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Protokół Nr XL/2021 

z posiedzenia XL sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 26 marca 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 2021-03-26 o godz. 13:04:05, a zakończono o godz. 15:44:15 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 XL sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:04:00) 

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

i przywitał obecnych na niej Radnych.  

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:04:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:05:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że dnia 26 marca 2021r. na podstawie art. 15 

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

o dokonanie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez: wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

lata 2021 – 2023” (druk nr 313) oraz wprowadzenie następujących punktów: podjęcie uchwały  

w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320); podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako Partnera do projektu 

pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń z tym 

związanych z COVID-19 (druk nr 321); podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49215
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49216
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49218
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kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego  

i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322); podjęcie 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323). Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku złożyła poprawkę do Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 

2023 w zakresie sformułowania zadania 4 w rozdziale 8 Programu, cel szczegółowy I z „Reorganizacja 

istniejącej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Głogówku i prowadzenie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych zgodnie ze standardami dezyinstytucjonalizacji” na „Reorganizacja istniejącej 

placówki opiekuńczo – wychowawczej w Głogówku i prowadzenie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w zakresie instytucjonalnej  pieczy zastępczej”. W zakresie punktu 2a – w związku z upływem kadencji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku istnieje konieczność delegowania dwóch Radnych, którzy wejdą  

w skład Komisji i będą uczestniczyć w jej pracach. Odnośnie punktu 2b i 2c – potrzeba ich 

wprowadzenia wynika z art. 12 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, zgodnie z którym do wyłączności 

właściwej Rady Powiatu należy stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz 

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym działalności finansowej. Przystąpienie do 

Programu możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody Rady, termin na złożenie wniosku upływa  

w miesiącu kwietniu  bieżącego roku w związku z powyższym nie ma możliwości przełożenia terminu 

podjęcia uchwały na kolejną sesję. W zakresie punktu 2d – potrzeba jego wprowadzenia wynika  

z § 50 ust. 3 Statutu Powiatu Prudnickiego. Mając powyższe na uwadze Zarząd wnosi o wprowadzenie 

przytoczonych punktów do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2021 – 2023”. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313) (13:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, 

Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena 

Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

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

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk 

nr 320) 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320) (13:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Antoni 

Sokołowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, 

Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska 
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• BRAK GŁOSU(1): 

Ryszard Kwiatkowski 

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

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako 

Partnera do projektu pn.: ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez 

zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków 

zagrożeń z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako Partnera do projektu pn.: 

,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń 

z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321) (13:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Wróblewska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Radosław 

Roszkowski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

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

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej modernizacji 

przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych  

w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322) (13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ewelina 

Langfort, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski 

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

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku (druk nr 323) (13:20:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Dariusz 

Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, 

Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Prudniku 

prosił o przeniesienie punktu dot. Sprawozdania ze swojej działalności oraz informacji o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r. na początek porządku obrad sesji. 

Proponuje się przeniesienie w/w sprawozdania do punktu 7.  

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 

dot. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r. do 

punktu 7. (13:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Joanna 

Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Dariusz 

Kolbek, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że również Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku prosił o przeniesienie jego informacji na początek porządku 

obrad sesji. Proponuje się przeniesienie w/w informacji do punktu 8. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie zmiany kolejności punktów porządku obrad poprzez przeniesienie punktu 

dot. Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. do punktu 

8. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Joanna 

Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Dariusz 

Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław 

Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy 

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

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

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, 

Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz 

Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r. (13:24:00) 

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 26.02.2021 r. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, 

Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:24:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:42:00) 

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

sesyjnym. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy próba zamiany budynku przy ulicy Podgórnej na inny jest już 

definitywnie skończona czy są jeszcze prowadzone rozmowy. Chciałby również wiedzieć czy 

uroczystości 1 marca w związku ze Świętem Żołnierzy Niezłomnych były uzgadniane z władzami 

miejskimi, ponieważ zgodnie z otrzymaną informacją myślał, że wszyscy będą na placu o godzinie 

12:00. Na placu pełnili wartę uczniowie klas mundurowych, natomiast o godzinie 11:00 na placu pojawił 

się Starosta Prudnicki, nagrał się i uczniowie zniknęli. Zastanawia go czy młodzież nie mogła zostać 

dłużej, ponieważ były dalsze uroczystości, a jakby nie było, gospodarzem tego miejsca jest Burmistrz 

Prudnika. Kolejne pytanie dotyczy zmiany nazw drzew w Głogówku, dlaczego jedna nazwa została 

zmieniona, a druga nie. Ponadto czy po spotkaniu z Panią Śliwińską Starosta Prudnicki zmienił stosunek 

do sprawy Domu Dziennego Pobytu. Radny podziękował jeszcze za naprawę nawierzchni na ulicy  

3-go maja w Głogówku, o którą wnioskował na poprzedniej sesji oraz dodał, że na tej ulicy dziury ciągle 

pojawiają się w tych samych miejscach i być może jest to kwestia złego materiału, ponieważ  

w tym miejscu nie ma nadmiernego ruchu. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49235
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49238
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49253
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Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że postara się udzielić odpowiedzi na 

pytania, jednak nie odpowie na kwestię związaną z ulicą 1-go maja, ponieważ nie było tego  

w  sprawozdaniu, jak i  również nie śledził tych prac. 

Radny Dariusz Kolbek poprawił, że chodzi o ulicę 3-go maja. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odniósł się do tematu zamiany budynków stwierdzając, 

że jest mu szkoda decyzji Burmistrza, ponieważ uważa, że zagospodarowanie obiektu na potrzeby 

edukacji podstawowej  było by najlepszym z możliwych. Jednakże  nie chce ingerować w decyzyjność 

władz Prudnickich i wraz z Wicestarostą przyjął tę sprawę do wiadomości i uważają, że należy nadal 

intensywnie szukać pomysłów na zagospodarowanie budynku. Jednym z pomysłów jest na przykład 

możliwość uruchomienia w nim kolejnego zakładu opiekuńczo – leczniczego, ponieważ Narodowy 

Fundusz Zdrowia jednoznacznie zgłasza takie potrzeby, a budynek jako 1000 latka, był budowany na 

projekcie umożliwiającym szybkie dostosowanie do potrzeb szpitala polowego i powinien być 

stosunkowo łatwy do zagospodarowania na zakład opiekuńczo-leczniczy, Dom Pomocy Społecznej, 

Dom Dziennego Pobytu, Środowiskowy Dom Dziennego Pobytu. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał czy również na ZAZ. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że również jest taka możliwość. Powiat 

występował już kiedyś z wnioskiem o przyznanie pieniędzy na stworzenie w tym budynku mieszkań 

chronionych dla osób niepełnosprawnych, niestety projekt nie otrzymał dofinansowania. Zgodnie  

z sugestią Burmistrza Prudnika rozmawiał również z osobami, które zajmują się rozbudową pobliskiego 

centrum handlowego, czy była by możliwość sprzedaży terenu i obiektu. Możliwość jest, jednakże 

proponowane kwoty są dalece niesatysfakcjonujące dla Powiatu, ponieważ dla potencjalnych 

inwestorów wartość ma teren, a znajdujący się na nim budynek byłby przeznaczony do rozbiórki na co 

nie co nie mogą sobie pozwolić, ponieważ kiedyś wybudowano go w czynie społecznym. Wartość 

terenu to między 600 a 900 tys. zł., tyle mógłby Powiat otrzymać, co jest niekorzystne ze względu na 

to, że na terenie znajduje się dobry i zdrowy budynek wymagający oczywistych nakładów finansowych, 

co innego gdyby był to nieużytek. Tak więc ZAZ również jest jednym z wariantów, który może zostać 

w przyszłości rozważony. Najbardziej satysfakcjonującym zagospodarowaniem byłoby takie, które nie 

będzie w przyszłości wymagało dofinansowań ze strony Powiatu, takie, które będzie się samo 

finansować, ponieważ Powiat nie jest tak bogaty żeby tworzyć kolejne elementy infrastruktury, do 

których trzeba będzie dopłacać, bo po prostu nie ma z czego. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał czy nie mógł by tam powstać Dom Dziecka.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jest to za duży budynek. Powiat ma 

ładny Dom Dziecka w Głogówku, po części wyremontowany, jednak musi z niego zrezygnować, 

ponieważ jest za duży. Domy Dziecka mają mieć 14 dzieci i trudno oczekiwać, że w szkole gdzie uczyło 

się kilkuset uczniów zostanie teraz umieszczonych 14 dzieci. Tak więc ten budynek nie jest dobry na 

Dom Dziecka, natomiast na inne jednostki, o których była mowa tak, DPS również mógłby powstać. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że przecież DPS będzie w budynku Domu Dziecka w Głogówku. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jest taka możliwość, ale na razie Powiat 

zainteresował nieruchomością Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego, który po zrobieniu 

ekspertyzy jest budynkiem zainteresowany, czyli najprawdopodobniej zostanie tam przeniesiony ZOL 

z Głogówka. Wymaga to sporych nakładów finansowych, jednakże z powodu COVID są różne 

programy rządowe, z których możliwe będzie pozyskanie pieniędzy. Będzie potrzebne około 4-5 

milionów lub więcej na dostosowanie budynku do standardów ZOLu, ale ma on ogromny potencjał, 

dużą działkę i również możliwe by było umieszczenie w nim ratownictwa medycznego. Mamy nadzieję 

na dogadanie się z Burmistrzem Głogówka, który znajdzie pomysł na zagospodarowanie 
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dotychczasowego ZOLu i w jakiejś przyjaznej formie budynek trafi w ręce gminy, żeby nie ciążył 

Powiatowi jako nieruchomość opuszczona. 

Radny Dariusz Kolbek przypomniał, że chciałby uzyskać jeszcze informacje odnośnie zmiany nazw 

drzew w Głogówku. Dlaczego jedna została zmieniona, a druga nie.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż Pan Józef Skiba wystąpił do Starostwa 

Prudnickiego z pismem, iż nie zgadza się na nazwanie drzewa jego imieniem. Oczywiście Józefów 

zacnych w Głogówku nie brakuje, bo chociażby nasz Pan Przewodniczący Rady Powiatu, który również 

był w Głogówku Przewodniczącym Rady Miejskiej. Niemniej jednak wniosek Pana Józefa Skiby został 

uwzględniony. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał kto wystąpił o nadanie tego imienia. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż był pomysłodawcą i wspólnie  

z Sekretarz Powiatu zaproponowali nazwanie drzew od imion Burmistrzów Głogówka minionych 

kadencji ze względu na 30-lecie samorządności. Inaczej zaproponował Burmistrz Głogówka, który 

prosił, aby imię "Piotr" przemianować na "Szymon", co zostało uwzględnione. W związku  

z rezygnacją z nazwy "Józef" padła propozycja ze strony członka Zarządu, Pana Dragomira Rudego, 

aby nazwać drzewo, jak dobrze pamięta, imieniem „Wacław”, rycerza który zakładał miasto Głogówek. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy jest o nim więcej danych niż o rycerzu, Maćku z Prudnika. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że ma nadzieję, że tak i podziękował 

Radnemu za przesłanie informacji dotyczących rycerza Maćka z Prudnika, stwierdzając że jest to 

ciekawy temat i na pewno będzie dalej eksplorowany.  

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że temat był poruszany w Tygodniku Prudnickim. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie czyta wszystkich archiwalnych 

numerów Tygodnika Prudnickiego, ale temat jest ciekawy i warto go zgłębić i być może uda się go 

wykorzystać do działań promocyjnych, kulturotwórczych i historycznych. Trudno się jednak bardziej 

odnieść co do zacności tej postaci, ponieważ rycerzy ze Śląska było więcej. Jeśli chodzi o dzień  

1 marca, Dzień Żołnierzy Niezłomnych to tradycyjnie był złożyć wieniec pod pomnikiem Żołnierza 

Polskiego i poprosił młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół Rolniczych II Liceum 

Ogólnokształcącego o wartę. Natomiast złożenie wieńca nie było uzgadniane z nikim, ze względu na 

pandemię. Odnośnie spotkania z Panią Śliwińską zostało wyjaśnione, iż Dom Dziennego Pobytu tworzy 

Gmina Prudnik w budynku przy ulicy Tkackiej i byłoby to mocno nieodpowiedzialne ze strony Powiatu 

żeby zacząć podobne działania, nie mając na nie żadnego finansowania i robić konkurencję Gminie. 

Dofinansowanie w wysokości nawet 80% można by pozyskać z rządowego programu, wspominała o 

nim Pani Śliwińska, ale również Powiat śledzi ten program. Jednakże miesięczna dopłata do Domu 

Dziennego Pobytu wynosiłaby 400 złotych na jednego uczestnika, tak więc Powiat musiałby znowu 

dużo dopłacać. Odnośnie ulicy 3-go Maja się nie wypowie, ponieważ nie weryfikował tych prac. 

Radny Mirosław Czupkiewicz powiedział, że został przez Pana Starostę wywołany do tablicy.  

W swojej informacji poinformował, że Zarząd odstępuje od skierowania do sądu wniosku o naruszenie 

dóbr osobistych Starosty i Zarządu przez Radnego, natomiast jego zdaniem nie doszło do naruszenia 

dóbr osobistych. Ponadto chciałby wiedzieć w jakiej wysokości został ustalony przez Zarząd koszt 

utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Głogówku i  koszt pobytu w DPS w Grabinie. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż nie ma w tej chwili takich danych, ale 

z tego co pamięta to około 4.700 koszt w Domu Dziecka w Głogówku i około 3.700 w DPS  

w Grabinie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego w kwestii naruszenia dóbr osobistych, Zarząd uważa, 

że te dobra zostały naruszone, ale nie chce zaogniać konfliktu. 
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Radny Mirosław Czupkiewicz zwrócił uwagę, że przecież to Zarząd wysłał mu wspomniane wezwanie.  

Radny Ryszard Kwiatkowski zapytał, czy Zarząd myśli o wykorzystaniu dodatkowych środków 

finansowych, jakie Rząd przeznaczył dla Domów Pomocy Społecznej. Jest to około 50 milionów na 

całą Polskę. Uważa, że warto je wykorzystać. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przyznał, iż nie ma takiej informacji, owszem Powiat 

otrzymał 118 tys. zł. na 3 Domy Pomocy Społecznej, jednak nie wie, czy to z tych pieniędzy,  

o których mowa. Jeśli chodzi o pieniądze z Funduszu Covidowego to ich wydatkowanie jest bardzo 

łatwe, ponieważ są potrzeby w zakresie środków czystości itp., około 30 – 40 tys. zł. na jeden DPS. 

Gdyby były jakieś większe pieniądze to byłoby bardzo dobrze, ponieważ potrzeby są.  Finalizowana 

jest powoli inwestycja związana z budową windy, z tworzeniem stref przeciwpożarowych, jest również 

zamiar rozpoczęcia termomodernizacji obiektu DPS w Prudniku, osuszenia podmokniętych piwnic. 

Przydałyby się kolejne pieniądze, chociażby na dokończenie termomodernizacji, ponieważ Powiat 

wnioskował o 2,5 miliona zł., a otrzymał milion. Kolejne pieniądze przydałyby się na poprawę jakości 

pomieszczeń, wymianę wykładzin czy oświetlenia. Jednakże z informacji z  Narodowego Funduszu 

Zdrowia wynika, że priorytetem jest tworzenie zakładów opiekuńczo – leczniczych i należałoby iść  

w tym kierunku, zarówno jako Prudnickie Centrum Medyczne jak i SPZOZ w Białej mógłby się pokusić 

o stworzenie właśnie takiej placówki. 

Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska dodała, że koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka  

w Głogówku wynosi 5.208,70 zł., a koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Grabinie 3.824,00 zł. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamkną dyskusję i przeszedł do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. 

7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz 

informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r. 

(14:10:00) 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Policji w Prudniku, Panu Krzysztofowi Urbanowi. 

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Pan Krzysztof Urban podziękował za możliwość 

wcześniejszego zabrania głosu w imieniu swoim i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej oraz wyraził chęć dodania informacji do swojego sprawozdania. Policja w Prudniku dokonała 

w przeciągu roku 93.400 sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie czy izolacji,  

w ciągu 2020 roku 9.317 osób było poddanych kwarantannie lub izolacji. Najwyższa liczba osób  

w ciągu dnia, które były poddane kwarantannie na terenie Powiatu Prudnickiego to były 1492 osoby. 

Jak na Powiat Prudnicki są do bardzo duże liczby i gdyby nie pomoc wojska, czyli Wojska Obrony 

Terytorialnej, Straży Miejskiej, funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej nie byłoby możliwości aby 

wykonać sprawdzenia osób w kwarantannie, gdzie wedle założenia przynajmniej raz daną osobę trzeba 

było kontrolować. W ciągu tego roku ujawnionych zostało 742 wykroczeń związanych z łamaniem 

obostrzeń, czyli z łamaniem nakazu chodzenia w maseczkach czy też zachowania dystansu społecznego. 

Skierowanych zostało 180 wniosków do sądu o ukaranie, wystawiono 507 mandatów, zastosowano  

55 pouczeń oraz 54 razy wystąpiono do Sanepidu, informując o naruszeniu nakazów i obostrzeń. 

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podziękował Staroście Prudnickiemu za szybką reakcję ze 

strony Starostwa Powiatowego i zarządzania kryzysowego, za zakup ozonatora, który pomógł Policji 

działać, a także w kwestii przejść granicznych, gdzie za sprawą Pana Starosty, Burmistrzów  

i Wójta została zapewniona woda i pożywienie funkcjonariuszom, którzy pełnili całą dobę służbę. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Radny Ryszard Kwiatkowski dodał, że słuchał dzisiaj wystąpienia Ministra i uważa, że służba policji 

jeśli chodzi o Covid jest bardzo trudna i wymagająca, i aktualnie 1700 policjantów jest chorych. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49313
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Radny Kazimierz Bodaszewski zapytał Komendanta w kwestii kar za nienoszenie masek, chciałby 

wiedzieć jak to faktycznie wygląda, ponieważ dwukrotnie był świadkiem zdarzeń, w sklepie i na stacji 

paliw, kiedy obsługiwano ludzi bez maseczek i w pierwszej sytuacji po upomnieniu ekspedientki 

usłyszał, że ona nie może nic z tym zrobić, a w drugiej zwrócił się do policjanta na służbie  

o zwrócenie uwagi kupującym, ale policjant się uśmiechnął i wyszedł bez zareagowania. Chciałby 

wiedzieć jak to faktycznie wygląda.  

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Pan Krzysztof Urban odpowiedział, iż pytanie czy trzeba 

czy nie, nie jest do niego, ponieważ to jasno i wyraźnie jest artykułowane we wszystkich mediach oraz 

zapytał, czy policjant, który się tak zachował to policjant z jego Komendy. 

Radny Kazimierz Bodaszewski odpowiedział, że nie, sytuacja miała miejsce w Kędzierzynie Koźlu na 

Orlenie. 

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku, Pan Krzysztof Urban stwierdził, że ubolewa nad tym, że 

policjant nie podjął czynności służbowych, niemniej jednak gdyby takie coś zdarzyło się na terenie jego 

działania, to bardzo prosi o informacje, a na pewno policjant to bardzo mocno odczuje. Natomiast w 

kwestii ekspedientki, ma ona prawo nie obsłużyć takiej osoby. Społeczeństwo podchodzi do nakazu 

noszenia maseczek tak, że jest to nakaz narzucony przez władze, a nie czynność która ma wszystkich, 

lub większość ochronić od zakażenia. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję nad sprawozdaniem i poddał je pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze 

swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu 

Prudnickiego w 2020 r. (14:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, 

Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, 

Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. (14:20:00) 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej  

w Prudniku, Pan Krzysztofowi  Wiciakowi. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, Pan Krzysztof  Wiciak powiedział,  

że przychyla się do słów poprzednika, Komendanta Krzysztofa Urbana w zakresie wszelkiej pomocy 

jeżeli chodzi o Straż Pożarną. Dało się odczuć ubiegły rok, skutkował on praktycznie 100% wzrostem 

obsługi zdarzeń, szczególnie związanych z granicą i obsługą namiotów przy PCM. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją. 

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

informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa 

Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.   

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49325
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Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w 2020 r. (14:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Radosław 

Roszkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Ryszard 

Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef 

Janeczko, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308) (14:22:00) 

Przewodniczący Rady odczytał informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" 

(druk nr 308) (14:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, 

Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Joanna 

Korzeniowska, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, 

Janusz Siano, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych  

w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309) (14:24:00) 

Przewodniczący Rady odczytał informację o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309). 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49328
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49331
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań 

profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk  

nr 309) (14:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim 

Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Antoni 

Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Magdalena 

Sobczak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko 

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

wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310) (14:26:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

projekt uchwały w sprawie  

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego 

rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310). 

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

Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310) 

(14:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta 

Walocha, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311) (14:27:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311). 

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311) (14:28:00) 

 

Wyniki imienne: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49333
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49335
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• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, 

Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy  

w Prudniku (druk nr 312) (14:28:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312) (14:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, 

Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, 

Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Dragomir 

Rudy, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2021-2023" (druk nr 313) (14:29:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił informację z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały po czym otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radny Dariusz Kolbek zwrócił uwagę, że Powiat idzie w kierunku tworzenia instytucji tj. Domy 

Dziecka, przypominając że ostatnio Pan Wicestarosta mówił, że obiekt proponowany koło cmentarza  

w Prudniku to nie będzie instytucja. Ponadto zapytał kiedy na styczniowej komisji była mowa o tym,  

że Dom Dziecka zostanie utworzony w tym budynku, ponieważ wydaje mu się, że była mowa  

o Głogówku, ale nie o Prudniku. Niepokoi go to, że dzieci w dalszym ciągu zamiast trafiać do rodzin 

zastępczych czy rodzinnych domów dziecka są umieszczane w ośrodkach. Nie chce mówić źle o pracy 

ludzi w takich ośrodkach, ale jednak w dalszym ciągu będzie to normalna instytucja z dyrektorem  

i wychowawcami. Miejsce, w którym by miał powstać Dom Dziecka w Prudniku jest nie do przyjęcia, 

chyba że jest to związane z możliwością pozbycia się przez Powiat budynku, niestety kosztem dzieci.  

Radny Mirosław Czupkiewicz zgodził się z wypowiedzią Radnego Dariusz Kolbka. Dodał, że na 

Komisji wspominał o tym, że od ponad 20 lat jest reformowany system pieczy zastępczej. Różnie to 

wychodzi, jednak ostatnie regulacje idą w kierunku dezyinstytucjonalizacji wcześniejszych form 

Domów Dziecka i należy je ograniczać i pójść w kierunku rodzin zastępczych i zawodowych rodzin 

zastępczych. Celowo zapytał Starostę Prudnickiego o koszty funkcjonowania Domu Dziecka, ponieważ 

wynika z tego, że ponad 5000 zł. kosztuje utrzymanie jednego dziecka, a z informacji które Radny 

uzyskał wynika, że koszty funkcjonowania rodzin zastępczych, nawet tych droższych zawodowych są 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49337
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49339
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przynajmniej 50% niższe, więc nawet patrząc z prostego rachunku ekonomicznego, ta droga jest 

zasadna, ale mówiąc o dzieciach, nie można patrzeć wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, dlatego też 

tworzenie instytucji Domu Dziecka jest jakimś wyjściem, ale nie jest kierunkiem, w którym Powiat 

powinien iść. Radny zapoznał się z opracowaniem, jednak miał zastrzeżenia, co do podawanych 

wartości, ponieważ były nieaktualne, z 2019 lub 2020. Kierunki określone w programie są jego zdaniem 

słuszne, jednakże uważa, że jeden Dom Dziecka spełniający standardy i wymogi jest wystarczający  

i ma nadzieję, że kolejne prace nad programem pozwolą na więcej zapisów dotyczących pieczy 

zastępczej. Zapytał czy to prawda, że został złożony wniosek o tworzenie w Prudniku rodzinnego Domu 

Dziecka. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czego dotyczyły uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska odpowiedziała, 

że uwagi zostały złożone przez dwóch przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej i jedną osobę 

pracującą w rodzinie zastępczej zawodowej. Uwaga zgłoszona przez jedną osobę z prowadzących 

rodzinę zastępczą zawodową dotyczyła sprzeciwu co do tworzenia kolejnej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej, jednakże wniosek ten nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ tworzenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej wynika z zobowiązań, które zostały podjęte we wcześniejszych latach. 

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły tego, że do zespołu opracowującego program nie zostali zaproszeni 

przedstawiciele rodzin zastępczych. Natomiast trzeci dokument odnosił się do zadań szczegółowych,  

z których uwzględniona została uwaga dotycząca wspomagania rodzin zastępczych w wyszukiwaniu 

specjalistów do terapii i diagnozowania dzieci, reszta proponowanych uwag będzie mogła zostać 

uwzględniona dopiero wtedy, kiedy będzie na nie źródło finansowania. W Powiecie Prudnickim jest 

14% dzieci wychowujących się w instytucjonalnej pieczy zastępczej, natomiast 86% wychowuje się  

w rodzinach zastępczych, tak więc wskaźnik ten jest niższy niż w Polsce, gdzie wynosi on 23%.  

W kwestii potrzeb wystąpiła do Ośrodków Pomocy Społecznej o informację jakie są zagrożenia jeżeli 

chodzi o możliwość utraty władzy rodzicielskiej nad dziećmi na terenie Powiatu Prudnickiego. 

Odpowiedzi udzieliły 3 Ośrodki Pomocy Społecznej i wynika z nich, że na terenie Powiatu Prudnickiego 

na ubiegły tydzień są to 23 rodziny, które są zaburzone i zagrożone utratą władzy rodzicielskiej,  

a w tych rodzinach wychowuje się 62 dzieci.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku tworzy 

rokrocznie co najmniej jedną rodzinę zastępczą zawodową, w tym roku również jest złożony taki 

wniosek oraz 2 wnioski na prowadzenie rodzinnych domów dziecka. Natomiast te osoby, które na tą 

chwilę chciałyby prowadzić rodzinne domy dziecka nie spełniają kryteriów wynikających z ustawy dla 

osób prowadzących rodzinne domy dziecka jak i również nie wiadomo, czy ta procedura zakończy się  

pozytywnie. Standardy prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych uległy sporym zmianom. 

Są one mniej liczne, co zapewnia większą bezpośredniość kontaktu między wychowankami a kadrą  

i opiekunami, a co za tym idzie zwiększa jakość wychowania. Placówkę opiekuńczo – wychowawczą 

można w przyszłości przekwalifikować w instytucjonalną placówkę o charakterze rodzinnym, ponieważ 

wedle ustawy są takie możliwości. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy była rozważana inna lokalizacja domu dziecka i kto zaproponował 

budynek po geodezji, koło cmentarza. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Jolanta Barska odpowiedziała, że od roku 

rozważane są różne możliwości, ponieważ jest to dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o lokalizację gdyż 

placówki opiekuńczo – wychowawczej nie można łączyć z żadną inną instytucją, Na uwagę  zasługuje 

fakt, że z rozmów z Urzędem Wojewódzkim wynikało, że Powiat chciałby żeby w tej placówce 

opiekuńczo - wychowawczej były miejsca interwencyjne, czyli takie, w których będą znajdowały się 

dzieci do 3 miesięcy. Byłoby to dla Powiatu  niezwykle korzystne ze względu na to, że takie sytuacje 

się zdarzały i wtedy był problem, ponieważ najbliższa taka placówka jest w Głubczycach. Jeżeli chodzi 

o lokalizację we wspomnianym budynku to ma ona wiele zalet, jest w pobliżu szkoły, blisko centrum, 

w pobliżu jest park.  
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Radny Mirosław Czupkiewicz powiedział, że podtrzymuje swój głos sprzeciwu, co do tworzenia 

instytucjonalnych Domów Dziecka. Ponadto w kwestii źródeł finansowania, o których wspominała 

Kierownik PCPR i nie uwzględnienia w związku z tym jednego z wniosków, uważa, że program nie 

mówi albo nie powinien mówić o takich źródłach, ponieważ żeby szukać źródeł finansowania należy 

najpierw określić kierunek w jakim chce się iść, a następnie można korzystać chociażby z pojawiających 

się programów dających dofinansowania. Odnośnie lokalizacji obiektu, w którym ma znajdować się 

placówka opiekuńczo – wychowawcza Radny uważa, że nie zostały wymienione wady tego miejsca, 

takie jak brak zaplecza, lokalizacja obok cmentarza i zakładu pogrzebowego, która może negatywnie 

wpłynąć na wychowywanie dzieci. Ubolewa nad tym, że jest duże zapotrzebowanie na powstanie 

placówki opiekuńczo – wychowawczej i uważa, że w czasie kiedy będzie się ona tworzyć, ponieważ nie 

stanie się to w ciągu pół roku czy roku, trzeba dołożyć wszelkiej staranności i podjąć działania takie, 

które pomogą  rodzinom spełnić kryteria do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej. 

Kierownik PCPR, Pani Jolanta Barska powiedziała, że źle się wcześniej wyraziła lub źle została 

zrozumiana odnośnie uwagi w konsultacjach społecznych dotyczącej szczegółowych działań, nie 

zostały one wykluczone tylko znajdują się już w programie sformułowane w inny sposób. Odnośnie 

wspomnianych przez Radnego Mirosława Czupkiewicza wszelkich starań, są one zawarte w celu 

„promowanie rodzinnej pieczy zastępczej”. Co do procesu dezyinstytucjonalizacji pieczy zastępczej to 

trwa ona od 1930 roku, natomiast wskaźnik w wysokości 14% w Powiecie Prudnickim jest niski. Jeśli 

chodzi o utrzymywanie dzieci w rodzinach biologicznych to są już takie starania, chociażby rozmowy 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej w kwestii pomocy rodzinom, o których mowa była wcześniej, 

zagrożonych utratą władzy rodzicielskiej, tak aby dzieci jak najdłużej mogły pozostać w rodzinie 

biologicznej. 

Radny Mirosław Czupkiewicz stwierdził, że jest pod wielkim wrażeniem pracy PCPR-u, a właściwie 

ogromu pracy jaka została narzucona na tą placówkę i uważa, że program będzie na bieżąco bardziej 

dostosowywany do potrzeb dzieci. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk 

nr 313). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313) (15:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, 

Józef Janeczko, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 

28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze 

Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314) (15:01:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49367
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" 

(druk nr 314). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu 

w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego 

,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314) (15:02:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Kazimierz 

Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, 

Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Radosław 

Roszkowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315) 

(15:02:00) 

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” zaakceptowali projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315). 

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

2021 r. (druk nr 315) (15:03:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Ryszard 

Kwiatkowski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Kazimierz 

Bodaszewski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316) 

(15:03:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w 2021 r. (druk nr 316) (15:04:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49370
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49374
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Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Józef 

Janeczko, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, 

Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (6): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, 

Ryszard Kwiatkowski 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 317) (15:04:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk  

nr 317). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 317) (15:05:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, 

Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Józef 

Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Magdalena Sobczak 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 318) (15:05:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 318). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 318) (15:06:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Radosław 

Roszkowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard 

Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Dragomir Rudy 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49376
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49380
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20. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 319) (15:06:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319) (15:07:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Joanna 

Korzeniowska, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, 

Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko 

21. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

(druk nr 320) (15:07:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z upływem kadencji 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku istnieje konieczność oddelegowania dwóch radnych, którzy wejdą 

w skład Komisji i będą uczestniczyć w ich pracach. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została 

utworzona na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. Jest to organ Starosty w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz zadań w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli określonymi ustawami. 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów. 

Radny Józef Meleszko zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radny wyraża zgodę. 

Radny Ryszard Kwiatkowski wyraził zgodę. 

Radna Bożena Wróblewska zgłosiła kandydaturę Radnej Magdaleny Sobczak. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radna wyraża zgodę. 

Radna Magdalena Sobczak odmówiła. 

Radny Mirosław Czupkiewicz: zgłosił kandydaturę Radnego Antoniego Sokołowskiego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radny wyraża zgodę. 

Radny Antoni Sokołowski wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Ryszarda 

Kwiatkowskiego. 

Głosowanie w sprawie wyboru Kandydata Nr 1 – Pana Ryszarda Kwiatkowskiego (15:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49382
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49384
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Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Dragomir 

Rudy, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Antoniego 

Sokołowskiego. 

Głosowanie w sprawie wyboru Kandydata Nr 2 – Pana Antoniego Sokołowskiego (15:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Kosz, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, 

Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Antoni Sokołowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320). 

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 320) (15:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, 

Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, 

Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego – jako 

Partnera do projektu pn.: ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim 

poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania  

i usuwania skutków zagrożeń z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321) (15:12:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego zaproponował wspólne przedsięwzięcie w związku z możliwością ubiegania się o środki na 

wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim w ramach pozakonkursowego 

projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach 

działania 4.2 System wczesnego  reagowania i ratownictwa, który ma na celu zakup środków transportu 

specjalnego wraz z wyposażeniem dla służb zarządzania kryzysowego, umożliwiający skuteczną 

i zarazem bezpieczną walkę z pandemią COVID-19 w województwie opolskim.  W ramach niniejszego 

projektu Liderem będzie Województwo Opolskie natomiast partnerami będą powiaty województwa 

opolskiego, w tym Powiat Prudnicki. W ramach realizacji projektu dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% natomiast wkład własny wyniesie 15%. 

Planowane wyposażenie samochodu w ramach niniejszego projektu: samochód terenowy o nadwoziu 

typu pick-up, homologacja na ciężarowy, kabina podwójna 5 osobowa, 4 drzwiowa, napęd 4 x 4, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49390
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zabudowana przestrzeń ładunkowa, silnik wysokoprężny o mocy min. 190 km, skrzynia biegów 

automatyczna. Wyposażenie dodatkowe m.in: wyciągarka wraz z zestawem, przetwornica 230V, hak 

holowniczy, dodatkowe osłony na silnik, oświetlenie led dachowe, radiotelefon przewoźny oraz 

radiostacje nasobne umożliwiające prowadzenie łączności bezprzewodowej podczas działań, system 

nagłośnienia umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych. Namiot pneumatyczny, 

zewnętrznym systemem kontroli i utrzymania ciśnienia; agregat prądotwórczy jednofazowy; 

nagrzewnica olejowa nadmuchowa; łóżko kwaterunkowo- polowe z materacem, dron; defibrylator 

automatyczny. 

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

Radny Dariusz Kolbek zapytał, jaka jest finansowa część jeżeli chodzi o powiat. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że wkład Powiatu to ok. 45 tys. zł., cały 

koszt zadania to ok. 200 – 250 tys. zł. 85 % będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego, którym dysponuje Marszałek. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, ile wynosi całość projektu. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że nie wie ile będzie wynosiła całość 

projektu, wszystko będzie zależało od tego co każdy Partner będzie miał zaplanowane. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, jakie samorządy wchodzą w ten projekt. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że Województwo Opolskie jako lider, 

wszystkie powiaty z województwa i miasto Opole. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, kto będzie dysponował samochodem. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że Starostwo Powiatowe w Prudniku. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy każdy powiat będzie miał taki samochód. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu odpowiedziała, że każdy powiat stara się w ramach 

projektu o specjalistyczny samochód, ale nie każdy samochód będzie identyczny. Na razie składają 

projekt o przystąpienie do Partnerstwa. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamkną dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

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

Prudnickiego – jako Partnera do projektu pn.: ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego  

w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem 

do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń z tym związanych z COVID-19 (druk nr 321) 

(15:16:00) 

 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Dariusz 

Kolbek, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Antoni 
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Sokołowski, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, 

Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko 

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

partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej 

modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej  

w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322) (15:16:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że podejmując uchwałę, strony 

zawierające porozumienie – Powiat Prudnicki oraz Gmina Prudnik – wyrażają zgodę na przystąpienie 

do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu kompleksowej 

modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej w Prudniku, 

jako zadania istotnego dla lokalnej społeczności Powiatu Prudnickiego oraz Gminy Prudnik. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane z projektu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Wartość 

zadania oszacowana została na kwotę 125 000,00 zł netto. Koszt zadania pokryje Powiat Prudnicki. 

Maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. 

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

Radny Mirosław Czupkiewicz rozumie, że Powiat wraca do projektu, który był już wcześniej tylko po 

pewnych ulepszeniach. Zapytał, czy badali wpływ progu zwalniającego na stan techniczny struktury 

budynków. Ma wrażenie, że każdy próg zwalniający, będzie powodował drgania. Wszyscy zdają sobie 

sprawę, że przejeżdżają tamtędy przede wszystkim bardzo ciężkie samochody z kamieniołomów, więc 

jest to bardzo istotne dla zlokalizowanych tam budynków. Przypomniał, że na skrzyżowaniu ulicy 

Dąbrowskiego i ul. Parkowej znajduje się jeden z najpiękniejszych budynków. Zwrócił również uwagę 

na poziom hałasu, jaki będzie wywoływany przez przejeżdżające przez próg samochody. 

Radny Ryszard Kwiatkowski powiedział, że na jednej z Komisji została przekazana informacja,  

że oświetlenie przy przejściu dla pieszych przy ul. Skowrońskiego zostało ufundowane przez Gminę,  

a wydaje mu się, że to Powiat za to płacił. 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy na przedmiotowym skrzyżowaniu były robione jakieś badania 

prędkości pod względem tego, jak jest niebezpiecznie i czy były konfrontacje z mieszkańcami 

budynków, znajdujących się w pobliżu skrzyżowania.  

Starosta Prudnicki poinformował, że Powiat bardzo rzetelnie przygotował się do tego projektu rok temu, 

bo jak Radni pamiętają był on złożony do rządowego programu "Razem bezpieczniej" imienia 

Władysława Stasiaka i został umieszczony na pierwszym miejscu listy rankingowej wojewódzkiej. 

Niemniej jednak finalnie nie otrzymał dofinansowania i projekt jest ponawiany. Zgodnie z propozycją 

zostanie przeprowadzona modyfikacja systemu oświetlenia, chciałby żeby radar, który tam zostanie 

zainstalowany wychwytywał pojazdy jadące powyżej dopuszczalnej prędkości, po czym zapali się 

czerwone światło, wzorem tego co się dzieje na drogach w Czechach. Nie chcą rezygnować  

z rozbudowanego systemu bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu i wyniesienie w górę jednak woleliby 

utrzymać zwłaszcza, że nie mają czasu na gruntowną przebudowę tego projektu tj. czas mają do  

9 kwietnia, a ogłoszenie o możliwości składania wniosków pojawiło się niedawno. Pani Wojewoda 

Barańska prosiła, żeby ten wniosek został przez Powiat złożony i tak chcieliby uczynić, z modyfikacją 

najazdowego oświetlenia ostrzegawczego, czy też bardziej hamującego pojazdy zbyt szybko jadące. 

Wielopłaszczyznowo chcą to bezpieczeństwo zapewnić. Należy pamiętać, że są aktualnie prowadzone 

rozmowy o tej okolicy, w kontekście tworzenia tam placówki opiekuńczej. Były również wnioski  

z Gminy Prudnik w tej sprawie. W tamtym roku przy tworzeniu projektu współpracowała z Powiatem 

Policja, dyrekcja szkoły, uczniowie, rodzice. Pogłębionych konsultacji z mieszkańcami tamtych 

budynków nie czynili, ale myśli, że system jaki chcą zastosować nie będzie generował dużych utrudnień, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=49392
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obciążeń, czy dyskomfortu dla mieszkańców zlokalizowanych tam budynków. Jeżeli chodzi  

o oświetlenie, to zostało zamontowane przez Powiat Prudnicki w ramach programu "Razem 

Bezpieczniej", natomiast następnie zostało przekazane Gminie Prudnik, która funduje dla tego 

oświetlenia energię elektryczną i w tej chwili to Gmina nim zarządza, ale Powiat je tam wybudował. 

Radny Mirosław Czupkiewicz zapytał, skąd Starosta wie, że nie powinno być problemów. Uważa,  

że takie sprawy powinny być przede wszystkim konsultowane z mieszkańcami okolicy, w której chce 

się coś budować. Kiedy pierwszym razem był składany projekt to mówił na sesji, że jego zdaniem 

najlepszą, najprostszą i nie budzącym żadnych wątpliwości rozwiązaniem byłoby utworzenie 

sygnalizacji świetlnej oraz można również zamontować radar ostrzegawczy. Mieliby wtedy pełną 

gwarancję, że próg zwalniający nie będzie powodował drgań i hałasu. Zapytał co się stanie, jeżeli Powiat 

wyłoży pieniądze, a zaczną się problemy pękających elewacji. Czy Starosta weźmie na siebie to, że 

Powiat będzie musiał ponieść koszty związane z remontem starych budynków. Uważa, że są to bardzo 

ważne pytania i przed przystąpieniem do głosowania chce wiedzieć, czy zostanie zlikwidowany najazd, 

czy Powiat będzie remontował pękające kamienice.   

Starosta Prudnicki uważa, że jednak konsekwentnie będą próbowali realizować projekt, wstępnie 

przygotowany z modyfikacją uzgodnioną z Panem Radnym w zakresie oświetlenia. Radny proponuje 

sygnalizację świetlną, oni proponują sygnalizację najazdową, gdzie czerwone światło zapali się 

wyłącznie w sytuacji, kiedy kierowca będzie jechał zbyt szybko. Niemniej jednak dla dodatkowej 

poprawy bezpieczeństwa, chcą wynieść skrzyżowanie wyżej żeby zapominalski kierowca, czy pirat 

drogowy był zmuszony zwolnić. Jego rolą jest dbać o bezpieczeństwo dzieci użytkujących ulicę, 

rodziców i innych użytkowników, także mieszkańców domu dziecka. Rozumie troskę Radnego  

o budynki, ale termin składania projektów jest do 9 kwietnia br. i nie widzi możliwości zmiany 

koncepcji. 

Radny Mirosław Czupkiewicz powiedział, że było dość dużo czasu żeby koncepcje przemyśleć. Już 

wcześniej o tym mówił, że mogą wystąpić problemy. Nadal nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, czy 

Powiat weźmie na siebie obowiązek remontu budynku w przypadku, kiedy do drgań będzie dochodzić. 

Próg zwalniający można by było przenieść kilkanaście metrów dalej, tam gdzie znajdują się budynku  

o niskiej zabudowie a po drugiej stronie park, który działa wyciszająco, a nie bezpośrednio pod oknami 

ludzi. Rozumie, że dbanie o bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale mieszkańcy tych budynków to 

również mieszkańcy Powiatu Prudnickiego, o czym się chyba zapomina.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano rozumie, że kwestie związane z wyniesieniem skrzyżowania, budzą 

wątpliwości Pana Radnego, że gdy ktoś z dużą prędkością będzie wjeżdżał spowoduje drgania, lecz 

zostanie tam włączony element stopujący z czerwonym oświetleniem, czyli jak ktoś przekroczy 

prędkość 20 km/h włączy się czerwone światło, więc nie będzie miał możliwości przejechać przez to 

skrzyżowanie. Jako użytkownik drogi, który niejednokrotnie przejeżdżał przez takie skrzyżowanie wie, 

że przejazd przy prędkości 20 km/h, przez skrzyżowanie, nie powoduje drgań. I o to właśnie chodzi 

żeby wyeliminować to o czym Radny mówił. Wprowadzając oświetlenie i radar który mierzy prędkość, 

w chwili gdy zbliży się samochód i przekroczy dozwoloną prędkość, zostanie zablokowany mu wjazd 

na skrzyżowanie czerwonym światłem. 

Radny Mirosław Czupkiewicz zwrócił uwagę, że Wicestarosta na pewno nie wjeżdżał 20 tonowym 

samochodem na takiego ,,hopka” i nie wie jak to jest. Zapytał ponownie, czy Powiat weźmie na siebie 

odpowiedzialność za remonty spękanych budynków, jeżeli do takich zdarzeń dojdzie, oby nie doszło  

i tutaj chciałbym publicznie usłyszeć. Jeżeli usłyszy publicznie, że tak, to odda swój głos ,,za”.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano powiedział, że trudno, w takim razie nie będą mieli głosu Radnego, 

ponieważ nie ma zamiaru składać publicznych deklaracji, bo nie ma do tego żadnych podstaw ani 

prawnych, ani formalnych. 

Radny Mirosław Czupkiewicz podstawą formalną i prawną jest to, że jest Radnym i ma prawo się 

wypowiedzieć. 
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Wicestarosta, Pan Janusz Siano powiedział, że Radny powinien jeszcze słuchać, co się do niego mówi. 

Radny Mirosław Czupkiewicz słucha i ma prawo do dyskusji i do wyrażenia swojego stanowiska.  

W imieniu swoim i mieszkańców budynku prosił o odpowiedź, czy biorą odpowiedzialność za to,  

że w przypadku kiedy budynki zaczną pękać Powiat poniesie koszty.  

Wicestarosta, Pan Janusz Siano zapytał, czy jak będzie trzęsienie ziemi to Radny będzie remontował 

budynki wszystkie na własny koszt. 

Radny Mirosław Czupkiewicz zwrócił uwagę, że jest to bardzo niepoważna odpowiedź ze strony 

Wicestarosty 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano sugeruje właśnie, że prowadzona dyskusja jest nieodpowiedzialna. 

Radny Kazimierz Bodaszewski zwrócił uwagę, że pozwala się na dyskusje akademickie, które nic nie 

wnoszą. Osoba, która jeździ samochodem wie, że jak wjedzie z szybkością 30-40 km na jakieś 

utrudnienie, to przez nie przeleci jak samolot i samochód się przy tym niszczy. Uważa, że każdy 

przejazd przez utrudnienie z prędkością do 20 km/h nie szkodzi ani samochodowi, ani budynkom. 

Zapytał, jak daleko uniesienie będzie od skrzyżowania. 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano odpowiedział, że na samym skrzyżowaniu.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 

kompleksowej modernizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego  

i ul. Parkowej w Prudniku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych (druk nr 322) 

(15:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Wróblewska, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz 

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

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323) (15:34:00) 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

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

nr 323). Poinformowała, że w dniu 18-02-2021 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Prudniku przeprowadził kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku w zakresie: 

,,Kontrola stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa 

Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 r. do końca 2020 r.”. Zgodnie z § 50 ust. 3 po 

przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do 

Rady projekt wystąpienia pokontrolnego, które Rada rozstrzyga w drodze uchwały i przekazuje do 

Zarządu wraz z wnioskami i zaleceniami usunięcia w określonym terminie stwierdzonych 

nieprawidłowości. W oparciu o dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli oraz złożone wyjaśnienia 
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nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, protokół podpisano bez uwag. Odstąpiono od 

sformułowania wniosków pokontrolnych.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. W związku z brakiem pytań poddał 

go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 323) (15:35:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław 

Roszkowski, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Kazimierz 

Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

25. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. 

oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. (15:36:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem pytań poddał je pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej. (15:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, 

Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna 

Korzeniowska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Judyta 

Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia  

i Polityki Społecznej za 2020 r. (15:37:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.  

W związku z brakiem pytań poddał je pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 r. (15:37:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Dragomir 

Rudy, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, 
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Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Judyta 

Walocha, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

27. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:38:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko podał wstępny termin kolejnej sesji Rady Powiatu  

w Prudniku na dzień 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00, prawdopodobnie w zdalnym trybie 

obradowania.  

Radny Dariusz Kolbek poinformował, że w związku ze sprawą sądową założoną przeciw jego osobie 

przez Pana Józefa Skibę Sąd uznał 2 z 3 zarzutów za zasadne. Radny odczytał oświadczenie:  

„Ja Dariusz Kolbek niniejszym przepraszam Pana Skibę za to, że działając umyślnie między innymi  

w dniu 29 sierpnia 2019 roku oraz w dniu 30 sierpnia 2019 roku, uprzednio na Komisji Edukacji,  

a następnie na sesji Rady Powiatu naruszyłem dobra osobiste Pana Józefa Skiby w ten sposób, że 

bezpodstawnie pomówiłem Józefa Skibę o nepotyzm wyrażający się skandalicznym zatrudnieniem 

synowej oraz ponoszenia odpowiedzialności za nierozliczenie szpitala w Głogówku, co skutkowało 

zajęciami komorniczymi u ludzi, którzy nie płacili podatków. Oświadczam, że zaniecham podobnych 

bezprawnych działań, godzących w jego cześć, godność i dobre imię w przyszłości. Dariusz Kolbek, 

niech żyje nam Józef Skiba.” 

Radny  Mirosław Czupkiewicz złożył wniosek o przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej 

Starostwa ujednoliconego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku 

uchwalonego uchwałą Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 13 stycznia 2016, która uwzględniać będzie 

wszystkie dokonane zmiany. Ujednolicenie tekstu pozwoli na łatwiejsze posługiwanie się dokumentem. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski zwrócił się do Radnego Dariusza Kolbka o pogłębienie 

tematu dotyczącego sprawy. 

Radny Dariusz Kolbek odpowiedział, iż w tej sprawie, 2 z 3 zarzutów zostały uznane, nie został uznany 

zarzut dotyczący kradzieży samochodu. Przeczytał to, co Sąd mu kazał, na pewno nie przeczytał by nic 

więcej. 

Radny Józef Meleszko zwrócił się z uwagą do Pana Przewodniczącego, że to nie okazja i ku temu czas, 

żeby ktoś jeszcze się tłumaczył, Radny wyraźnie odczytał oświadczenie i to w zupełności wystarczy. 

Radny Dariusz Kolbek dodał, że Pan Skiba stwierdził, iż w momencie zatrudniania swojej przyszłej 

synowej jej nie znał, niech będzie, że tak było. Pan Skiba był przełożonym tych, którzy postawili 

samochód w miejscu, z którego zginął, a sam wie jak to miejsce było zabezpieczone. 

28. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu w Prudniku (15:43:00) 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko zamknął XL sesję Rady Powiatu. 
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      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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