie to odczuwalna pomoc dla środowisk 

wiejskich. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej (druk nr 301) (14:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, 

Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, 

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Alicja 

Zawiślak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Bożena Wróblewska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 302) (14:40:00) 

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

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

 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 302) (14:40:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47662
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47664
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Antoni 

Sokołowski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Ewelina 

Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 303) (14:41:00) 

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

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 303) (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław 

Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, 

Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 304) 

(14:41:00) 

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

Radny Józef Meleszko zadał pytanie odnośnie działu 852 - pomoc społeczna, zadanie „razem 

pomagamy seniorom”. Jest tam mowa, że wzrastają wydatki ze środków europejskich o kwotę  

35 tys. zł. i jest to kwota z 2020 r., którą można jeszcze w tym roku spożytkować. Jaka jest dokładna, 

aktualna kwota na bieżący rok wliczając kwotę pozostałą z zeszłego roku. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska odpowiedziała, iż projekt ten był prowadzony tylko  

w 2020 r. i wartość całego projektu wynosiła około 98 tys. zł. Ze względu na Covid i fakt, że nie 

mogły odbyć się zaplanowane działania pomiędzy DPS w Prudniku a Czechami, nie została 

wykorzystana pula zaplanowana w zeszłym roku i kwota 35.624,00 zł., jest to kwota, której nie 

spożytkowano. W tym roku DPS nie ma jeszcze tych środków, dopiero jeśli Państwo zatwierdzi, DPS 

będzie mógł wykorzystać środki w tym roku jako kontynuacja, ponieważ aneksowano umowę na 

realizację tego programu. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, że Radni biorący udział w posiedzeniu Komisji „jednogłośnie” zaakceptowali projekt 

uchwały. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47666
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47668
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Radny Józef Meleszko zapytał, kto będzie mógł skorzystać ze środków odnośnie działania „razem 

pomagamy seniorom”. Czy będą to organizacje i stowarzyszenia, czy będą mogły również skorzystać 

pojedyncze osoby. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jest to projekt realizowany przez 

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku w porozumieniu z partnerami Penzion Jesenik. Działania 

koncentrują się na podopiecznych tych dwóch Domów Pomocy Społecznej, tak więc w tym przypadku 

nie ma w planach udziału zewnętrznych instytucji. Jednak bywały takie projekty, w których do działań 

włączany był chociażby Uniwersytet III Wieku czy grupy seniorów, ale tym razem nie będzie to 

możliwe przede wszystkim z uwagi na niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

2021 r. (druk nr 304) (14:46:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Alicja 

Zawiślak, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, 

Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Magdalena Sobczak 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 305) (14:46:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami 

poinformował, że Radni biorący udział w posiedzeniu Komisji „jednogłośnie” opowiedzieli się za 

przyjęciem uchwały. 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 305) (14:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Bożena 

Wróblewska, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47671
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306) 

(14:47:00) 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska poinformowała, że w/w projekt będzie realizowany  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Prudniku. Jego wartość to 40 tys. zł., wkład 

Powiatu Prudnickiego wynosi około 6 tys. zł. Projekt ma na celu wsparcie dzieci Romskich, które 

uczęszczają do SOSW w Prudniku. 

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

Radny Dariusz Kolbek zapytał, co spowodowało, że projekt ten został wprowadzony dopiero teraz, na 

ostatnią chwilę, a wiadomo było o nim od grudnia. 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska odpowiedziała, że Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego w Prudniku, Pan Eugeniusz Kurpiel dopiero teraz zwrócił się  

z wnioskiem do Zarządu Powiatu z chęcią uczestnictwa w projekcie. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-

2030 (druk nr 306) (14:50:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Mirosław 

Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, 

Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ryszard 

Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 307) (14:53:00) 

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

Radny Dariusz Kolbek zapytał, jaki jest powód wprowadzenia punktu na dzisiejszej sesji, a nie na 

przykład na następnej, ponieważ nie było to omawiane na poszczególnych komisjach. 

W związku z problemami technicznymi w połączeniu z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska poinformował, że projekt uchwały dotyczy kontroli, 

która odbyła się w zakresie długu publicznego. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 

protokół z kontroli podpisano bez uwag. Nie sformułowano wniosków pokontrolnych. Komisja na 

wczorajszym posiedzeniu przygotowała projekt uchwały, który skierowała do Zarządu Powiatu. 

Zarząd Powiatu w związku z tym, że rozszerzany był porządek obrad, skierował projekt uchwały na 

sesję. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47673
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47676
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 307) (14:54:00). 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Janusz Siano, 

Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Ewelina 

Langfort, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, 

Józef Meleszko, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

16. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego" za rok 2020. (14:54:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Następnie w związku z brakiem pytań poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego" za rok 2020. (14:56:00). 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Judyta Walocha, 

Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Bożena 

Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

17. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 

rok. (14:56:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska na Komisji Budżetu (…) bardzo szczegółowo 

omówiła sprawozdania, które dzisiaj Rada Powiatu ma przyjąć i otworzył dyskusję nad 

sprawozdaniem.  

W związku z brakiem pytań poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

z efektów pracy za 2020 rok. (14:57:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47678
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47680
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Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, 

Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko 

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

w roku 2020. (14:58:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w roku 2020. (14:59:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, 

Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Judyta 

Walocha, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, 

Józef Meleszko, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. (14:59:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. (15:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir 

Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Joanna 

Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Józef Meleszko, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

20. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Nieruchomościami w 2020 r. (15:01:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, iż Komisja Budżetu (…) opracowała 

sprawozdanie na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 r.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47682
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47684
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47686
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r. (15:02:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, 

Judyta Walocha, Józef Janeczko, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

21. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:09:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 

również w trybie zdalnym w dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 13:00. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy wniosek który złożył na poprzedniej sesji, dotyczący oznakowania 

zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową do Kazimierza, zostanie zrealizowany. Następnie 

złożył wniosek, aby Powiat podjął jak najszybsze działania w sprawie powstania w Powiecie Zakładu 

Aktywności Zawodowej, ponieważ Powiat Prudnicki jako jeden z nielicznych w województwie 

takiego zakładu nie ma. W związku z licznymi głosami emerytów z Prudnika, dotyczących Domu 

Dziennego Pobytu dla seniorów, zapytał, czy jest możliwe, aby Powiat podjął kroki w tym kierunku. 

Pan Wicestarosta mówił na ostatniej Komisji Edukacji (…), że może dojść do zamiany między Gminą 

a Powiatem budynków - szkoły na ul. Podgórnej, za budynek po gimnazjum. Złożył wniosek, aby  

w razie zamiany w/w budynków, został wcześniej przedstawiony plan zagospodarowania oraz aby na 

bieżąco były przedstawiane propozycje, jak ma wyglądać jego zagospodarowanie.  

Radny Józef Meleszko zapytał o informację zamieszczoną na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego, odnośnie nieruchomości przeznaczonej do najmu przy ulicy Jagiellońskiej i dlaczego 

jest procedura bezprzetargowa. Zapytał, czy ktoś składał prośby lub zgłaszał problemy mieszkaniowe, 

dotyczy to chęci zakupu nieruchomości w celu wsparcia pieczy zastępczej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż odnośnie Zakładu Aktywności 

Zawodowej uważa, że są to potrzebne instytucje w skali polityki społecznej Powiatu czy regionu  

i można się kiedyś zastanowić nad powstaniem takich instytucji, ale nie jest prawdą, że funkcjonuje 

ona w większości powiatów w naszym województwie. Niedawno powstały takie warsztaty w Nysie, 

działają w Kędzierzynie Koźlu i być może jeszcze na północy województwa, jednak nie jest to 

powszechna instytucja w województwie. Obecnie Powiat koncentruje się na stworzeniu Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, które są elementem układanki, ponieważ do Zakładu Aktywizacji Zawodowej 

powinny trafić osoby, które zazwyczaj wcześniej są podopiecznymi właśnie WTZ, a finałem 

działalności Zakładów Aktywizacji Zawodowej są na przykład spółdzielnie socjalne czy zaistnienie na 

tradycyjnym rynku pracy. Także jest to dobry wniosek i w którymś momencie powinien być 

rozważony do realizacji, natomiast na tym etapie sukcesem będzie jak we wrześniu zostaną 

uruchomione Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy jest możliwe aby w budynku po gimnazjum powstał Zakład 

Aktywności Zawodowej. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47693
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Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski stwierdził, że można wziąć tą propozycję pod uwagę. 

Jest kilka pomysłów w związku z wspomnianym budynkiem, rozważane było również stworzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Uważa, że jednak główną rolą tego budynku powinna być 

edukacja, natomiast pomocniczo może być również Zakład Aktywizacji Zawodowej. Odnośnie Domu 

Dziennego Pobytu to również do Starostwa dotarły głosy emerytów, ale Dom Dziennego Pobytu ma 

powstać w nowo remontowanym obiekcie przy ulicy Tkackiej w Prudniku i tworzy go gmina. Na tym 

etapie nie było by rozsądnym tworzenie takiego Domu przez Powiat, nie wiedząc jakie będzie 

obłożenie w tym, który zafunkcjonuje na ulicy Tkackiej. 

Radny Dariusz Kolbek słyszał od osób, o których mowa pewnie też Starosta Prudnickie wie, że nie 

odpowiada im lokalizacja przy ulicy Tkackiej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że nie słyszał informacji odnośnie 

lokalizacji przy ulicy Tkackiej. W poniedziałek odbędzie spotkanie z wspomnianymi osobami  

i pewnie informacje te zostaną uściślone. W kwestii możliwej zamiany wspomnianych budynków, 

gdyby ta zamiana miała mieć miejsce, na pewno zostanie opracowany program zagospodarowania 

obiektu. Odnośnie pytania Radnego Józefa Meleszko o wynajem lokalu przy ulicy Jagiellońskiej to  

w tym przypadku czas jest tym decydującym kryterium. Jeśli jest to najem na krótszy okres niż 3 lata 

to może być on bezprzetargowy.  

Radny Józef Meleszko zapytał o zakup nieruchomości dla pieczy zastępczej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż jest to wynik projektu, który był 

zaplanowany razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, zmierzającego do wzmocnienia 

ilości i jakości pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego. W projekcie zaplanowany był 

zakup mieszkania lub domu, w którym miała by zostać ulokowana rodzinna piecza zastępcza, 

ponieważ często są to osoby oddane i przygotowane, ale nie posiadające niestety wystarczających 

zasobów lokalowych do prowadzenie takiej bardzo potrzebnej społecznie działalności. 

Radny Kazimierz Bodaszewski zwrócił się z prośbą do Starosty Prudnickiego o wysłanie ekipy 

drogowej na drogę z Racławic do Mochowa, gdzie są dziury. Temat był już podejmowany w styczniu, 

jednak nie mógł być zrealizowany ze względu na pogodę.  

Radny Dariusz Kolbek dodał, że dziury są również na ulicy 3 maja w Głogówku. 

22. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Powiatu w Prudniku (15:14:00) 

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

 

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=47694

