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Protokół Nr XLI/2021 

z posiedzenia XLI sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 30 kwietnia 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 2021-04-30 o godz. 13:07:00, a zakończono o godz. 15:16:31 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 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. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Judyta Walocha 

13. Bożena Wróblewska 

14. Alicja Zawiślak 

15. Kazimierz Bodaszewski 

16. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:07:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył XLI sesję Rady Powiatu w Prudniku i przywitał 

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

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:07:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:08:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że dnia 30 kwietnia 2021 r. na podstawie  

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

o dokonanie zmian w porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku. Poinformował, że 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 

pokontrolnego Komisja Rewizyjna przyjęła 29 kwietnia 2021 r. 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51249
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51250
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51251
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 330). 

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

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Radę Powiatu 

w Prudniku (druk nr 330) w punkcie 13. (13:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Kazimierz 

Bodaszewski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Janusz Siano, Alicja Zawiślak 

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

zmianach . 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, 

Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Joanna 

Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, 

Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Janusz Siano, Bożena Wróblewska 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.03.2021 r. (13:16:00) 

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 26.03.2021 r. (13:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni 

Sokołowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, 

Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, 

Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51255
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5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:17:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:31:00) 

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

między-sesyjnym. 

Radny Józef Meleszko zapytał o sprzedaż nieruchomości w Szybowicach. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nieruchomość pozyskała Gmina  

i zapytała czy Powiat jest nią zainteresowany. Po obejrzeniu budynku i przeanalizowaniu na co mógłby 

zostać przeznaczony, ostatecznie Powiat nie jest nieruchomością zainteresowany, ponieważ 

wymagałaby ona znacznych remontów.  

Radny Józef Meleszko zapytał o remont drogi w Czyżowicach czy dobrze zrozumiał, że kwota  

130 tys. zł. to środki własne. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie. Jest to kwota zabezpieczona na 

dokumentację projektową tego zadania i ma nadzieję, że znajdą się porządni oferenci, którzy ją w tej 

kwocie wykonają, ponieważ nie może zostać ogłoszony przetarg z powodu nieobecności 

odpowiedzialnego za nie pracownika. Poinformował, że jest plan zrealizować wspomniany przetarg  

w nieco prostszym postępowaniu niż typowe postępowanie przetargowe, na przykład jako zapytanie  

o cenę, oczywiście z zachowaniem konkurencyjności. To będzie warunkowało złożenie wniosku  

o dofinansowanie rządowe. We wspomnianych 130 tys. zł. blisko połowa środków to środki z Gminy, 

które kiedyś Powiat grzecznościowo otrzymał, a teraz dług zwraca częściowo finansując dokumentację 

wspólnie z Gminą, ponadto Pan Burmistrz zadeklarował, że inwestycja również będzie wspólnie 

finansowana. Planuje się złożyć dokumentację inwestycji do naboru w tym roku i być może uda się ją 

zrealizować w przyszłym roku. Aktualnie trwają jeszcze ustalenia co do zakresu inwestycji oraz 

wykonywane są badania nośności drogi, ugięcia asfaltu w celu sprawdzenia czy będzie trzeba również 

wykonywać prace wzmacniające jej podbudowę. 

Radny Józef Meleszko zapytał, czy jest już ustalony orientacyjny łączny koszt inwestycji. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie, ale uważa, że będzie on 

porównywalny do kosztów inwestycji na odcinku Racławice – Dzierżysławice. 

Radny Józef Meleszko zapytał, czy chodzi o kwotę około 7-8 milionów. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że tak. 

Radny Józef Meleszko zapytał czy Powiat będzie ubiegał się o środki zewnętrzne, chociażby  

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie ma innej możliwości. Prawie nigdy 

nie są wykonywane jakiekolwiek zadania jeśli nie uda się pozyskać środków z unijnego bądź rządowego 

dofinansowania, ponieważ Powiat Prudnicki jest mało zasobny, nie ma źródeł dochodów własnych. 

Bywają powiaty bogate jak na przykład Powiat Nyski i ma to szczęście, że również ostatnio bardzo 

korzysta z dofinansowań rządowych. Powiat Prudnicki niestety aż takiego szczęścia nie ma i otrzymuje 

mniejsze pieniądze. Podkreśla, że nie uważa żeby wnioski czy projekty składane przez Powiat Prudnicki 

były gorsze od innych. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51257
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51258
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Radny Józef Meleszko zapytał o punkt szczepień powszechnych, ponieważ na stronie Powiatu 

Prudnickiego jest informacja, iż będą szczepieni ludzie nie wykazujący żadnych przeciwwskazań i czy 

w związku z tym w punkcie szczepień jest lekarz. Ponadto gdzie będą odbywać się tegoroczne matury 

w związku z zajęciem sali gimnastycznej na rzecz punktu szczepień oraz co w związku z powrotem 

uczniów do szkoły od 29 maja i potrzebą korzystania z sali gimnastycznej. Na koniec zapytał ile na 

dzień dzisiejszy osób zostało zaszczepionych w punkcie szczepień powszechnych przy Starostwie. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że codziennie jest szczepionych 240 osób, 

bo tyle jest dawek szczepionek. Przez pierwsze dwa dni szczepień udało się zużyć wszystkie dawki  

i uważa, że dzisiaj też idzie równie dobrze. Jednakże nie ma zbytniego zainteresowania szczepieniem, 

być może jest to kwestia systemu, który reguluje na 240 osób i więcej nie przyjmuje. Ma nadzieję, że 

kiedy zwiększy się dostarczana liczba dawek to system będzie bardziej elastyczny i wszystko będzie 

mogło przyspieszyć. Do końca dzisiejszego dnia powinno być zaszczepionych kolejnych 240 osób, co 

daje w sumie 720 podanych dawek. Odnośnie udostępnienia przez szkołę sali gimnastycznej, jest to 

pewne utrudnienie w związku z maturami, ale w tej kwestii Wydział Oświaty intensywnie współpracuje 

z dyrektorem szkoły i są te problemy rozstrzygane. Powiatowi zależało na tej lokalizacji, ponieważ ma 

ona wiele atutów. Między innymi koordynatorem szczepień jest Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani 

Anna Wojtczak i jest to wygodne, że w każdej chwili może tam być. Ponadto jest możliwość 

zapewnienia łącza internetowego ze Starostwa i pomocy informatyków gdyby była konieczna. Punkt 

znajduje się też blisko szpitala więc w razie potrzeby karetka szybko się pojawi. Lekarz jest na miejscu, 

natomiast zgodnie z sugestiami POZ zaleca się żeby pacjenci z chorobami współistniejącymi czy 

gorszym stanem zdrowia szczepili się w dotychczasowej strukturze ze względu na większe 

bezpieczeństwo. Odnośnie powrotu uczniów do szkoły i zajętej sali gimnastycznej to nadchodzi okres 

zaawansowanej wiosny i szkoła może korzystać z Sali gimnastycznej przy II Liceum 

Ogólnokształcącym lub z boisk „Orlika”. 

 

Radny Dariusz Kolbek zapytał o spotkanie, które odbyło się w Domu Dziecka w Głogówku, o to jak 

została przyjęta informacja przez pracowników o utworzeniu Domu Dziecka w Prudniku oraz na jakim 

etapie jest ta sprawa. Czy ostatecznie powstanie próg zwalniający na ulicy Dąbrowskiego, a także czego 

dotyczyło spotkanie z dyrektorami szkół, jaka jest sytuacja oświaty i kto ze Starostwa brał w nim udział. 

Odbyło się również spotkanie ze związkami zawodowymi i Radny chciałby wiedzieć kto ze Starostwa 

wziął w nim udział i czego dotyczyło. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że nie brał udziału w spotkaniu  

z związkami zawodowymi i nie ma wiedzy o tym spotkaniu. Spotkanie z dyrektorami szkół dotyczyło 

wielu spraw organizacyjnych między innymi naborów, przygotowań do akcji promocyjnej szkół. 

Starosta Prudnicki nie brał udziału w całym spotkaniu, natomiast brali w nim udział Naczelnik Wydziału 

Oświaty, Pani Anna Wojtczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Pan Ryszard Matuszak oraz 

Wicestarosta, Pan Janusz Siano i prawie wszyscy dyrektorzy lub inne osoby z kierownictwa szkoły.  

Na spotkaniu omawiano również sprawę absencji chorobowych w czasie pandemii, a dokładniej jak 

wpłynęła na wyniki finansowe, ponieważ okazuje się, że często nauczyciele, którzy mogli przebywać 

na chorobowym brali pracę zdalną, bo i tak przez Covid pracowali w domu. Nie do końca jest to 

poprawna sytuacja, ponieważ jeśli były by to zwolnienia lekarskie to powstałaby z tego tytułu 

oszczędność, a jak wiadomo do oświaty Powiat dokłada bardzo dużo. Z raportów przedstawionych 

później przez dyrektorów wynikało, że faktycznie część ludzi była na chorobowym, być może mogło 

być więcej, ale to też nie tak, że nie był nikt. Odnośnie progu zwalniającego na ulicy Dąbrowskiego, 

projekt na przebudowę skrzyżowania został złożony i jest on w ocenie w Urzędzie Wojewódzkim, 

wymaga jeszcze poprawek czy uzupełnień. Przy okazji złożony został drugi projekt na sąsiednie 

przejście dla pieszych w głąb ulicy Dąbrowskiego, ponieważ korelacja tych dwóch przejść może 

dodatkowo poprawić bezpieczeństwo. W kwestii spotkania z wychowawcami i dyrekcją Domu Dziecka 

w Głogówku to przedmiotem dyskusji nie była placówka w Prudniku, bardziej było zainteresowanie 

swoim losem i etatami, przedstawiony plan spotkał się z życzliwym odbiorem, zostało wyjaśnionych  

i doprecyzowanych kilka spraw i nie było trudnych czy konfliktowych sytuacji. 
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Radny Dariusz Kolbek odniósł się do progów zwalniających na ulicy Dąbrowskiego. Niedaleko miejsca, 

gdzie mają powstać progi jest straż pożarna, która często wyjeżdża na akcje, tak więc czy te progi będą 

spełniały swoje zadanie. Czy nie będą utrudnieniem również dla mieszkańców okolicznych budynków. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że jako mieszkaniec ulicy Grunwaldzkiej 

zaobserwował, że straż pożarna głównie korzysta z ulicy Grunwaldzkiej. Jeśli chodzi o negatywne 

skutki wywoływane przez próg zwalniający to na pewno jakieś będą, ale będą też poprawiać 

bezpieczeństwo. Ma nadzieję, że zastosowane rozwiązania zmuszą samochody do zmniejszenia 

prędkości, a przejechanie przez próg z niską prędkością spowoduje, że szkodliwość dla samochodów 

czy sąsiedztwa będzie znikoma. 

 

Radny Mirosław Czupkiewicz zapytał, czy Wojewódzki Kurator Oświaty podjął jakieś decyzje 

dotyczące uchwał intencyjnych w sprawie szkół. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, iż nie ma takiej wiedzy, być może będą 

potrzebne jakieś wizje lokalne czy uzupełnienia ze strony Powiatu, ale żadne uzgodnienia czy 

informacje jeszcze do Starostwa nie dotarły. Dodał, że nie zawsze widzi wszystkie pisma wpływające 

do Starostwa, ponieważ przechodzą one przez Wicestarostę, a czasami przez Panią Sekretarz, jednakże 

przez ostatnie 3 tygodnie widzi wszystkie i pisma od Kuratora nie było. 

  

Radny Józef Meleszko odniósł się do wypowiedzi Starosty Prudnickiego, iż może nie wiedzieć, 

ponieważ sprawą zajmuje się Wicestarosta, Pan Janusz Siano. Jednak Radny ma informację, że Kurator 

interesuje się tą sprawą i jest skłonny przyjechać na spotkanie do Prudnika, oczywiście jeżeli już będzie 

lepsza sytuacja epidemiologiczna i porozmawiać z osobami zainteresowanymi.  

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że bardzo go to cieszy i być może tym razem 

uda się bez niepotrzebnych awantur całą sprawę przeprowadzić i wszystko się dobrze zakończy. 

Powstałe opóźnienie dobrze zrobi na infrastrukturę, jest spokojniej, co pozwoli na łatwiejsze 

przeprowadzenie prac adaptacyjnych czy remontowych. W związku z pandemią nie ma też w szkole 

uczniów więc niektóre rzeczy można przyspieszyć i dzięki temu być może uda się przygotować na tyle 

dużo, że Kurator będzie spokojny o warunki. Niezbędne będzie jeszcze podjęcie decyzji w związku  

z obiektem przy ulicy Podgórnej, dla którego było rozważanych wiele możliwości. Obecnie istnieje 

możliwość sprzedaży terenu, zainteresowanie jest, jednak za niewielkie pieniądze, a do tego sprzedaż 

wiązałaby się z rozbiórką budynku, który powstał w pocie czoła wielu Prudniczan i przez wiele lat 

Powiat o niego dbał. Tak więc są warianty, ale wszystko się rozwiąże w najbliższych miesiącach, 

tygodniach.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 324) (14:05:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesji jest obecny Dyrektor Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Białej, Pan Zdzisław Juszczyk oraz że na poszczególnych komisjach Pan Dyrektor 

lub Główna Księgowa ZOZ w Białej omawiali szczegółowo sprawy związane ze sprawozdaniem. 

Otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, Pan Zdzisław Juszczyk podziękował za wieloletnią 

współpracę z Powiatem i zrozumienie problemów, prosząc aby trwało to jak najdłużej. Powiedział, że 

w tej chwili sytuacja ZOZ w Białej jest dobra. W związku z pozyskiwaniem tomografu komputerowego 

chciałby oficjalnie podziękować Przewodniczącemu Rady, Panu Józefowi Janeczko, ponieważ dzięki 

jego pomocy udało się szybko poszerzyć wjazd do szpitala. Ma nadzieję, że dzięki temu Powiat 

Prudnicki stanie się bogatszy i lepszy, a pracownicy szpitala będą się starali pomagać ludziom 

odzyskiwać zdrowie.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51259
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Białej (druk nr 324) 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2020 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 324) (14:08:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, 

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

Wróblewska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów (druk 

nr 325) (14:09:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. Następnie 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 przyjęcia regulaminu korzystania  

z wypożyczalni rowerów (druk nr 325) (14:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz 

Kolbek, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, 

Judyta Walocha, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 326) (14:11:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

W związku z brakiem pytań 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=51262
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51264
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2021 (druk nr 326) (14:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Alicja 

Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, 

Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/302/2021 Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 26 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr XL/319/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia  

26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej (druk nr 327) (14:13:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko 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 zmiany Uchwały nr XXXIX/302/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 26 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr XL/319/2021 Rady Powiatu 

w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej (druk nr 327) (14:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, 

Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, 

Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 328) (14:14:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesji obecna jest Kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, Pani Jolanta Barska i oddał jej głos. 

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

wyjaśnienia odniosła się do zapytania Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego, które zadał w trakcie 

Komisji dotyczące noclegowni w Korfantowie w związku z informacjami w sprawozdaniu. Wyjaśniła, 

iż obiekt w Korfantowie to nie noclegowania, a Dom Pomocy Społecznej. Na terenie Powiatu 

Prudnickiego i sąsiednich powiatów są dwie duże noclegownie. Jedna jest w Bielicach, ale Bielice to 

Gmina Łambinowice, natomiast druga w Jasienicy, a to jest z kolei Gmina Otmuchów. Tak więc tabelka 

w tym punkcie jest wypełniona w sposób właściwy. Jest wiele niedoskonałości tego sprawozdania, ale 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51266
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51268
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wynika to z tego, że jest ono wykonywane w Centralnej Aplikacji Statystycznej, czyli dane nie są 

uzupełniane ręcznie tylko pobierane z innych sprawozdań składanych w ciągu roku.  

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 328) (14:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Radosław 

Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, 

Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Ryszard 

Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 329) 

(14:16:00) 

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” 6 głosami ,,za” 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radny Józef Meleszko powiedział, że z dzisiejszej wypowiedzi Starosty Prudnickiego i po wczorajszej 

komisji wiadomo już, ze środki na przebudowę drogi Łąka Prudnicka – Starowice pozyskała przede 

wszystkim Pani Poseł Katarzyna Czochara i to w znaczącej wysokości około 4 mln. zł. Zapytał, kiedy 

wobec tego można się spodziewać procedury przetargowej i rozpoczęcia budowy drogi w pierwszym 

etapie. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o procedurę rozpoczęcia  

i finału inwestycji to jej rozpoczęcie jest planowane na wrzesień bieżącego roku, a zakończenie na 

grudzień 2022 roku,  być może uda się ją rozpocząć wcześniej, ale ważniejsze jest, aby zakończyć ją na 

koniec przyszłego roku. Odnośnie pozyskania środków, nie było to ukrywane, że jest to niemal 

wyłącznie zasługa Pani Poseł Katarzyny Czochary, oczywiście Powiat też musiał się przygotować  

i wniosek złożyć, ale bez wsparcia nic by nie otrzymał. 

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że bardzo dobrze, że ta droga zostanie wyremontowana, ale 

Głogówek też czeka na remont odcinka Racławice – Mochów i mimo, że jej temat był poruszany  

i załatwiany wcześniej to nie ma wokół siebie takiej atmosfery, jak droga w Moszczance. Zapytał, czy 

można jednak liczyć, że droga w Głogówku będzie zrobiona w takim samym czasie jak droga  

w Moszczance. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że w tym przypadku, co nie było 

ukrywane, dało się odczuć bardzo mocne wsparcie parlamentarzysty z terenu Powiatu Prudnickiego  

i ma nadzieję, że tak samo jest w przypadku drogi Dzierżysławice – Racławice, że również ma takie 

poparcie któregoś z parlamentarzystów ziemi prudnickiej. Zwrócił się do Radnego Dariusza Kolbka, iż 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51270
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myśli, że jako Dyrektor Biura Poselskiego również lobbuje na rzecz Powiatu Prudnickiego u Senatora 

stąd pewnie te 119 tys. zł., które już Powiat otrzymał, a jest nadzieja na więcej, bo prawdopodobnie 

Strzelce Opolskie zrezygnują z inwestycji. Uważa, że należy zadanie podzielić na etapy i zacząć 

realizować licząc na dobre wiatry i kolejne poparcie inwestycji przez rząd, które pozwoli tą drogę 

szczęśliwie zakończyć 

Radny Dariusz Kolbek zapytał, czy Powiat ma małe poparcie ze strony Rządu.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że na tle Starostów z Platformy nie jest 

najgorsze, natomiast na tle Starostów z PiS jest bardzo słabe. Porównując się na przykład do Nysy, która 

ostatnio otrzymała 20 mln. zł. na jedną z inwestycji.  

Radny Dariusz Kolbek powiedział, że to jest gmina, która jest o wiele bogatsza i skoro ma więcej 

pieniędzy, to ma większy wkład własny. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że właśnie nie. 

Radny Dariusz Kolbek dodał, że w Nysie na przykład nie wspiera się Funduszu Marszałkowskiego, 

Sołeckiego. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że mowa jest o wielkich liczbach, a Radny 

mówi o 1000 złotych dla sołectwa, więc było by dobrze mówić o konkretach i  się nie rozdrabniać 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że właśnie o to chodzi, nie rozdrabniać się.  

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, że jest takie opracowanie Związku Powiatów 

Polskich, które Radnym wyśle na skrzynki mailowe. Opracowanie to podsumowuje jak wygląda proces 

rozdzielania pieniędzy rządowych na inwestycje i jest on mocno niekorzystny dla samorządowców  

z innych opcji niż aktualnie rządząca. Dodał, że nie chciał poruszać tego tematu, jednak jak już Radny 

poruszył to należy zauważyć, że jest ewidentna różnica. Powiat Prudnicki może czuć się wyróżniony 

dzięki parlamentarzystom z tego terenu, Pani Wicewojewodzie, która jest z Prudnika czy jak uważa, 

dzięki sympatii do Powiatu Prudnickiego Pani Poseł Porowskiej. Jednak mimo wszystko na tle 

chociażby Nysy, Powiat Prudnicki bardzo odstaje, ponieważ w ciągu roku Powiat Nyski otrzymał około 

25, a może nawet 30 mln. zł., a Powiat Prudnicki około 8 mln. zł. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że Powiat Prudnicki jest 2 razy mniejszy niż Powiat Nyski, a do tego 

należałoby dodać Spółkę PCM wspieraną przez Rząd Polski. Rozumie wspieranie ZOZ w Białej, ale 

PCM wcale nie musiało być wspierane a jest.  

Radny Mirosław Czupkiewicz powiedział, że chciałby aby wygrywały najlepsze programy, które 

uwzględniają lokalne potrzeby a nie te, które mają większe lub mniejsze poparcie, ale niestety takie są 

czasy.  

Radny Kazimierz Bodaszewski stwierdził, że była mowa o lobby parlamentarzystów, ale wydaje mu 

się, że jeśli chodzi o drogę Racławice – Mochów to jest to za małe lobbowanie ze strony Starostów. 

Przez 3 lata kiedy Radny jest w Radzie, jest to już 4 czy 5 droga, która zaczyna być robiona od nowa,  

a te które zostały zaczęte są niekończone. Uważa, że nie ma co mówić o lobby parlamentarzystów tylko 

to pracownicy Starostwa powinni bardziej się o to starać. Jeśli nie z PiS, to Powiat Prudnicki ma posłów  

z PO w Opolu i to tam powinni lobbować pracownicy wydziału, który zajmuje się drogami. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. (druk nr 329) (14:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta 

Walocha, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, 

Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław 

Roszkowski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano 

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

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 330) (14:27:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wystąpienia pokontrolnego i otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 330) (14:29:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Ewelina 

Langfort, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Józef 

Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano 

14. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020. (14:29:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesji obecny jest Dyrektor Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Prudniku, Pan Adam Piotrowski i oddał mu głos. 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Prudniku, Pan Adam Piotrowski 

poinformował, iż w związku z wczorajszą niedyspozycją postara się dziś odpowiedzieć na pytania 

Radnych. Pierwsze pytanie Radnego Józefa Meleszko dotyczyło kwarantanny. Najkrótsza odpowiedź 

powinna brzmieć, że takie mamy prawo. Kwarantanna to jest odosobnienie ludzi zdrowych 

podejrzewanych o zakażenie i jest jej kilka rodzajów, po pierwsze kwarantanna osób wspólnie 

zamieszkujących z osobą z wynikiem dodatnim. W tym przypadku restrykcje są największe, wszystkie 

osoby wspólnie zamieszkujące muszą kwarantannę odbyć i jest ona najdłuższa, 17 dni czyli trwa przez 

okres izolacji osoby zakażonej plus kolejne 7 dni. Ta izolacja może jednak zostać przedłużona jeżeli 

osoba zakażona ma przez dłuższy okres czasu objawy, wtedy izolacja nie trwa 10 dni tylko może trwać 

15 lub więcej, plus kolejne 7 dni. Jest to uzasadnione, ponieważ najczęściej do zakażenia dochodzi  

w domu, co jest zrozumiałe, ponieważ nikt w domu nie chodzi w maseczce. Drugi rodzaj kwarantanny 

jest związany z przekroczeniem granicy, ona też powinna trwać 10 dni i inicjuje ją straż graniczna.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51272
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51274
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W tej chwili na takiej kwarantannie jest ułamek osób, zwykle są to obcokrajowcy i tę kwarantannę 

można też w jakiś sposób skrócić. Trzeci rodzaj to kwarantanna „oczekująca”, która polega na tym, że 

ktoś zgłasza się do lekarza mówiąc, że ma objawy sugerujące zakażanie koronawirusem, lekarz zleca 

wykonanie testu na koronawirusa i automatycznie nakłada na taką osobę kwarantannę i trwa ona do 

uzyskania wyniku badania. Jeśli wynik będzie negatywny jest skracana, a jeśli pozytywny to następuje 

najczęściej 10 dniowa izolacja. Ostatni rodzaj to kwarantanna osób z bliskiego kontaktu, która trwa  

10 dni od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu. Odnośnie pytania Radnego czy jest sens, że 

tylko jedna osoba z rodzinny jest na kwarantannie, uważa, że tak, ponieważ to się sprawdziło po licznych 

próbach i zmianach. Początkowo kwarantanna wyglądała tak jak teraz, później to zmieniono i znów 

wrócono to aktualnego modelu. Chociażby ze względów finansowych, przykładowo, osoba 

przebywająca na kwarantannie ma prawo do świadczeń chorobowych, również osoba, która pozostaje 

w domu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną ma prawo do 

świadczeń, tak więc rodziło to bardzo duże koszty. Były na przykład sytuacje kiedy jedno dziecko  

w klasie było zakażone, na kwarantannę poszła cała klasa – 30 dzieci i rodzice, tak więc z jednego 

zakażonego dziecka na kwarantannie wylądowało ponad 100 osób. Było to na wyrost, tak więc aktualny 

układ nie jest zły. Kolejne pytanie dotyczyło ognisk zakażeń, informacje na temat osób zakażonych 

muszą pochodzić z wiarygodnego źródła i do tego jest używany system EWP – Ewidencja Wjazdu do 

Polski. Jego działanie polega na tym, że laboratorium, które ma dostęp do systemu wykonuje badanie  

i wprowadza wynik do systemu, obojętnie czy dodatni, czy ujemny. Jeśli wynik jest ujemny nie dzieje 

się nic, jeśli dodatni laboratorium obejmuje taką osobę urzędową izolacją i jej wynik jest już widziany 

między innymi przez policję czy ZUS. Następnie do takiej osoby dzwonią pracownicy sanepidu w celu 

sporządzenia wywiadu. Pytania dotyczą na przykład osób z kontaktu, osób wspólnie zamieszkujących, 

miejsca pracy. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące miejsca pracy ma ono na celu sprawdzenie czy jest to 

pierwszy czy kolejny przypadek, wykonywane są także telefony do pracodawców, który może wskazać 

kolejne osoby, które miały kontakt z zakażonym. W tym roku było takich ognisk 9, były one małe, 

kilkuosobowe i w tej chwili aktywne jest tylko jedno, reszta „wygaszona”, to znaczy, że przez co 

najmniej 10 dni nie ma nowych zakażeń.  

 

 Radny Kazimierz Bodaszewski powiedział, że chce zorganizować imprezę sportową na stadionie  

w Prudniku na około 200 osób. Wszyscy są członkami kadry narodowej lub rezerwowej, czyli mają 

uprawnienia do startu. Impreza miałaby odbyć się na przełomie maja i czerwca. Zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra może zorganizować taką imprezę i zapytał czy musi wystąpić do Sanepidu 

o opinię lub zgodę. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, Pan Adam Piotrowski odpowiedział, że zgoda 

nie jest wymagana, ale to sprawdzi i da Radnemu odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamkną dyskusję i poddał informację pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020. (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Dariusz 

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

Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

 



str. 12 

 

15. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego 

S.A. w Prudniku za 2020 r. (14:41:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesji obecny jest Prezes Prudnickiego 

Centrum Medycznego S.A., Pan Witold Rygorowicz i oddał mu głos. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Pan Witold Rygorowicz powiedział, że należy 

pamiętać, iż niezależnie od formy prawnej Spółki, prawdopodobnie przez następne lata, pozostanie ona 

własnością publiczną, której głównym i jedynym udziałowcem jest Powiat Prudnicki. Tak więc rozwój 

szpitala jest wspólnym interesem również jako mieszkańców Powiatu Prudnickiego, którzy będą z jego 

usług korzystać. Stąd plany na ten rok i lata kolejne również będą oparte na założeniach, że w dalszym 

ciągu dzięki dobrej współpracy z wieloma osobami z regionu, jak i również z Panem Wojewodą i Panem 

Marszałkiem, będzie możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych a dzięki nim możliwość dążenia 

do lepszego standardu świadczonych usług. Kolejnym zamierzeniem jest pojawienie się w strukturze 

PCM podstawowej opieki zdrowotnej, jest już w strukturze szereg poradni i wielu lekarzy, od tego 

miesiąca zaczęli również przychodzić nowi lekarze, ponad 300 osób ma dobre i trwałe miejsce pracy  

z nienajgorszymi już przychodami. Spółka ma służyć mieszkańcom Powiatu i gościom przyjezdnym,  

i z tym nastawieniem należy patrzeć na wynik finansowy jak i starając się, również z Panem Starostą,  

o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. 

Radny Ryszard Kwiatkowski zapytał, czy poradnia „K” dalej będzie przy ulicy Staszica.  

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Pan Witold Rygorowicz odpowiedział, że Radny ma 

dobre wyczucie czasu, ponieważ trwa właśnie wewnętrzna dyskusja na ten temat. Jest to kwestia być 

może dwóch miesięcy, kiedy poradnia znajdzie się w szeregach PCM, przy Szpitalnej 14, jeżeli nie 

będzie żadnych przeszkód prawnych. 

Radny Dariusz Kolbek stwierdził, że czuje się trochę wywołany, ponieważ mówił o Spółce. Z tego co 

pamięta jak Spółka powstawała była mowa o tym, że będzie się sama finansować, jednakże nie ma nic 

przeciwko temu, że Państwo i Rząd ją wspiera. Zapytał, czy wsparcie jest duże, czy Rząd PiS wspiera 

PCM, w jakiej wysokości i na co, ponieważ PCM ma zysku około 800 tys. zł., a Radny ma obawy, że 

gdyby nie wsparcie, to nie było by zysku. Cieszy go również, że w szeregi szpitala została przeniesiona 

nocna i świąteczna opieka, pamięta, że Radny Józef Meleszko bardzo o to zabiegał. 

Radny Józef Meleszko stwierdził, iż została już omówiona sprawa nocnej i świątecznej opieki oraz 

punktu szczepień. Chciałby podziękować Prezesowi za to, że szczepienia odbywały się zgodnie ze 

sztuką lekarską. Zapytał również o oddział ginekologiczno – położniczy, o którym była mowa na 

wczorajszej Komisji, ponieważ Prezes wspominał, że być może będzie rozważany powrót oddziału 

razem z porodówką. Zadał to pytanie, ponieważ mogą wpłynąć środki z unii europejskiej w wysokości 

770 miliardów, a wszystko wskazuje, że tak będzie i poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia wpłyną na 

szpitale powiatowe. Zapytał, czy opieka ginekologiczno – położnicza wraz z porodówką będzie  

w przyszłości rozważana, ponieważ Prezes wspominał, iż tak będzie jeżeli będą zmiany chociażby  

w finansowaniu tej sprawy. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego S.A., Pan Witold Rygorowicz odniósł się do pytania 

Radnego Dariusz Kolbka mówiąc, że oczywiście wsparcie finansowe pozytywnie wpłynęło na wynik 

finansowy. Każda dotacja zewnętrzna w jakiejkolwiek formie wpływa na wynik finansowy, gdyby tych 

pieniędzy nie było zapewne inaczej wyglądałyby czynione inwestycje, byłby reżim finansowy i co za 

tym idzie, gorsza jakość usług. Celem PCM jest dobra jakość usług, która polepsza się poprzez 

inwestowanie w sprzęt i ludzi, ponieważ to na nich opiera się jakość, jest to też inwestycja w miejsca 

pracy. Odnośnie pytania Radnego Józefa Meleszko w kwestii oddziału ginekologiczno – położniczego, 

dobrze by było dążyć do jego powrotu, ale nie w sensie całego zespołu, ale czegoś na kształt izby 

porodowej, spełniających oczywiście wszystkie standardy higieniczne, sanitarne, bezpieczeństwa, 

kompetencyjne. Warto się temu przyglądać tak samo jak również opiece bliższej pacjentowi, czyli takiej 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51276
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formie jak prowadzą POZ. W szeregach PCM jest już dwa razy w tygodniu kardiolog, jest neurolog, 

onkolog i Pan od bioderek, tak więc są to jakieś zaczątki. Nie ma na przykład stomatologów, osobno 

internistów, są robione badania USG, ale to wszystko pokazuje kompleksowość usług, które są 

świadczone w miarę w jednym miejscu. Jeśli chodzi o ulicę Staszica to nie jest to zła lokalizacja, chodzi 

natomiast o względy finansowe, ponieważ stały koszt miesięczny obiektu to około 8-9 tys. zł., nie 

mówiąc o wynagrodzeniach, tak więc rocznie około 100 tys.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał informację pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki 

Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2020 r. (14:55:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Meleszko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, 

Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, 

Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku za 2020 r. 

(14:55:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesji obecny jest Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów w Prudniku, Pani Dominika Jasińska, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Józef Meleszko powiedział, że w Powiecie Prudnickim jest 55 915 mieszkańców, a kwota  

w sprawozdaniu na obsługę mieszkańców wynosi 2 400 zł. Zapytał, czy jest to kwota na miesiąc czy na 

rok. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że Pani Rzecznik jest na etacie  

w Starostwie Powiatowym i to jest jej źródło wynagrodzenia, które nie jest ujęte w sprawozdaniu. 

Natomiast są jeszcze dodatkowe pieniądze, które można przeznaczyć na przykład na akcje promocyjne. 

Nie jest tak, że koszt funkcjonowania Rzecznika to jedynie 2 tys. zł., ponieważ było by to słabe  

w porównaniu na przykład z bezpłatną pomocą prawną, na którą jest przeznaczane 130 tys. zł. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Prudniku za 2020 r. (14:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, 

Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, 

Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Janusz Siano, Bożena Wróblewska 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51278
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17. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2020. (14:59:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że w sesji uczestniczy Kierownik Referatu 

Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Pan Szymon Kaliciński i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu 

Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. (15:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Alicja 

Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard 

Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, 

Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Janusz Siano, Ewelina Langfort 

18. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r. (15:00:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

za 2020 r. (15:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, 

Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, 

Joachim Kosz, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Janusz Siano, Ewelina Langfort 

19. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:02:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się dnia 28 maja 

2021 r. o godzinie 13:00 oraz, że może zajść konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej związanej  

z otrzymaniem odpowiednich dokumentów z Urzędu Wojewódzkiego dotyczących funkcjonowania 

nowego Domu Dziecka w Mochowie, jednakże termin nie zostanie jeszcze ustalony, ponieważ 

Starostwo czeka na przyjazd przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, którzy dokonają ostatecznego 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51281
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51283
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=51285
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odbioru placówki. Odbioru dokonali już Sanepid i Straż Pożarna, ale ostateczne zaświadczenie  

o utworzenie jednostki wydaje Urząd Wojewódzki. 

Radny Dariusz Kolbek złożył 4 wnioski. Pierwszy dotyczący kontroli finansowej przeprowadzonej  

w jednostkach podlegających Powiatowi. Powiedział, że często dochodzi do sytuacji, gdzie po pewnym 

czasie okazuje się, że doszło do nadużycia. Chciałby wiedzieć czy kontrole robione są na bieżąco, jak 

wyglądają, czy są regularne, czy robione wyrywkowo oraz czy jest w Starostwie osoba, która kontroluje 

oświadczenia majątkowe. Kolejny wniosek dotyczy ulicy 3 maja w Głogówku, na której mimo napraw  

w dalszym ciągu są dziury, Radny wnosi o jej naprawę. Następny wniosek dotyczy prośby mieszkańców 

miejscowości Kierpień o wykoszenie pobocza rzeki w związku z planowanymi uroczystościami 

kościelnymi, zapytał, czy Starostwo może skierować sprawę do Spółki Wodnej. Kolejny wniosek 

dotyczy pisma skierowanego do Radnego  przez Burmistrza Głogówka we wrześniu 2020 roku. Pismo 

dotyczyło Członka Zarządu Powiatu Prudnickiego, Pana Dragomira Rudego i miało zostać przekazane 

do wiadomości Zarządu Powiatu Prudnickiego oraz Rady Powiatu. Radny wnosi  o odczytanie 

powyższego pisma na kolejnej sesji. 

Radny Józef Meleszko złożył 2 wnioski. W pierwszym wnioskuje o dokonanie drobnej naprawy drogi 

w Szybowicach, która cały czas jest dewastowana przez pojazdy firmy wykonującej w wiosce 

kanalizację. Najgorzej jest w miejscu poprzecznych przekopów, firma je zasypuje jednak po kilku 

dniach tłuczeń siada, bo nie jest dobrze utwardzony. Jest też wiele dziur po sezonie zimowym, 

największe w okolicy skrzyżowania na Mieszkowice i w pobliżu szkoły podstawowej w Szybowicach. 

Drugi wniosek dotyczy drogi na Wierzbiec, na której również po okresie zimowym pojawiły się spore 

dziury. Radny poinformował jeszcze, że 2 maja jest obchodzone święto flagi, a 3 maja święto konstytucji 

i w związku z tym jako Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale też jako człowiek i radny 

powiatowy zaprasza na uroczystości, o czym na pewno jeszcze powie Starosta Prudnicki. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski powiedział, iż miał zamiar o tym powiedzieć. Zapytał, 

czy ktoś z Radnych chciałby wziąć udział w oficjalnej delegacji, która będzie składać wieńce 3 maja po 

mszy świętej o godzinie 11:30 pod pomnikiem Żołnierza na Placu Wolności, czy też 2 maja około 

godziny 11 w Moszczance pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jeżeli ktoś  

z Radnych chciałby wziąć udział, to prosi o indywidualny kontakt. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zapytał czy Starosta Prudnicki ustosunkuje się do 

wypowiedzi Pana Radnego Kolbka czy odpowiedź będzie w formie pisemnej. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że jeśli wpłyną wnioski w formie 

pisemnej to na pewno odpowiedź też zostanie w formie pisemnej udzielona. Poinformował, że 

oczywiście w powiecie są procedury kontroli finansowej i nie tylko finansowej, zarówno jednostek jak 

i chociażby Wydziałów. Jest to realizowane przez kontrolę i audyt wewnętrzny i uważa, że są one 

robione przyzwoicie, aczkolwiek bywały sytuacje, gdzie kontrole nie były skuteczne, ponieważ 

koncentrowały się na innych dziedzinach niż te, w których wykrywano później nieprawidłowości. 

Procedury zostaną Radnemu przybliżone. Odnośnie ulicy 3 maja w możliwie bliskim czasie będzie ona 

brana pod uwagę, będą usuwane dziury po zimie formułą na ciepło, tak żeby było to trwalsze i bardziej 

efektywne. Co do koszenia rzeki to jeśli Radny złoży takie pismo, Starostwo przekieruje je do 

odpowiedniego organu. W kwestii uszkodzeń drogi, o której mówił Radny Meleszko, stwierdził, że jest 

to obecnie plan budowy, ponieważ co chwila tworzone są nowe przyłącza, jezdnia jest rozkopywana  

i uszkadzana i jest to doraźnie łatane, a po zakończeniu inwestycji na pewno będzie wykonany dywanik, 

to jednak jeszcze będzie ustalane z Panem Burmistrzem i firmą wykonującą. Trudno powiedzieć czy 

apele do wykonawcy pomogą, ponieważ sprzęt musi jakoś dojechać, jednakże apelowałby o cierpliwość 

mieszkańców żeby inwestycja mogła zostać zakończona. Na pewno docelowo będzie konieczność 

większej interwencji na tej drodze i być może uda się to skorelować z jakimś programem wspierającym 

inwestycje na drogach powiatowych, najlepiej byłoby wykorzystać pieniądze, które ma firma na 

stworzenie drogi z dodatkowymi środkami z Powiatu, Gminy i z rządowymi i zrobić tam porządną 

drogę. 
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Radny Józef Meleszko powiedział, że nie chodzi tylko o dziury związane z budową, ponieważ prace 

wykonywane są do jakiejś części wsi, ale również o te poza terenem budowy. Po zimie jest ich dość 

dużo i stwarzają poważny problem dla mieszkańców i przejeżdżających. 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski odpowiedział, że wraz z Naczelnikiem Wydziału postara 

się odwiedzić wioskę żeby zobaczyć jak droga wygląda i wtedy Zarząd będzie podejmować decyzje.  

 

Radny Józef Meleszko powiedział, że w razie wizyty w miejscowości prosi o telefon żeby móc się 

zjawić i wspólnie sprawą się zająć.  

20. Zamknięcie XLI Sesji Rady Powiatu w Prudniku. (15:16:00) 

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

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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