
Protokół Nr XLII/2021 

z posiedzenia XLII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 28 maja 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 2021-05-28 o godz. 09:05:44, a zakończono o godz. 12:25:59 tego samego 

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

w Prudniku było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Joanna Korzeniowska 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Radosław Roszkowski 

7. Dragomir Rudy 

8. Janusz Siano 

9. Antoni Sokołowski 

10. Magdalena Sobczak 

11. Judyta Walocha 

12. Bożena Wróblewska 

13. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości 

(09:05:00) 

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

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

i transmitowana. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego (09:06:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad (09:06:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (09:08:00) 

Liczba radnych obecnych: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Józef Meleszko 
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Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu w Prudniku  

o dokonanie zmiany w porządku sesji poprzez aktualizację punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku. Poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy  

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad 

zwołanej sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. W dniu 27 maja 

2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przyjęła autokorektę w/w projektu uchwały. Mając 

powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu wnosi o wprowadzenie wskazanej autokorekty. 

Następnie Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał wniosek pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego , skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk nr 334a). (09:11:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław 

Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Janusz 

Siano, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(5): 

Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz 

Bodaszewski 

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

przedstawionych zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. 

(09:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, 

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

Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(5): 

Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz 

Bodaszewski 

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2021 r. (09:13:00) 

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 sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia  

2021 r. (09:14:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef 

Meleszko, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, 

Janusz Siano, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (09:14:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu w okresie między-sesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (09:22:00) 

Liczba radnych obecnych: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dariusz Kolbek 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (09:23:00) 

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

między-sesyjnym. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Chciałem się spytać o taką rzecz, ponieważ Pan o tym nie 

mówił, a słyszałem o takim czymś, więc to też należy również do spraw związanych z tym 

punktem. Czy Powiat dostał jakieś pieniądze przeciwpowodziowe, jeżeli tak, to jakie i na co 

zostaną przeznaczone. Czy prawdą jest, że jest prowadzone jakieś postępowania w sprawie 

mobbingu przeciwko Pani Naczelnik Wydziału Geodezji. Proszę mi powiedzieć jakie to 

działania są prowadzone, kto wchodzi w skład Komisji, która ma zając się tą sprawą. Jest 

kolejna osoba, którą Pan próbuje, bo rozumiem że to Pan, gdzieś atakować, nie wiem dlaczego, 

jaki jest powód tego. To naprawdę nie jest jakiś prywatny Pana folwark ten powiat, żeby Pan 

tak robił. Dochodzą do mnie słuchy, że pracownicy Geodezji są bardzo podzieleni w tej 

sprawie, że robicie jakieś działania, nie wiem do czego to ma służyć, czy to ma służyć temu 

żeby usunąć tą Panią i wstawić swojego i po prostu szukacie powodu jak zwykle. Zapytał 

jeszcze, czym zajmuje się w Starostwie Pani Kolbiarz i ile zarabia.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki: Jak Pan Przewodniczący raczył powiedzieć, są to pytania, które 

powinny dotyczyć mojego sprawozdania z pracy Zarządu i Starosty w minionym okresie  

a praktycznie żadne z tych pytań, tychże tematów nie podejmuje, może naciągając strasznie, to 

jedynie kwestie pieniędzy powodziowych. Powiat nigdy za mojej kadencji żadnych pieniędzy, 

związanych z przeciwdziałaniem powodzi, ani również popowodziowych nie otrzymał. 

Pozostałe pytania to jakieś Pana dywagacje, wykraczające poza zakres działania Rady Powiatu 

i tym bardziej wykraczające poza moje sprawozdanie i na pewno nie będę w tej chwili na nie 

odpowiadał. Sama działalność chociażby Komisji antymobbingowej, również nie jest jawna, 
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jej praca nie jest udostępniana na zewnątrz, więc tym bardziej nie ma sensu o takich tematach 

w tak szerokim gronie dyskutować. Kto wchodzi w skład Komisji antymobbingowej - 

pracownicy i na tym kończę dyskusję z Panem. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Jeszcze porozmawiamy nie raz, chociaż Pan robi wszystko, 

aby tych dyskusji było jak najmniej, ale myślę, że to Pan będzie szybciej miał problemy, Pan  

i Pana ludzie i to co wy robicie, to robicie bardzo wielką szkodę dla naszego Powiatu już nie 

pierwszy raz, bo takich przykładów, jak wy ludzi niszczycie w tym powiecie jest wiele. Dopóki 

będę Radnym w tym powiecie, chociaż wiem, że Pan wszystko robi żebym nie był i ma Pan 

osoby, które Pana w tym wspierają, ale póki jestem zrobię wszystko, żeby Pan za to 

odpowiedział, za właśnie niszczenie ludzi. Złoże odpowiednie pisma i Pan mi odpowie na te 

pytania. Ja wiem jak to było zawsze, do pewnego momentu pewne osoby były bardzo dobre,  

a później nagle były bardzo złe i szukało się na nie haka. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. 

7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2020 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku 

(09:48:00) 

Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski przedstawił raport o stanie Powiatu Prudnickiego za 

2020 rok. Raport został opublikowany 11 maja 2021 r. na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Prudniku oraz na BIP. 

8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok (09:59:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 30 a ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy  

o samorządzie powiatowym nad raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której 

udział biorą radni oraz mieszkańcy, którzy zgłosili się do wzięcia udziału w debacie. W związku 

z tym, że żaden mieszkaniec powiatu nie zgłosił się do wzięcia udziału, w debacie wezmą udział 

radni Rady Powiatu. Poprosił o zgłoszenia do zabrania głosu. 

Pierwszy głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: czy w ramach partnerstwa nyskiego 

składane są projekty tylko do Urzędu Marszałkowskiego. Jakie ważne dla naszego powiatu 

projekty były realizowane w ramach tego partnerstwa i czy podczas szczepień w sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych obecny jest cały czas lekarz, bo do mnie dochodzą 

takie wiadomości, że nie wygląda to do końca tak, jak wyglądać powinno. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. To już trzeci 

raz, gdy Zarząd przedstawił Radzie Raport o stanie naszego powiatu. To już trzeci raz, gdy  

w debacie o stanie powiatu oprócz radnych mogą wypowiadać się również jego mieszkańcy. 

To już trzeci raz, gdy nikt z takiej możliwości nie skorzystał. Raport o stanie Powiatu 

przedstawiony został publicznie przez Zarząd Powiatu na stronie internetowej Starostwa w dniu 

12 maja br. Mieliśmy więc 16 dni na zapoznanie się z tym obszernym i pełnym danych 

dokumentem. Czy to wystarczający czas by dobrze przygotować się do dzisiejszej debaty. Dla 

radnych może i wystarczający, bo na bieżąco uczestniczyli oni w pracach Rady, otrzymywali 

na bieżąco sprawozdania i informacje z działalności jednostek organizacyjnych oraz Zarządu 

Powiatu. Ale dla mieszkańców naszego powiatu jest to moim zdaniem zbyt krótki termin. Może 

właśnie to jest powodem ich nieobecności na dzisiejszej sesji. A może przeszkodą była 

konieczność zebrania 150 podpisów. Składam więc po raz 3 wniosek, aby w kolejnych latach 

Raport udostępniany był do publicznej wiadomości co najmniej miesiąc przed sesją. Rozważam 
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również możliwość złożenia interpelacji do Sejmu z wnioskiem o zmniejszenie ilości 

koniecznych podpisów pod osobą chętną do wzięcia udziału w debacie. Wysoka Rado,  

w debacie nad Raportem o stanie Powiatu za 2018 i za 2019 r. prosiłem o to, aby w Raporcie 

znalazła się informacja o naszym Starostwie jako najważniejszej jednostce pomocniczej  

w powiecie. Jednostce powołanej w celu wykonywania poleceń Zarządu Powiatu, jego 

Przewodniczącego oraz uchwał Rady Powiatu. To właśnie Starostwo pomimo, że nie posiada 

statusu jednostki organizacyjnej powiatu, wspólnie z tymi jednostkami wspiera Zarząd Powiatu 

w wykonywaniu jego zadań. Mój głos został wysłuchany, bo w debetowanym dzisiaj Raporcie 

na jego 149 stronach znalazło się również miejsce dla Starostwa. Co prawda skromne, bo tylko 

na 4 stronach, ale jednak. W debacie nad Raportem o stanie Powiatu za 2019 r. wnioskowałem 

aby w kolejnych Raportach był umieszczony spis treści z podaniem stron, na których omawiane 

są poszczególne zagadnienia. Dziękuję za przychylenie się i do tego wniosku. Przy tak 

obszernym dokumencie prezentowanym w wersji elektronicznej bardzo ułatwia to jego lekturę 

oraz możliwość wyboru interesujących czytelnika tematów. Wysoka Rado, co jest w Raporcie 

wszyscy wiemy, bo pewnie każdy go przynajmniej raz przeczytał. Nie będę więc analizował, 

ale chciałbym skupić się nad tym czego w tym Raporcie nie ma. Zarząd Powiatu jest 

kolegialnym organem wykonawczym Powiatu na którego czele stoi Starosta. W Raporcie 

przedstawiono imienny jego skład, lecz nadal brakuje mi informacji, o aktywności 

poszczególnych jego członków, w szczególności tych etatowych. Brakuje mi również 

informacji o złożonych przez radnych zapytaniach, interpelacjach, wnioskach oraz  

o sposobie ich realizacji przez Zarząd Powiatu. Zabrakło również mi w tym Raporcie informacji 

o konkretnych ludziach, którzy cały rok ciężko pracowali na to, aby nasz powiat osiągnął 

opisane w Raporcie wyniki. Szkoda, że z nieznanych mi powodów ci najlepsi pozostali na jego 

kartach anonimowi. Warto jest pamiętać o tym, że wyniki zawsze są tak dobre, jak dobrzy są 

ludzie, z którymi przyszło nam pracować. To właśnie ta anonimowość pozbawiła Raport tego 

czegoś, co można nazwać ,,duszą” i spowodowała, że pozostał on wyłącznie bardzo 

poprawnym i bogatym w treść zbiorem suchych faktów, liczb i statystyk. A wiecie Państwo 

czego najbardziej brakuje mi w tym Raporcie? Brakuje mi jednego słowa – prostego, ale jakże 

wymownego w swoim brzmieniu – słowa ,,dziękuję”. Dlatego chciałby w imieniu radnych 

Klubu Radnych ,,Porozumienie” serdecznie podziękować za ten trudny 2020 r. Zarządowi 

Powiatu i stojącemu na jego czele Staroście. Szczególnie pragnę podziękować pracownikom 

Starostwa, pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży, którzy swoją 

pracą przyczynili się do osiągnięcia przez nasz Powiat tak dobrych wyników. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Radny Mirosław Czupkiewicz szeroko omówił techniczne 

sprawy związane z Raportem. Przychylam się do jednego, że jest to szeroko sporządzony 

Raport liczący ponad 150 stron. Wydaje się, że jest tam troszeczkę za dużo spraw,  

m.in. 24 strony poszczególnych uchwał, które zostały podjęte, wszystkie uchwały zostały  

w Raporcie zawarte, jednak wydaje się, że mogło być to w inny sposób zrobione. Odniosę się 

jednak do samego Raportu i zacznę od sprawy najważniejszej – bezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa szeroko pojętego i mam tu na uwadze bezpieczeństwo publiczne, którym 

zajmuje się policja, bezpieczeństwo pożarowe i ochrona ludności, którym zajmuje się 

Państwowa Straż Pożarna. Mamy również zawarte bezpieczeństwo ,,socjalne”, pomoc dla osób 

niepełnosprawnych przez odpowiednie instytucje, bezpieczeństwo zdrowotne prowadzone 

przez PCM w Prudniku oraz szpital w Białej. Mamy również bezpieczeństwo utrzymania pracy. 

Zacznijmy od punktu pierwszego, bezpieczeństwo publiczne. Komenda Powiatowa Policji 

wykonuje zadania, które pozwalają nam, mieszkańcom powiatu czuć się bezpiecznie w naszych 

domach i miejscach publicznych oraz w naszym codziennym życiu. Jak ocenia się 

społeczeństwo to na pewno Komendant znakomicie wie. Naszym zdaniem, zdaniem Klubu 

Prawa i Sprawiedliwości zadania są wykonywane tak jak należy, wysoko oceniamy działalność 

naszej Komendy Powiatowej Policji. Nasze społeczeństwo z Powiatu Prudnickiego czuje się 



bezpiecznie. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji zostało nam szeroko 

przedstawione. W punkcie drugim mam zapisane bezpieczeństwo pożarowe i ratownictwo 

szeroko pojęte. Wszystko zawarte jest w Raporcie nad którym prowadzimy dyskusję. Zadania 

te, związane z szeroko pojętym ratownictwem prowadzi Państwowa Powiatowa Straż Pożarna 

w Prudniku przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to zdarzenia  

w powiecie związane z pożarami i wszelkimi zagrożeniami ekologicznymi, na rzekach, na 

akwenach wodnych, działania związane z walką z pandemią co nam dokucza do dnia 

dzisiejszego, niemniej jednak straż pożarna wywiązuje się w tym zakresie bardzo dobrze. 

Chciałbym nadmienić, że wczoraj uczestniczyliśmy w całonocnej akcji ratowniczej na  

ul. Polnej. Była to bardzo trudna i całonocna akcja. Składam podziękowania dla wszystkich 

strażaków Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej za 

działalność w roku 2020 jak również za działalność w chwili obecnej tj. w roku 2021. 

Bezpieczeństwo socjalne, zapewnienie i utrzymanie pracy – mowa tutaj między innymi  

o Powiatowym Urzędzie Pracy. Stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi 9,9 %. Czy to 

jest dużo czy to jest mało? W stosunku do wskaźnika jaki mamy w chwili obecnej w naszym 

kraju, jest to ponad 3 % wskaźnik wyższy, niż średnia w naszym kraju, co jest niepokojące, 

ponieważ też mamy niechlubne miejsce w naszym Województwie, co jest związane z brakiem 

konkretnych i dużych przedsiębiorstw, brakiem dużych zakładów produkcyjnych. Czy 

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami naszych 

mieszkańców? Myślę że do każdego z nas przychodzą osoby i zwracają uwagę chociażby na te 

same, powtarzające się szkolenia np. na kierowanie wózkami widłowymi i specjalistów na te 

wózki już mamy całą masę. Wydaje nam się, że należałoby wzbogacić ofertę właśnie w ramach 

tych szkoleń i tego oczekujemy, jak oczekują tego również nasi mieszkańcy, którzy są  

i pozostają bezrobotni. Należy również zwrócić uwagę na dofinansowanie dla podmiotów 

gospodarczych, które prowadził PUP w ramach tarczy antykryzysowej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, gdzie kwota dofinansowania wynosiła 1 587 040 zł. Jest jeszcze taka 

informacja ze strony pracowników, że mają stosunkowo małe zarobki. Z naszej strony jest 

prośba, aby Zarząd Powiatu spojrzał pozytywnie i dobrym okiem na sprawy, którymi 

pracownicy się zajmują i podniósł ich zarobki, a nie tylko dla kadry kierowniczej. W Raporcie 

została również przekazana informacja w ramach pomocy dla osób niepełnosprawnych  

i chorych. W naszym Powiecie zadania z tego zakresu wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku. W Raporcie jest zawartych bardzo dużo informacji o tej instytucji  

i zadaniach, jakie są wykonywane, do których można było się odnieść, ponieważ Pani 

Kierownik szeroko omawiała na wielu Komisjach i Sesjach wszystkie sprawy i pomoc, jaka 

praktycznie codziennie jest udzielana osobom pokrzywdzonym losowo. Kolejnym punktem 

jest bezpieczeństwo zdrowotne. Zadania w tym zakresie wykonuje PCM w Prudniku oraz  

ZOZ w Białej. W ostatnim czasie nowo powołanym Prezesem PCM S.A. został Pan Witold 

Rygorowicz, który poczynił starania, aby na lepsze zmienić szpital, aby stał się on bardziej 

atrakcyjny dla osób, które potrzebują pomocy z zakresu medycyny. Wszystko wydaje się, że 

idzie w dobrym kierunku. Główną bolączką w PCM w Prudniku, jak zapewne w większości 

szpitali, jest brak odpowiedniej ilości kadry lekarskiej. Niemniej jednak idzie w dobrym 

kierunku, pozyskane zostały dwie karetki. Należy nadmienić, że jedna karetka uległa 

wypadkowi, ale już jest w stanie takim, że może prowadzić swoje działania ratownicze  

i medyczne. Należy podkreślić, że karetki zostały sfinansowane przez środki Państwa 

Polskiego, poprzez Wojewodę oraz Ministerstwo Zdrowia. Dobrym sygnałem i w dobrym 

kierunku poszła też sprawa związana ze świąteczną pomocą medyczną dla potrzebujących. 

Obecnie opieka nocna i świąteczna odbywa się w szpitalu PCM w Prudniku. Odbiór 

mieszkańców jest pozytywny i cieszę się bardzo, że nasze wnioski znalazły uznanie  

u Prezesa. Trzeba również zwrócić uwagę na sprawy oddziału położniczego, wiem że jest 

trudna sytuacja, wczoraj kto mógł uczestniczyć w Sesji Rady Miejskiej ten wie, że była o tym 



mowa. Pan Starosta przekazywał informację, że jest to naprawdę złożony problem, aby na nowo 

utworzyć tego typu oddział, niemniej jednak z informacji jakie zostały przekazane nam na Sesji 

przez Pana Prezesa o tzw. punkcie porodowym, który funkcjonował by w mniejszym zakresie 

niż całkowity oddział położniczy, mógłby się taki na nowo utworzyć. Myślę, że jest to dobry 

kierunek, aby nasze Panie rodziły u nas, aby tak jak powiedział wczoraj Pan Starosta, żeby  

w dowodzie i dokumentacji było zapisane, że dziecko urodziło się w Prudniku. Każdy nowo 

utworzony oddział to dobra informacja dla Powiatu Prudnickiego i jego mieszkańców. 

Oceniamy szpital PCM w Prudniku, jako w dobrym kierunku idąca instytucja służąca 

mieszkańcom. Należy tutaj również powiedzieć kilka słów na temat szpitala w Białej, który ma 

już wypracowaną renomę, wypracowane odpowiednio kierunki działania na wysokim 

poziomie. Szpital jest również wysoko oceniany w skali kraju. Wszyscy, którzy byli w tym 

szpitalu jako pacjenci to wiedzą, że jest tam domowa i przyjazna atmosfera i wysoki poziom 

leczenia. Trzeba też podkreślić fakt, że nastąpiło dość znaczące zwiększenie finansowania na 

jedną, jak i na drugą jednostkę szpitalną, a także doposażenie w nowy sprzęt szpitali przez 

środki Państwowe. I to jest odczuwalne, dość sporo sprzętu ostatnio pozyskaliśmy do szpitali  

i też była o tym mowa na ostatniej sesji i na ostatnich komisjach z Główną Księgową ZOZ  

w Białej. Zakres zadań Sanepidu w 2020 r. to głównie walka z Covid-19, kierowanie ludzi na 

badania i kontrole przestrzegania wytycznych Ministerstwa Spraw Zdrowia, nadzór nad 

bezpieczeństwem żywności i wody pitnej itd. To wszystko zostało przekazane również przez 

Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W Raporcie jest również 

przedstawiona tzw. strategia powiatu co znaczy, że idziemy w pewnych kierunkach. Są to  

3 główne punkty rozwoju naszego Powiatu: Powiat Prudnicki obszarem aktywnym 

gospodarczo; Powiat w obszarze wysokiej jakości życia i Powiat zarządzany w sposób 

partycypacyjny. Naszym zdaniem, to nie są kierunki rozwojowe, może same podpunkty idą  

w dobrym tego słowa znaczeniu, ale nic za tym nie idzie. W naszej Gminie Prudnik mieliśmy 

próbę tworzenia Gminy turystycznej. W tej chwili raczej turystyczną Gminą nie jesteśmy, jak 

również obszarem aktywnym gospodarczo. Na chwilę obecną, covidową, mamy bardzo mało 

zakładów i przedsiębiorców, którzy są dużymi podmiotami gospodarczymi i chcą na terenie 

Powiatu Prudnickiego prowadzić swoją działalność. Należy poczynić starania, aby pozyskiwać 

jak największą ilość takich podmiotów. Wysoka jakość życia, jakość życia w naszym kraju 

ciągle wzrasta. Są różne programy pomocowe dla rodzin itd., więc m.in. z tym jest to związane. 

Czy aby na pewno wysoka jakość życia jest u nas w Prudniku? Śmiem twierdzić, że odbiegamy 

jeszcze od porównywalnych miast i miejscowości w naszym kraju. Powiat zarządzany  

w sposób partycypacyjny - rozumie, że są to różne podmioty zewnętrzne, które partycypują  

w kosztach i pomagają nam zarządzać w naszej strukturze powiatu. Te trzy punkty związane są 

ze strategią powiatu, a w jakim kierunku ma się rozwijać powiat, to jeszcze jest wszystko przed 

nami. W Raporcie jest jeszcze zawarty wynik finansowy budżetu. Żeby nie przedłużać, wskażę 

tylko na wskaźnik relacji długu, który wynosi 23,6 % i deficyt budżetowy wynosi na dzień  

31 grudnia 2020 r. prawie 24 mln. zł., jest to jednak dość znacząca kwota, ponieważ jest to 

prawie ¼ naszego budżetu. Wiadomo, że żeby się rozwijać, też należy podejmować trudne 

decyzje i takie są podejmowane przez Zarząd, ale uważamy, że pewne środki mogłyby być 

przeznaczone na inne cele. Jest taka nasza uwaga oraz prośba, aby przeprowadzać więcej 

rozmów z nami i może udałoby się coś dobrego uzgodnić oraz mogliby również coś dobrego 

przygotować. Dobrze że otrzymujemy bardzo dużo środków zewnętrznych, co da się zauważyć 

i wpływa to na wskaźnik relacji długu. Na temat oświaty głos zabiorą moi koledzy, którzy 

bardziej są zorientowani w tych sprawach, gdyż są nauczycielami. Na zakończenie chciał 

zwrócić uwagę, że w Raporcie jest naprawdę dużo informacji, liczy on ponad 150 stron i wydaje 

się, że jest to troszeczkę za dużo. Powinna być to bardziej skondensowana materia,  

w mniejszym zakresie stronowym. Wydaje mu się, że w Raporcie jest za dużo fotografii i za 

dużo wypisanych uchwał, można było wpisać jedynie odnośnik do strony internetowej gdzie 



znajdują się wszystkie uchwały. Ktoś naprawdę musiał się bardzo napracować nad 

przygotowaniem Raportu, a my odniesiemy się do tego w sposób należyty, w formie 

głosowania. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: W pierwszej kolejności powiem coś Radnemu 

Mirosławowi Czupkiewiczowi, ponieważ miał on wiele uwag do Raportu, a jest 

współkoalicjantem i miał realny wpływ na to jak będzie on wyglądał. Przedstawiciel waszego 

Klubu jest członkiem Zarządu, więc dziwię się, że zgłaszasz niektóre uwagi, a mogłeś je zgłosić 

równie dobrze przed, gdy ten Raport się tworzył i wtedy wasz przedstawiciel Zarządu to 

zgłasza, chyba że nie ma na to wpływu to przepraszam. Patrząc się na Raport to stwierdzam, że 

jest to bardziej relacja z tego co się działo niż Raport, m.in. tak jak mówiono o uchwałach, że 

zajmują tyle stron, więc jakby wycisnąć Raport, to nie wiem jak dużo by z niego zostało. Radny 

Mirosław Czupkiewicz mówił o wnioskach i interpelacjach, muszę powiedzieć Radnemu, że 

nie dość że w Raporcie nie ma wniosków i interpelacji to jak sprawdził stronę internetową 

powiatu, to ostatnie umieszczone na stronie są Radnego Czupkiewicza, nie wiem dlaczego nie 

zostały umieszczone te, które ostatnio zostały złożone, czy dlatego że być może niektórzy nie 

chcą, żeby mieszkańcy powiatu wiedzieli o co pytają się Radni i jakie są odpowiedzi. Nasi 

mieszkańcy nie są zbyt chętni do udziału w debatach i nie wiem dlaczego. Czy uważają, że to 

nie ma sensu, żeby w nich brać udział? Czy uważają, że Radni to są ich reprezentanci i to 

wystarczy? Uważam, że jest to coś złego, ponieważ dobrze by było, żebyśmy podjęli działania, 

które będą w jakiś sposób wpływały na to, że mieszkańcy będą zabierali głos, gdyż  

np. stowarzyszenia czy organizacje występują o pieniądze, więc dlaczego by nie mieli zabrać 

głosu w trakcie sesji. Powinni powiedzieć co ich boli i co uważają, że jest nie tak a co im się 

podoba. W Raporcie przeczytałem, że nasz Powiat w rankingu Związku Powiatów Polskich 

zajął dwunaste miejsce w Polsce, najwyższe w województwie. Panie Starosto, jest to na siłę 

szukanie czegoś, żeby coś sobie przypisać, bo owszem jest to dwunaste miejsce, ale trzeba też 

powiedzieć, że w tym rankingu są trzy kategorie do 60 tys. mieszkańców, od 60 tys. – 120 tys. 

oraz od 120 tys. mieszkańców wzwyż, a my jesteśmy w tej kategorii do 60 tys. mieszkańców 

na dwunastym miejscu. Nie każdy Powiat bierze udział w tym rankingu, tylko ten który chce. 

Zajęliśmy dwunaste miejsce pośród tych małych powiatów i trzeba powiedzieć,  

że w województwie są Powiaty które mają wyższe pozycje, ale w innych kategoriach. Nie wiem 

czy to jest aż takie wielkie osiągnięcie, jeżeli trzeba komuś sukcesu, to i to będzie sukcesem. 

Jeżeli chodzi o oświatę, to mamy dalszy ciąg reformy, która nadal kuleje, ponieważ nic nie jest 

zrobione, chociaż coś się robi ale tego skutków nie widać. Przypomnę, że w ubiegły roku 

nauczyciele nie dostali nagród w okresie Dnia Edukacji i powstała nowa świecka tradycja, 

przyznawanie nagród nauczycielom pod koniec roku. Mam nadzieję, że była to jednorazowa 

sytuacja. Nie ma dobrej współpracy ze szkołami, bo widzieliśmy jaka była dyskusja między 

Dyrektorami dwóch szkół, między Radami Pedagogicznymi i Związkami Zawodowymi, 

przynajmniej z jednymi które znam, solidarnością, gdzie też ta współpraca najlepiej nie 

wygląda. Okazuje się, tak jak Pan Starosta powiedział, że nasze szkoły nie są dla wszystkich 

dzieci z powiatu, tylko dla tych, które zdobywają odpowiednią ilość punktów, te które nie 

zdobędą są nam nie potrzebne i mogą iść sobie do szkół do innych powiatów. Nie wiem, czy 

nasze szkoły mają być elitarnymi szkołami, chciałby żeby były elitarne, ale nie tylko mamy 

zdolne dzieci, są dzieci lepsze i gorsze. Najlepsze dzieci niestety uciekają z naszego powiatu 

np. do szkoły Nysy czy do Opola. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to np. droga do Racławic 

która miała być robiona, ale okazuje się, że cały czas jest to przeciągane. Dzięki Rządowi 

Polskiemu będziemy mieli robioną drogę w Łące Prudnickiej. Tak jak Radny Czupkiewicz 

wspomniał, należałoby podziękować m.in. Rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który bardzo 

dużo pieniędzy ,,wpompował” w nasz Powiat. Trzeba by było przypomnieć o PCM, który 

owszem przyniósł zyski, ale nie było by zysku, a może byłyby straty gdyby nie to, że po stronie 

zysku mamy pieniądze, które dostaliśmy od Ministerstwa, od Rządu czy od Wojewody na 



wyposażenie i w związku z zapobieganiem Covid-19. Gdyby nie to wszystko na pewno 

mielibyśmy straty. Przypomnę, że w tamtym roku mieliśmy sytuację, że Pani Wilisowska 

została w dziwny sposób usunięta, ale wygrała z nami sprawę, już kolejną. Jest to wina Zarządu, 

rządzących, że w jakiś dziwny sposób próbują się pozbyć ludzi, których wcześniej przyjmowali 

i wychwalali. Teraz się szykuje następna osoba, Pani Naczelnik Wydziału Geodezji. Mam 

nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Podziękować należałoby również Panu Radnemu 

Meleszce, który wiele razy wystąpił o to, żeby przenieść z Optimy do PCM w Prudniku nocną 

i świąteczną opiekę zdrowotną. Chciałbym, żeby w Raporcie takie rzeczy uwzględniano. 

Raport jest bardzo długi. Mam nadzieję, że nie będzie lekturą szkolną. Czy tyle spraw musiało 

się w nim znaleźć? Czy jest robione aż tyle? Zwróciłem uwagę na Programy Unijne, czy one 

wnoszą aż tyle dobrego? W ich strategii jest mowa o podniesieniu poziomu gospodarczego, 

tylko czy to tak naprawdę zależy od powiatu? Bardziej to zależy od Gminy i od Polityki 

Państwa. My mamy Urząd Pracy, w którym odbywają się szkolenia i bezrobotni szukają pracy, 

ale za dużego na to wpływu nie mamy. Owszem możemy podnieść wygodę życia, ale nie widzę 

działań, przez które przeciętny mieszkaniec Prudnika mógłby odczuć, że życie w Powiecie się 

poprawia. Chciałbym zwrócić Zarządowi uwagę na to, że są również inne postacie które należy 

uczcić w naszym powiecie i podałem takie przykłady, więc prosiłbym, aby zwrócono uwagę 

na wnioski opozycji i czasami przy tworzeniu niektórych pomysłów, dobrze byłoby się zapytać 

opozycji, co ona o tym sądzi, być może ma jakieś pomysły. Przeważnie na sesji jest 

przedstawiana uchwała i muszą podjąć decyzję, a należałoby wcześniej z nami rozmawiać. Jest 

rozdawanych dużo medali przez nasz Powiat, dziękujemy bardzo że tyle ich jest, jak jest za co 

trzeba dawać. Okazuje się, że jest to medal Pana Starosty, bo to on decyduje komu go dać,  

a Zarząd jest właściwie cieniem Pana Starosty. 

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: Chciałabym powiedzieć parę słów dotyczących 

oświaty, ponieważ wydaje mi się, że akuratnie na tym troszkę się znam. Dokładnie 

przeanalizowałam sobie to, co zostało napisane, ale chciałabym się odnieść do tego, co było 

powiedziane na ostatniej Komisji Oświaty. Proszę Państwa, w Raporcie są krótkie 

sprawozdania z poszczególnych jednostek podlegających pod powiat i wiadomo, każda 

placówka pracuje i coś robi, bierze udział w różnych projektach, które są fajnie opisane, są 

realizowane z dużą korzyścią dla uczniów, ale moje odniesienie dotyczy się bardziej sieci szkół, 

która jest planowana w naszym powiecie. Po wczorajszym wystąpieniu Pana Starosty mam 

wrażenie, że nasz Powiat dąży do tego, aby ograniczyć nabór, ograniczyć ilość szkół. Wszystkie 

remonty i termomodernizacje, które były robione są bardzo fajne, bo one podnoszą jakość 

pracy, ale nikt nie wspomniał o tym, że w zeszłym roku ta jakość pracy w tych placówkach, 

przez te wszystkie prace remontowe była na tak złym poziomie, że i nauczyciele i uczniowie 

skarżyli się, że nauka i praca w okresach kiedy chodzili do szkoły, bo wiadomo że były okresy 

kiedy nie chodzono do szkoły, była utrudniona i było to nie przemyślane. Z tego co pamięta, to 

Sanepid w to ingerował. Remonty jak najbardziej, ale nie remonty podczas pracy tych 

placówek. Jeżeli chcemy coś robić to róbmy to tak, żeby nie przeszkadzać w procesie 

dydaktycznym, a proces dydaktyczny był bardzo zaburzony. Wie, że obecnie są szczepienia na 

sali gimnastycznej, ale maj jest miesiącem dość zimnym i pozbawianie się sali gimnastycznej 

po tak długim okresie zamknięcia szkoły, jest według mnie nie przemyślaną rzeczą. Młodzież 

wróciła do szkoły, jest zastana, Minister mówi, że trzeba ich rozruszać i im pomóc. Nie tylko 

młodzież, ale nauczyciele też mają problemy z różnymi dolegliwościami, ponieważ spędzali 

cały czas w pozycji siedzącej. Większość narzeka na kręgosłupy czy przykurcze, a my 

wyłączamy salę gimnastyczną z zajęć, gdzie te zajęcia wróciły i mogłyby się odbywać. Czy nie 

można było tego przemyśleć i punkt szczepień zrobić w innym miejscu niż sala gimnastyczna 

ZSR w Prudniku? Chciałabym nawiązać do naszego wczorajszego spotkania Komisji Edukacji 

(…). Bardzo długo myślałam o tym, co usłyszałam wczoraj i powiem szczerze, że jako pedagog 

jestem zbulwersowana. Jeżeli ktoś do mnie mówi: ,,niech oni sobie idą stąd, my ich nie chcemy, 



bo oni są słabsi, bo oni mają ograniczenia i trzeba im zapewnić pomoc”, to dla mnie to jest 

kategoryczne. Nie mogą padać takie słowa od osób, które zarządzają Powiatem, ,,wy sobie 

idźcie, szukajcie sobie gdzie indziej”, ponieważ świadczy to bardzo źle, a takie słowa padły - 

,,niech sobie idą, my ich nie chcemy”, pamiętam to, bo mi w uszach dźwięczy od wczoraj  

i jestem oburzona - ,,bo trzeba im zapewnić opiekę, bo trzeba im zapewnić pomoc i zapewnić 

zespoły dydaktyczno- wyrównawcze”. Proszę Państwa, była epidemia i młodzież potrzebuje 

tej pomocy i w nauce i pomocy psychologiczno- pedagogicznej i co, mamy się ich pozbyć  

i wyrzucić do innych powiatów, bo nie będziemy im zapewniać tej pomocy. To jest skandal, że 

ze strony władz Powiatu padają takie słowa. Patrząc na to, że chcemy zejść z budynku przy  

ul. Podgórnej  i przenieść szkołę na ul. Kościuszki, widzę działania zamierzone. Dlatego 

zostawiono skalę płytkową przyjęcia uczniów do szkół, żeby ich było jak najmniej, ponieważ 

może być taka sytuacja, że się nie zmieszczą w tych budynkach, więc co, nie przyjmujmy ich, 

zamiast trzech szkół zróbmy jedną i wtedy nie będzie problemu z pomieszczeniem się. Ja to tak 

odbieram jako długoletni pedagog, ponieważ mam dosyć duże doświadczenie w pracy,  

w kierowaniu placówką i w pracy z dziećmi. Jestem oburzona postawą naszych władz  

i słowami, które wczoraj padły i które cały czas mi dźwięczą w uszach: ,,niech oni sobie idą, 

my ich nie chcemy”. Jak można tak powiedzieć o młodzieży, o kimś kto jest naszą przyszłością, 

przecież za 10 lat to oni będą decyzyjni i będą pracować dla dobra ogółu, a my chcemy ich 

odesłać. Prudnik już teraz jest miastem, który się wyludnia, i robi się prowincją. Młodzi 

uciekają gdzie indziej i już nie wracają. Czy to ma być miasto emerytów i rencistów? Czy to 

ma być miasto elity, która sobie zarządza i dla nich zawsze starczy? Już kiedyś w Rządzie 

mówiono, że Rząd się sam wyżywi i odnoszę wrażenie, że tak zostało powiedziane wczoraj, że 

my się wyżywimy, a nauczyciele mogą nie mieć pracy, można ich pozwalniać i otworzyć 

mniejszą ilość oddziałów. Przecież my mamy walczyć o każdego ucznia, mamy im pomagać  

i wskazywać drogę. Mamy mieć misję i wizję, mamy pracować dla dobra tej młodzieży Proszę 

Państwa, a nie powiedzieć: ,,wy sobie idźcie, my was nie chcemy”. Jestem oburzona tym co 

wczoraj usłyszałam. Jestem oburzona działaniem naszego Powiatu na szkodę szkolnictwa 

średniego i chciałam to powiedzieć, żeby to było usłyszane. Skala punktowa, to była skala 

punktowa, ale słowa, które wczoraj padły, ich się nie cofnie i uważam, że działanie na szkodę 

szkolnictwa jest bardzo duże. Chciałam wypowiedzieć się właśnie w tym temacie i uważam,  

że niedopuszczalne jest ograniczanie liczby przyjęć uczniów w naszych szkołach, odsyłanie ich 

i tworzenie miasta emerytów i rencistów oraz Rządu, który się sam wyżywi. Chciałam to 

powiedzieć, żeby mój głos był, ponieważ słowa które wczoraj padły są straszne: ,,niech oni 

sobie idą, my ich nie chcemy” i to cały czas słyszę, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny Dragomir Rudy: Pani Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem odnieść się 

do słów Radnego Dariusza Kolbka, który zarzucił, że Raport jest niedokładny, ale nie 

sprecyzował tego. Mówił tak jak Premier Mateusz Morawiecki bodajże dwa dni temu, że 

ostatnie lata przyniosły samorządom wzrost dochodów, jest to faktycznie po części prawda. Jak 

Radny Dariusz Kolbek mówił, że Rząd PiS tak wspiera samorządy, to dla Rządu PiS jest 

wygodna taka propaganda, która jest propagowana w mediach publicznych, ale my faktycznie 

w samorządach widzimy jak to faktycznie wygląda. Patrząc na dane przedłożone w Raporcie 

nie ukrywam, że przez ostatnie lata, od 2015 r. do 2020 r., bo na tych danych bazuje, dochody 

samorządów z tytułu składek z podatku PIT czy CIT wzrosły w skali kraju w sumie o ponad  

21 miliardów złotych. Ogromna kwota, tylko problemem zasadniczym jest to, że dużo szybciej 

rosły wydatki na zadania bieżące, które są ogromne i brakuje tych środków później na drogi  

o których Radny Kolbek wspominał m.in. kontynuacja odcinka Racławice – Dzierżysławice. 

Odniosę się do oświaty, którą Radny Kolbek tak chlubi, zresztą jest to bardzo ważny element 

naszej komórki, do tego jak wyglądał deficyt też od 2015 r. do 2020 r. na przykładzie naszego 

Powiatu. Porozpisywałem sobie różnego rodzaju dane statystyczne i w 2015 r. my jako Powiat 

Prudnicki dopłaciliśmy, deficyt wyniósł w zaokrągleniu 362 tys. zł. W ubiegłym roku jest to 



już 5 mln. zł., jest to ogrom środków poniesionych przez Powiat Prudnicki kosztem właśnie 

tych dróg, o których Radny Kolbek wspominał, ponieważ brakuje na remonty. Samorządy 

znacznie więcej muszą dopłacać m.in. do funkcjonowania transportu miejskiego. Przez ostatnie 

lata które mam wyszczególnione Rząd PiS forsował zmiany, które krok po kroku, będę o tym 

mówił otwarcie, ograniczają dochody samorządów i zarazem przerzucają m.in. coraz większe 

obciążenia. Do tego dochodzi inflacja, która wynosi wg. danych z przed tygodnia, ale mogę się 

mylić, 9 %. Rosnące koszty energii, co też daje poważną kwotę, jeżeli chodzi o wydatki 

samorządu. Dlatego wszystkie samorządy, może te nieliczne, gdzie Starostowie są z PiS, 

domagają się od Rządu, aby te nakłady finansowe były większe. Podsumowując, chciałem 

powiedzieć, że Raport za 2020 r., jest bardzo dobrze zrobiony i nie ukrywam, że jasno  

i przejrzyście skonsolidowany z wszystkimi tabelkami. Może faktycznie, tak jak Radny 

Czupkiewicz powiedział, brakuje tam dwóch czy trzech dodatkowych rzeczy, ale powolutku 

się wszyscy tego uczymy i myślę, że w przyszłym roku zostanie to poprawione. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odniósł się do słów Radnych odnośnie zbyt 

obszernej informacji nt. podjętych uchwał. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym mówi, że Raport o stanie powiatu obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pani Radny Rudy, proszę mi powiedzieć, gdzie znalazł Pan 

informację o inflacji 9%. 

Głos zabrał Radny Dragomir Rudy: Na tą chwilę nie pamiętam, Onet lub Interia. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Szanowni Państwo Radni i Panie 

Radne, w pierwszej kolejności odpowiem na pytanie Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego, 

które zadał wcześniej. W ramach Partnerstwa Nyskiego, które obecnie przybrało formę 

organizacyjną Subregionu Południowego, korzystaliśmy z dużych pieniędzy, Funduszy 

Norweskich na opracowanie strategii rozwojowych, natomiast jako Subregion działający od 

paru lat, dotychczas korzystaliśmy wyłącznie z pieniędzy, którymi dysponuje Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jako Powiat Prudnicki realizujemy kilka projektów 

drogowych i kilka projektów dotyczących rewitalizacji, czy też ochrony bioróżnorodności. Oba 

projekty z bioróżnorodności dotyczące czy II LO, czy ZS w Głogówku i PCM, są właśnie 

realizowane w ramach Partnerstwa Nyskiego, jak również projekty drogowe jak np. 

modernizacja ul. Kolejowej w Prudniku oraz droga Trzebina – Skrzypiec. Czy obecny jest 

lekarz podczas szczepień? Nie byłem w tym tygodniu w punkcie szczepień, ale wcześniej 

bywałem tam z 5 czy 6 razy i zawsze lekarz był obecny, być może coś się zmieniło. Była Doktor 

Sosnowska i Doktor Zahuta – to byli ci lekarze na których ja trafiałem. Mam nadzieje że nadal 

lekarz jest na sali stale obecny, ponieważ to jednak podnosi bezpieczeństwo szczepiących. 

Przejdę teraz po kolei do głosów bezpośrednio związanych z Raportem. Cieszę się z wysokiej 

oceny Raportu w zawartej wypowiedzi Radnego Czupkiewicza. Oczywiście trudno mi się 

zgodzić z wszystkimi tezami, które Radny w swoim wystąpieniu zawarł, ponieważ wydaje mi 

się, że Raport, jak sama definicja mówi, to jednak jest to pewien zestaw dosyć ograniczonych  

w swej rozpiętości faktów i opisie, bo nie jest to beletrystyka czy jakaś księga fabularna, tylko 

jest to sprawozdanie punktowe z pewnych działań kluczowych dla rozwoju powiatu i działań 

jednostek, więc tutaj raczej trudno oczekiwać, że będziemy w jakiś bardziej kwiecisty sposób 

opisywać wszystko szczegółowo, łącznie z udziałem konkretnych osób wymienionych  

z imienia i nazwiska itd. To już wtedy nie byłby raport, ale można tutaj oczywiście dyskutować. 

Pan Radny miał wątpliwości, czy w Raporcie nie powinny być opisane działania wykonywane 



przez poszczególnych członków Zarządu. Wydaje mi się, że absolutnie nie, ponieważ Zarząd 

działa zespołowo, jest to organ kolegialny i wszystkie decyzje, które podejmuje są oceniane  

i realizowane jako decyzje organu kolegialnego i my nie mamy prawa oczekiwać nawet, że 

poszczególni członkowie Zarządu będą jeździć np. po gminach i załatwiać finalnie sprawy, 

ponieważ nie mają takich pełnomocnictw. Gdyby byli członkami etatowymi z zakresem 

obowiązków to te plenipotencje byłyby dużo większe, natomiast obecnie otrzymujemy 

ogromne wsparcie członków Zarządu we wszystkich naszych działaniach, ale nie ma takiego 

oczekiwania ze strony naszej, Starostwa czy Starostów, żeby członkowie Zarządu nieetatowi 

podejmowali na własne konto jakieś bardzo intensywne uzgodnienia czy prace  

w terenie. Oczywiście ona jest wykonywana i bierzemy udział w różnych spotkaniach, 

inicjowanych nie tylko przez członków Zarządu ale również przez Radnych, chociażby Radny 

Bodaszewski w najbliższym czasie będzie organizował spotkanie z częścią załogi ZOL 

mieszkającą w Racławicach. Bardziej więc bym właśnie charakteryzował aktywność członków 

Zarządu jako aktywność Radnych, a nie jako aktywność organu kolegialnego jakim jest Zarząd. 

Nie odnoszę się specjalnie do tego, o czym mówił Radny Meleszko, ponieważ Radny 

scharakteryzował, w charakterystyczny sposób, pracę Zarządu zawartą w Raporcie, oraz pracę 

jednostek organizacyjnych powiatu. Jakiś specjalnie kontrowersyjnych tez nie dostrzegłem  

z którymi musiałbym polemizować w tej wypowiedzi, więc pozwolę sobie, oczywiście za 

Państwa zgodą, żeby nie wchodzić w polemikę, ani dyskusję. Co do wypowiedzi Pana Radnego 

Kolbka, z innych względów również wolałbym specjalnie nie polemizować, ponieważ nie chcę 

już Panu Radnemu specjalnie dokuczać. Kilka tez było mocno kontrowersyjnych, kilka 

sformułowań mocno nietrafionych, wręcz niefortunnych, w związku z tym nie będę kopał 

leżącego i już Panu Radnemu dokuczał w dalszym ciągu. Co do wypowiedzi Pani Radnej 

Sobczak to wypowie się Pan Starosta Siano, być może nawiąże także do części innych 

wypowiedzi Państwa. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co naprawdę udało się w tamtym 

roku zrobić, a Państwo to świetnie wiecie, a nie to, jak opisaliśmy to tym dokumencie, który 

oceniam jako dobry, naprawdę dobry, ale to jest pewna formalność, którą należy wyczerpać, 

żeby usystematyzować pewne działania które były podejmowane. Nie może być tak, że cały 

rok piszemy Raport, ale w związku z tym nic nie robimy, no bo wydaje mi się, że treścią 

działania jednostki samorządu terytorialnego jest działanie dla dobra społeczeństwa, które 

później należy w skrótowy sposób opisać w Raporcie lepiej już gorzej. Jak jest gorzej to można 

trochę ponarzekać, jak lepiej to fajnie, a tutaj troszeczkę skupiliśmy się na Raporcie,  

a niekoniecznie na rzeczywistej aktywności, która uważam jest imponująca nadal. To jest moja 

subiektywna ocena, część Państwa się z nią zgodzi, a część nie. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pani Radnej 

Sobczak. Trochę z ubolewaniem słuchałem tej wypowiedzi, ponieważ w bardzo minimalnym 

zakresie Pani Radna odnosi się do Raportu, natomiast w większości swojej emocjonalnej 

wypowiedzi odniosła się do tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj na Komisji, a szkoda, bo 

gdyby Pani Radna zagłębiła się w tematykę, która dosyć obszernie jest spisana w Raporcie. 

Temat oświaty dosyć mocno jest opisywany, dlatego, że bardzo wiele działań podejmowaliśmy 

w tym obszarze, łącznie z wykresami, z analityką, bo cały czas, na bieżąco analizujemy sytuację 

w oświacie zarówno pod kątem materialnym i finansowym jak też pod kątem naboru, który 

cały czas analizujemy i patrzymy, jak ta sytuacja może wyglądać jutro, za rok, a nawet za kilka 

lat i Państwo o tym wiecie, ponieważ takie materiały na bieżąco Państwu dostarczałem,  

w których pokazywałem jakie są kierunki, jakie wnioski i jakie ewentualne rekomendacje  

w tym zakresie mamy. Natomiast brak jakby tego podejścia, spowoduje, że Pani Radna 

dochodzi do wniosku, że my kogoś nie chcemy, albo kogoś chcemy, bądź komuś utrudniamy 

czy też nie. Moim zdaniem fakty pokazują rzeczywistość, a fakty są takie, że my robimy bardzo 

dużo, nie chcę używać słowa wszystko, bo ono może się już troszeczkę zdewaluowało, ale 



robimy bardzo dużo zadań i działań, które są opisane w Raporcie i które pokazują 

jednoznacznie, bez możliwości jakiejkolwiek innej interpretacji, że robimy bardzo dużo, aby 

tego ucznia pozyskać, zachęcić go do kształcenia się w naszych placówkach, bądź to przez 

wzbogacanie i unowocześnianie bazy, bądź poprzez wprowadzanie nowych kierunków, które 

również się pojawiają zarówno  ZSR w Prudniku jak i w CKZiU w Prudniku. Pani Radna 

twierdzi, że my kogoś chcemy i nie wiem, czy przypisuje Pani tą wypowiedź mojej osobie, czy 

Z-cy Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia, Panu Matuszakowi. Chcę powiedzieć, że taka 

wypowiedź na pewno z naszych ust nie padła. Dyskutowaliśmy na temat kwestii punktowych, 

ma Pani inne zdanie, natomiast moim zdaniem, być może, nie ma Pani pełnej wiedzy jak to 

wygląda i tu może jest kłopot. Żeby była jasność, to w imieniu Klubu PiS Pan Radny Meleszko 

zapowiadał wniosek w tej kwestii, więc chcę powiedzieć jednoznacznie, abyśmy mieli wiedzę 

na ten temat, Regulamin rekrutacji przyjmuje zarządzeniem dyrektor szkoły, nawet rada 

pedagogiczna nie ma tutaj nic do dyskutowania z dyrektorem. Dyrektor szkoły przyjmuje 

zarządzeniem Regulamin, w którym określa warunki, pamiętajcie Państwo o tym, że odgórne 

informacje, które przychodzą z Kuratorium i z Ministerstwa, to są ogólne warunki, natomiast 

szczegółowy zakres i warunki naboru określa dyrektor szkoły, nawet nie organ prowadzący. To 

jest pierwsza uwaga, która mam nadzieje pomoże Państwu w zrozumieniu całego procesu. 

Oczywiście, że za cały proces rekrutacji odpowiada organ prowadzący przy udziale dyrektora 

placówki. Natomiast kwestia punktowa, żebyśmy mieli jasność, będę bronił tej tezy, że ona 

powinna być, ale jak to wygląda w praktyce – na etapie składania świadectw nie ma to 

kompletnie żadnego znaczenia, punktacja ma znaczenie dopiero w momencie, kiedy zamykamy 

etap budowania oddziałów i wtedy możemy przyjąć, że poniżej 100 pkt nie przyjmujemy do 

Liceum. Przyjęliśmy wstępnie taki próg punktowy, ponieważ on już funkcjonował kiedyś  

w naszym systemie oświatowym i LO nr 1 przyjmowała takich uczniów. Dla osób, które nie są 

związane z oświatą informuję, że 100 pkt to jest dokładnie 50 % tego, co może uzyskać 

absolwent szkoły średniej. Pani Radna powołując się na zdalne kształcenie tłumaczyła, że może 

być problem z tymi punktami i część uczniów może do nas nie trafić, ponieważ tych punktów 

nie będzie miała i potem uzasadniała swoją wypowiedź zdalną pracą, która, zgadzam się 

oczywiście w 100 %, nie jest tak efektywną pracą jak praca stacjonarna. Proszę zwrócić uwagę, 

że wszyscy o tym wiedzą, władze oświatowe, my o tym wiemy, nauczyciele czy dyrektorzy 

szkół i dlatego zostały bardzo złagodzone kryteria punktowe. Okazuje się, to taka informacja 

którą przed chwilą pozyskałem, że prawdopodobnie dzisiaj jest tak, że uczniowie więcej 

zdobywają punktów niż rok temu. Dlaczego? No właśnie dlatego. Mam córkę w Liceum, która 

zdawała na etapie podstawowym matematykę i polski i powiedziała mi: ,,tato, naprawdę nie 

było problemów”. Ludzie, ponieważ był obniżony próg wymagań, sobie z tym radzili. Nie 

wiem z czym jest kłopot. W związku z tym, może się okazać, że będą mieli lepsze wyniki 

punktowe, niż mieli rok temu. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to uważam, że progi powinny być. 

Dzisiaj jest ostatnia szansa, ze względu na to, że mamy więcej potencjalnych kandydatów do 

szkół średnich, o czym mówił Naczelnik. Potencjalnie około 40 uczniów może trafić więcej do 

naszych szkół, w związku z tym jest to ostatni moment, aby jednak wprowadzić pewien 

minimalny próg, bo mamy naprawdę sytuację taką, mam dane przed sobą, żeby Państwu je też 

przekazać, w tamtym roku szkolnym około 40 wniosków dot. zespołu wyrównawczego, 

wyrównywania szans przeanalizowaliśmy przez Zarząd. Wiecie Państwo co to znaczy? To 

znaczy około 4 do 5 etatów nauczycielskich. Dlaczego? Dlatego że przychodzi do nas uczeń, 

ponieważ chce trafić do najlepszego Liceum w Powiecie i idzie do tej szkoły z 60 – 70 pkt  

i potem ma problem, nie potrafi skończyć tej szkoły i nie potrafi napisać matury. Czy o to nam 

chodzi? Bo moim zdaniem nie. Można przejść na innym etapie się kształcić, tak jak tłumaczył 

również Naczelnik, nie ma żadnych przeciwwskazań. O pewnych pozytywach również mówił 

Radny Ryszard Kwiatkowski, pokazując, że są takie przypadki, że uczeń słaby, przyszedł do 

szkoły zawodowej, na początku miał problemy z przedmiotami zawodowymi, a potem okazało 



się, że jest wykształconym człowiekiem, więc tutaj nie ma barier i ograniczeń. Nie wiem skąd 

Państwo w swoich wypowiedziach nagle uznaliście, że my kogoś nie chcemy, że nie 

pozwalamy uczniom przyjść do Technikum, robimy bariery. To są manipulacje, to nie ma 

pokrycia żadnego w prawdzie, kompletnie żadnego. Są to po prostu jakieś emocjonalne 

wypowiedzi. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz Państwu, że jeżeli chodzi o szczepienia, 

które zajęły salę gimnastyczną w ZSR w Prudniku to po pierwsze, odbyło się to w momencie, 

kiedy nie było zajęć stacjonarnych, dzisiaj mamy końcówkę maja, uczniowie, nie ma już 

absolwentów klas trzecich i czwartych, pozostaje sposób kształcenia hybrydowy, więc połowa 

uczniów, którzy pozostali, przychodzi do szkoły. Można korzystać z innych sal 

gimnastycznych, a poza tym, mamy już okres maja i czerwca więc wszyscy korzystają z boisk. 

Nie wiem skąd nagle u Pani Radnej pojawił się problem z wychowaniem fizycznym, nie mam 

pojęcia. Miałem taki sygnał, że będzie zimno w szkole przy ul. Kościuszki 55, tylko ten ktoś 

pisząc takie rzeczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie ma wiedzy na ten temat. Dyrektor  

w ogóle nie planuje tam w maju żadnych zajęć na ul. Kościuszki 55. Dlaczego? Ponieważ ma 

mało uczniów, gdyż jest kształcenie hybrydowe i na taką ilość uczniów wystarczy obiekt na  

ul. Kościuszki 76. Umówiliśmy się z dyrektorem, że jeżeli w następnym etapie będzie potrzeba, 

to nie ma problemu żeby wykorzystać pozostałe pomieszczenia. Chcecie mi Państwo 

powiedzieć, że w czerwcu będą temperatury poniżej 18 stopni w pomieszczeniach? Proszę 

Państwa, mamy już lato, wiem że jest chłodniejsze, tylko że naprawdę nie szukajmy dziury  

w całym, bo przecież nie o to chyba w tym wszystkim chodzi. Natomiast chcę Pani Radnej 

powiedzieć tak, że bez względu na Pani wypowiedź, mam też informacje dotyczące naboru  

i powiem Pani to, co już chyba wczoraj Pani usłyszała, jeżeli chodzi o ZSO nr 1 to już dzisiaj 

możemy zamknąć nabór, mamy pełne kompletne klasy. Nie ma żadnego efektu negatywnego 

tych prowadzonych, czy tak naprawdę dopiero zweryfikowanych w momencie utworzenia klas 

efektu punktowego, więc o czym my w ogóle rozmawiamy Szanowni Państwo. Są bardzo duże 

zainteresowania dotyczące klas informatycznych, mają bardzo dużo chętnych, dyrektor jest 

zachwycony naborem, ponieważ ma programistów, ma informatyków, więc nie będzie 

problemu z naborem. Mamy również dobry nabór jeżeli chodzi o LO nr 2, już dzisiaj mamy 

ponad 20 chętnych do klas mundurowych. Jeżeli chodzi o ZSR w Prudniku, to również to 

wygląda bardzo dobrze. Ja nie widzę żadnego problemu, natomiast uważam, że dobrze jest 

mimo wszystko trzymać rękę na pulsie, żeby jednak nie doprowadzać do takich sytuacji, że  

z jakiś aspiracji, nie wiem czy ucznia czy jego rodziców, przychodzi słaby uczeń, który 

przeżywa traumę w tej szkole, jak Radna wspomniała o pedagogu i psychologu, ponieważ sobie 

w niej nie radzi i to jest problem dla takiego ucznia, więc ja się pytam, czy my robimy komuś 

tutaj przyjemność, czy robimy krzywdę? Na każdy argument Pani Radnej, znajdę trzy inne 

argumenty i taka będzie między nami dyskusja, między doświadczonymi nauczycielami, bo ja 

też mam bogate doświadczenie i nawet wydaje mi się, że trochę dłuższe od Pani, jeżeli chodzi 

o zarządzanie i wiem o czym mówię. Konsultowałem to z dyrektorami, rozmawiałem  

z pedagogiem i z psychologiem na ten temat i uważam, że jednak mimo wszystko, powinniśmy 

budować markę. Możemy zrezygnować z progów punktowych zupełnie w 2023 r., wiedząc  

o tym, że przyjdzie bardzo mało uczniów, ponieważ półtora rocznika wypadnie z systemu. 

Wtedy na pewno nie będzie żadnych progów, będziemy przyjmowali wszystkich, ponieważ 

będzie problem z zatrudnieniem. Robimy na razie wszystko, jeżeli chodzi o politykę kadrową, 

żeby zwolnień w 2023 r. było jak najmniej. Mam nadzieję, że nam się uda, ale trzeba mieć tego 

świadomość, i to nie z naszej winy, żeby była sprawa jasna, tylko system do tego doprowadził, 

że będzie problem. Pani Radna, w charakterystycznej Pani wypowiedzi jest pierwsze słowo 

kluczowe, które Pani powiedziała: ,,mam wrażenie” i to są Pani wrażenia. Dziękuję. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Panie Wicestarosto, my chyba byliśmy na innej Komisji, 

ponieważ słyszałem co Pan mówił i Pani Radna przedstawiła relację z tego, co Pan mówił. 



Może Pan sobie tłumaczyć to tak, jak Pan chce, to jest Pana sprawa. Może Pan znaleźć stu 

psychologów, my też możemy znaleźć stu. Jeżeli chodzi o jakość, to trzeba by było powiedzieć, 

że was by tu musiało nie być. Panie Starosto, mam pytanie, po pierwsze mówił Pan o Panu 

Bodaszewski, który robi coś w ZOL-u Racławice, proszę mi powiedzieć o co chodzi. A druga 

sprawa, jest Pan żałosny z tym, co Pan mówi. Nie ma Pan honoru i jest Pan człowiekiem, który 

wykorzystuje swoją funkcję, już Pan nie jeden raz pokazał, do jakiś swoich prywatnych 

rozgrywek, jakieś układy, układziki, wiemy o co chodzi. To jest po prostu nieprzyzwoite, brak 

honoru. Jest Pan po prostu podłym człowiekiem. Dziękuję. 

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: Chciałam dodać tylko jedno zdanie, ponieważ nie 

będziemy odbijać piłeczki tam i z powrotem. Na Komisji Oświaty było więcej osób i to zdanie 

padło: ,,my ich nie chcemy, niech oni sobie idą”. Te słowa padły ze strony Pana Wicestarosty 

i to nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłam, albo coś sobie wydedukowałam, ja po prostu 

oparłam się na słowach, które usłyszałam. Oparłam się na słowach, które były wypowiedziane 

na forum i mam nadzieję, że zostaną zapisane w protokole Komisji Oświaty, ponieważ ja to 

sprawdzę. Te słowa zostały wypowiedziane i to nie są moje domysły i to nie są moje dedukcje. 

Jeżeli wiemy, że w następnych latach odejdzie nam półtora rocznika, to dlaczego teraz nie 

chcemy przyciągnąć dzieci, żebyśmy mieli ten zapas? Dlaczego nie zrobimy większego naboru 

niż normalnie, żeby potem w trudnych sytuacjach, gdy staniemy przed dylematem, że brakuje 

nam dzieci, mieć ten zapas, przyjąć te półtora naboru, przyjąć chętnych, którzy chcą przyjść do 

naszej szkoły. Skoro Wicestarosta twierdzi, że taki dobry jest ten nabór, to przyjmijmy te dzieci. 

Tak samo padły słowa, że nie będziemy brać słabych uczniów, ponieważ trzeba im zapewnić 

zespoły dydaktyczno- wyrównawcze. To nie są moje dedukcje, to były zdania, które zostały 

wypowiedziane na Komisji Oświaty i wiem, że na Komisji było więcej osób i inne osoby 

również słyszały to, co zostało powiedziane. Dziękuję, nie będę już więcej dyskutować. 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do zabrania głosu, zamknął 

dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu  

w Prudniku (druk nr 331) (11:27:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o samorządzie 

powiatowym, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu 

przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę  

o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 

W związku z przeprowadzoną debatą Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu w Prudniku (druk nr 331) (11:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, 

Józef Janeczko, Radosław Roszkowski 
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• PRZECIW (6): 

Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu otrzymania wotum zaufania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk  

nr 332) (11:29:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że Komisje stałe, na swych 

posiedzeniach rozpatrywały komplet materiałów związanych z tym punktem porządku,  

a mianowicie: sprawozdanie finansowe Powiatu Prudnickiego; sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Prudnickiego za 2020 r.; opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu; informację o stanie mienia komunalnego Powiatu. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 118/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2020 r. 

Następnie opinię o sprawozdaniu finansowym oraz z wykonania budżetu przedstawili 

Przewodniczący Komisji: Kazimierz Bodaszewski – Komisja Budżetu, Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Gospodarczego, Bożena Wróblewska – Komisja Rewizyjna, 

Mirosław Czupkiewicz – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Joanna Korzeniowska – 

Komisja Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Pewne sprawy zostały wyjaśnione i przedyskutowane  

w poprzednim punkcie dot. Raportu, niemniej jednak chyba zapomnieli wszyscy o sprawie dróg 

publicznych i tutaj dokładnie wykonanie wydatków majątkowych jest w pierwszym akapicie, 

jest pięć podpunktów odnośnie przebudowy i poprawy płynności ruchu itd. Trzeba zwrócić 

uwagę, że wciąż brakuje odpowiednich i należytych prac związanych z poprawą nawierzchni  

i poprawą naszych dróg powiatowych. Praktycznie cały czas się powtarzają sprawy  

z wyrwami nawierzchni, z dziurami i ubytkami w nawierzchni. Powiat jest ubezpieczony od 

tego typu spraw, różnego rodzaju przypadków związanych z wjechaniem i uszkodzeniem 

pojazdu, niemniej jednak bierzmy pod uwagę najważniejszą rzecz, zdrowie i życie ludzi. Już 

kiedyś wspominałem na jednej z Komisji, że dochodziło i dochodzi do takich przypadków  

i wypadków drogowych, gdzie narażeni są ludzie i ponoszą konsekwencje różnego rodzaju 

ubytków, ludzie próbują to omijać a później dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń i dlatego 

mówię, jest to przygotowany materiał na głosowanie wydatków majątkowych i chciałem 

zaznaczyć, że taka sytuacja występuje, a chyba nikt nie wspomniał o sytuacji na drogach. Tylko 

tyle w kwestii wyjaśnienia, dziękuję. 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do zabrania głosu, zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 r. (druk nr 332). 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2020 r. (druk nr 332) (11:44:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław 

Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Radosław 

Roszkowski, Dragomir Rudy 

• PRZECIW (7): 

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

Janeczko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku 

(druk nr 333) (11:44:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  

o odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu  i po analizie sprawozdania finansowego 

za rok 2020. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Bożena Wróblewska odczytała uchwałę nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku z wykonania budżetu  i po analizie 

sprawozdania finansowego za rok 2020. 

Następnie Przewodniczący Rady Józef Janeczko odczytał uchwałę Nr 166/2021 z dnia 11 maja 

2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Pani Przewodniczący, Wysoka Rado. W dyskusji 

nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu trzeba nawiązać uchwałę, którą 

głosowaliśmy przed chwilą. Powiem szczerze, że troszkę jestem zdziwiony stanowiskiem i tym 

jak głosowali członkowie Klubu PiS, czyli wszyscy byli ,,przeciw”, Pan Przewodniczący się 

wytłumaczył. Dlaczego jestem zdziwiony? Albowiem Proszę Państwa wszyscy pamiętamy jak 

wyglądały sesje w ubiegłym roku, jak wyglądała sesja dotycząca uchwalenia budżetu. Później 

na każdej sesji były uchwały podejmowane przez Radę, którymi ten budżet zmienialiśmy. Nie 

przypominam sobie sytuacji, w której cały Klub PiS głosowałby ,,przeciw”, czy to przy 

uchwaleniu budżetu, czy późniejsze zmiany. Proszę Państwa, tak naprawdę to my Radni 

podnosząc rękę, naciskając przycisk na tablecie dotyczący poparcia zmian, kształtowaliśmy ten 

budżet, a później Zarząd ten budżet wykonywał. Dlatego w tym sprawozdaniu nie ma nic 

innego, niż to, co my jako Radni generalnie większością głosów ,,za” przyjęliśmy, przy 

niewielkiej ilości głosów ,,wstrzymujących się” przy niektórych uchwałach zmieniających. 

Skoro najpierw uchwaliliśmy budżet, a potem dokonaliśmy w nim zmian, a Zarząd go 

zrealizował, bo jeżeli popatrzymy na wskaźniki procentowe to faktycznie każda pozycja  

w budżecie została zrealizowana w ponad 90 % a w większości blisko 100 %, to jestem 

zdziwiony, bo głosowanie ,,przeciw”, to tak jakbym dzisiaj głosował przeciwko temu, jak 

głosowałem przez cały rok. Ale to zostawię, bo widać, że jednak polityka krąży nad nami. 
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Szkoda, bo wydaje mi się, że w samorządach tj. gminnych i powiatowych tej polityki powinno 

być jak najmniej, ponieważ co ma polityka do remontów dróg, remontów budynków szkół itd. 

To tylko taka uwaga do poprzedniej uchwały, natomiast jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, to w imieniu Radnych Klubu Radnych 

Porozumienie chciałbym poinformować, że członkowie Klubu będą głosowali ,,za” 

udzieleniem Zarządowi absolutorium, dziękuję. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego Czupkiewicza, 

Szanowny Panie Radny chciałbym nadmienić jedną rzecz. Czy to jest polityka, czy to nie jest 

polityka? Jak Pan sądzi słuchając wypowiedzi Pana Radnego Rudego, to co to było. To jak my 

głosujemy, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, z tego będą nas rozliczać wyborcy, a nie Pan. 

Dlaczego nie raz ,,się wstrzymujemy”, a nie raz głosujemy ,,za” zmianami w budżecie? Pewne 

zmiany w budżecie proponowane są w takiej formie, że są powiązane punktowo, nie głosujemy 

nad danym punktem osobno w zmianach w budżecie. Jeżeli pewne sprawy idą w dobrym 

kierunku, to głosujemy ,,za” i z automatu, ponieważ są w tej samej uchwale, są powiązane, 

głosujemy za tymi zmianami, z którymi się nie zgadzamy. Nie wiem, czy to dokładnie 

wytłumaczyłem, ale chyba jest to jasne dla Pana. W imieniu Klubu PiS informuję, że będziemy 

głosować ,,przeciw” z przyczyn zawartych i przekazanych już przez Radnych Klubu i przeze 

mnie. Tak jak Pan zresztą zauważył, jest to powiązane ściśle z poprzednimi uchwałami  

i z Raportem, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Panie Radny Czupkiewicz, nie wiem dlaczego Pan tak 

atakuje Prawo i Sprawiedliwość, widzę, że bardzo Panu to leży na sercu, ale musi Pan przyznać, 

że Prawo i Sprawiedliwość dość dużo Powiatowi pomogło, bo przekazało sporo pieniędzy  

w tamtym roku do tego budżetu. Budżet, to są same suche liczby. Ogólnie mówiąc jest to słaby 

budżet, wiele razy ,,się wstrzymywaliśmy”, byliśmy ,,przeciwni”, owszem byliśmy czasami 

,,za”, ale to jest teraz cała esencja tego wszystkiego. Dzisiaj podsumowujemy budżet z całego 

roku i po prostu uważamy, że jest słaby. Jest to słaby budżet, z którego nie powinniśmy być 

wcale dumni. Będziemy głosować ,,przeciw” i mamy do tego prawo, a jak jest wystarczy 

popatrzeć w około co się dzieje. Tak naprawdę, jesteśmy w jakimś tam ogonie, a nie jak Pan 

Starosta twierdzi, w jakiś rankingach. Są różne rankingi, a najlepiej się wybiera te, które komuś 

najbardziej pasują, dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kolbka, 

Panie Radny ja nie atakuje PiS, ponieważ nie mam powodów i to też nie o to chodzi na tej sesji. 

Zwróciłem uwagę na to, że w większości projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie zostały 

zatwierdzone przez Radę i to głównie większością głosów. Oczywiście zgadzam się z Radnym 

Meleszko, że niejednokrotnie jest tak, że niektóre rzeczy nam pasują, a niektóre nie. Wydaje 

mi się, że jeżeli przynajmniej jedna rzecz w projekcie uchwały budżetowej jest taka, z którą się 

nie zgadzam, to mówię o tym otwarcie i wstrzymuje się od głosu. Tak przynajmniej robiłem  

i będę się starał robić, gdy takie sytuacje będą miały miejsce. Wszystkim nam powinno zależeć 

na tym, aby Powiat się rozwijał. Na dzień dzisiejszy to zarząd składał wszystkie propozycje, 

ale nic nie stało na przeszkodzie, abyśmy jako Radni wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą, 

ponieważ mamy takie prawo. Takie prawo ma grupa Radnych, takie prawo mają również 

Komisje jak również Kluby i można to robić w taki sposób, a być może wtedy Radni 

wyręczyliby w jakiś sposób Zarząd, złożyliby swoje projekty uchwał, a my jako Rada byśmy 

się nad nimi pochylili i być może to jest kierunek, w którym powinniśmy iść i częściej korzystać 

z naszych uprawnień, które dają nam ustawy. Jeżeli chodzi o wypowiedź Radnego Kolbka, że 

Rząd PiS dał to, czy tamto, to tak naprawdę, Proszę Państwa, Rząd nie dał, bo nie ma pieniędzy, 

to są nasze pieniądze – podatników. Uważam, że lepiej by było, aby Powiat otrzymał taką ilość 



środków, która mu się należy, aby za usługi wykonywane przez jednostki powiatu, była 

godziwa zapłata. Mam na myśli np. służbę zdrowia, czyli PCM. Proszę Państwa, gdyby powiaty 

dostawały większe pieniądze, nie musiałyby dopłacać do oświaty, pieniądze płacone do spółek, 

jak PCM byłyby wystarczające na bieżącą działalność, na remonty oraz na odtworzenie bazy, 

czyli np. samochodów, to nikt by nie prosił Rządu o pomoc, żeby Rząd robił powiedzmy 

,,jasełka”, że rozdaje karetki o 12:00 w Prudniku, o 12:40 w Nysie, a o 13:00 jeszcze w Brzegu. 

Tak się dzieje, a zobaczcie Państwo, że to głównie przed jakimiś ważnymi wydarzeniami, 

szczególnie przed wyborami. Ja nie mówię, że tak robił Rząd PiS, tak robiły również inne 

poprzednie rządy. Uważam, że tak nie powinno być. Dajcie nam, samorządom, to, co nam się 

należy, a my będziemy pieniądze potrafili gospodarować lepiej i wydawać bardziej efektywnie. 

Myślę, że to o to chodzi, żebyśmy się nie przekamarzali, kto ile dał, który rząd dał więcej  

a który mniej, dziękuję. 

Przewodniczący Rady w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do zabrania głosu, zamknął 

dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 333). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Prudniku (druk nr 333) (12:02:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

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

Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, 

Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano 

• PRZECIW (6): 

Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ryszard 

Kwiatkowski, Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi Powiatu otrzymania absolutorium. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334a) (12:02:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

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

nr 334a) (12:03:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena 
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Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Judyta 

Walocha, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego 

do programu ,,Strzelnica w powiecie" (druk nr 335) (12:04:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w 

powiecie" (druk nr 335). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w powiecie" (druk nr 335) (12:04:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Judyta 

Walocha, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, 

Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, 

Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek 

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej (druk nr 336) (12:05:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (12:05:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 336). 

 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 336) (12:06:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dariusz 

Kolbek, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, 

Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski 
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• BRAK GŁOSU(1): 

Radosław Roszkowski 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk  

nr 337) (12:06:00) 

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. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jak już 

mówiłem na Komisji Skarg i Wniosków, mam pewien dylemat jak głosować nad przedmiotową 

uchwałą, albowiem generalnie zgadzam się z jej zapisami, natomiast mam pewne wątpliwości 

dotyczące propozycji zabezpieczenia pieniędzy na obiekt domu dziecka, który planowany jest 

do zlokalizowania w Prudniku przy ulicy Parkowej. Dlaczego mówię że mam pewien dylemat, 

albowiem osobiście, zresztą mówiłem już to publicznie, jestem przeciwny budowaniu nowego 

domu dziecka, mamy jeden i uważam że to powinno wystarczyć. Nie podoba mi się również  

i mam duże wątpliwości dotyczące planowanej lokalizacji. Czuję się osobisty dyskomfort 

albowiem tak naprawdę nikt z nami nie rozmawiał, nikt nie zapytał Rady o stanowisko, czy 

Rada chciałaby aby ten dom został zlokalizowany w tym miejscu.  Jeżeli chodzi o dwa domy 

dziecka to Rada już przed laty wyraziła na to zgodę, natomiast uważa, że jeżeli Rada 

większością swoich głosów byłaby za tym to podporządkowałby się takiej woli. Moje 

stanowisko wobec kolejnych uchwał byłoby jednoznaczne, czy dotyczących zabezpieczenia 

pieniędzy na remont, czy później na wyposażenie, czy już później na sam remont, uznając że 

taka jest wola Rady, że zdaniem Rady to miejsce jest dobre, jedyne, najlepsze. wtedy nie 

miałbym jakiś wątpliwości jeżeli chodzi o głosowanie. Natomiast teraz mam tą wątpliwość, 

dlatego z tego właśnie względu wstrzymam się od głosu. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: chciałem również zwrócić uwagę na ten zapis, bardzo 

dobrze że Radny Czupkiewicz zwraca na to uwagę i jest przeciwny, żeby w tym miejscu 

powstał dom dziecka. W uchwale jest 70 tysięcy zł., czyli duża kwota na to, żeby budynek, 

który jest w starostwie niepotrzebny, Zarząd nie wie co ma z nim zrobić, żeby go wykorzystać 

na dom dziecka. ja powiem szczerze jestem przeciwny żeby tutaj, koło cmentarza powstał dom 

dziecka, to jest dla dzieci złe miejsce, dla dzieci z domu dziecka.  

Uważam, że nie jest to miejsce najlepsze, jest smutne, nieprzyjemne, dzieci z domu dziecka nie 

są dziećmi łatwymi, mają swoje problemy życiowe, przeszły wiele i powiem szczerze 

umieszczenie ich w tym miejscu będzie skutkować czymś złym. Uważam że nie powinniśmy 

się godzić, bo tak jak Radny Czupkiewicz powiedział, powinna się odbyć debata na temat tego, 

gdzie dom dziecka może być zlokalizowany, to nie może tak być, że my po prostu nie mamy 

co zrobić z budynkiem, jest okazja i budynek zostanie przekazany na taki cel. Ja również się 

wstrzymam od głosu. Pozostałe propozycje w budżecie są do zaakceptowania. Uważam, że 

jakby to był inny budynek to oczywiście zgadzam się, ale na to, że to jest w tym miejscu to nie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52648


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

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 337). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego 

na 2021 r. (druk nr 337) (12:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (8): 

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

Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Janeczko 

• PRZECIW (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (7): 

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

Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Radosław Roszkowski 

16. Wnioski i oświadczenia Radnych. (12:12:00) 

W związku z wnioskiem Radnego Pana Dariusz Kolbka w sprawie odczytania pisma 

Burmistrza Głogówka dot. zachowania członka Zarządu Pana Dragomira Rudego, 

Przewodniczący Rady odczytał przedmiotowe pismo. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że dyskusja nad tą sprawą nie jest 

przewidziana. Poprosił o składanie przez Radnych wniosków i oświadczeń. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: proszę żeby na stronie internetowej ukazały się zapytania, 

interpelacje, wnioski i odpowiedzi na bieżąco, bo ostatnie są z listopada lub z grudnia. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: w związku ze zmianą ustawy 

wniosków się już nie umieszcza. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jeżeli chodzi o sytuacje w Wydziale Geodezji, to złoże 

pisemny wniosek, ponieważ chciałbym żeby przedstawiono, o co tam chodzi. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja planowana  

w miesiącu czerwcu odbędzie się w ostatni piątek miesiąca tj. 25 czerwca  2021 r. o godz. 

13:00. 

17. Zamknięcie XLII sesji Rady Powiatu. (12:25:00) 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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