
Protokół Nr XLIII/2021 

z posiedzenia XLIII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 07 czerwca 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-06-07 o godz. 14:08:40, a zakończono o godz. 16:01:19 tego samego 

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

w Prudniku było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Bożena Wróblewska 

15. Alicja Zawiślak 

16. Kazimierz Bodaszewski 

17. Ewelina Langfort 

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

(14:08:00) 

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

i przywitał obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (14:12:00) 

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

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu w Prudniku  wystąpił 

z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w Prudniku. Zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika 

z potrzeby podjęcia uchwał znajdujących się porządku sesji w możliwie najszybszym terminie. 

Skierowanie ich na zwykłe posiedzenie Rady Powiatu może skutkować znacznym 

opóźnieniem, a nawet uniemożliwić realizację zadań statutowych w ustawowych terminach. 

Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (14:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Mirosław 

Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, 

Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Judyta Walocha, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Kazimierz Bodaszewski 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady oddał głos Staroście 

Prudnickiemu. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Szanowni Państwo pewnie część z Państwa jest 

zorientowana śledząc życie społeczno - polityczne ziemi Prudnickiej że jesteśmy w trakcie 

realizacji projektu podsumowującego 30-lecie samorządu terytorialnego na ziemi prudnickiej  

i jednym z elementów tego projektu jest uhonorowanie Radnych wszystkich kadencji 

samorządu, którzy piastowali swoje funkcje od roku 1990. Z uwagi na pandemię nie było na 

razie możliwe zorganizowanie jednej dużej wspólnej konferencji niemniej jednak  

w porozumieniu z Przewodniczącymi Rad udało się już przeprowadzić ceremonię wręczenia 

pamiątkowych medali Radnym Gminy Lubrza i miasta Prudnika co nastąpiło w minionych 

tygodniach i miesiącach. W tym miesiącu planujemy pod koniec czerwca takie medale wręczyć 

również aktualnym Radnym Gminy Biała jak też być może w czerwcu lub w lipcu medale trafią 

również do włodarzy Gminy Głogówek. Korzystając z okazji, że po tak długim czasie mamy 

okazję z Państwem się dziś spotkać osobiście, poprosiłem Pana Przewodniczącego o możliwość 

wręczenia tych pamiątkowych medali właśnie Państwu z zastrzeżeniem, że nie odstępujemy od 

pomysłu organizacji dużej konferencji. Mamy już wstępnie ustalonego prelegenta, na którym 

bardzo mi zależało, bo był to jeden z twórców reformy samorządowej w Polsce, który wniósł 

ogromne zasługi dla stworzenia samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich. Konferencję 

będziemy się starali zorganizować w najbliższych miesiącach dla licznych przedstawicieli 

poszczególnych samorządów, mowa jest nawet o 300 osobach. Natomiast będąc 

konsekwentnym chciałbym dzisiaj na Państwa ręce przekazać pamiątkowe medale wraz  

z publikacją Pana Ryszarda Kaszy. Myślę, że wszyscy chcieliby mieć ją w swoich bibliotekach, 

książka opowiada historię Prudnika, jest to spojrzenie autora na tą historię. Bardzo ważnym 

aspektem tych obchodów jest wręczenie medali Radnym wcześniejszych kadencji i włodarzom 

poszczególnych samorządów, a szczególnie już tym pierwszej kadencji, którzy już często nie 

są wśród nas i trzeba śpieszyć się, żeby jak najwięcej osób uhonorować, dlatego właśnie 

najbliższe miesiące będziemy starali się poświęcić na zorganizowanie tej dużej konferencji, 

gdzie już Państwu drugi raz medali nie wręczę, ale za to skupimy się właśnie na Radnych  

i włodarzach kadencji wcześniejszych. 

Nastąpiło rozdanie medali.  

Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście i przystąpił do realizacji porządku obrad. 



4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku (druk nr 338) (14:27:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku (druk nr 338). Poinformowała, że na terenie Powiatu Prudnickiego na chwilę 

obecną istnieje jedna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w Głogówku. 

Placówka ta zgodnie z obowiązującym statutem przeznaczona jest dla 28 wychowanków. Ze 

względu na wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić, w tym 

samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci. Z uwagi na potrzebę zapewnienia standaryzacji 

placówek opiekuńczo- wychowawczej Powiat Prudnicki przystąpił w 2018 r. do projektu pn. 

„Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie  rodzin przeżywających  problemy  opiekuńczo-

wychowawcze  oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. W ramach którego przewidziano 

dofinansowanie reorganizacji istniejącej placówki w Głogówku. Projekt zakłada powstanie 

dwóch nowych placówek, które zapewnią realizację zadania. W ramach ww. projektu 

ukończono prace budowlane mające na celu dostosowanie obiektu w Mochowie. Budynek 

uzyskał prawem wymagane odbiory techniczne i w dniu 1 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski 

wydał decyzję o utworzeniu Placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Marzeń w Mochowie. 

W wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb stwierdzono, iż jedna placówka przeznaczona dla 

14 wychowanków nie pokryje w całości zapotrzebowania na instytucjonalną pieczę zastępczą, 

a Powiat Prudnicki będzie zmuszony na kierowanie wychowanków do placówek ościennych, 

co w sposób radykalny zwiększy wydatkowane na ten cel środki finansowe. W ramach 

reorganizacji planuje się aby w dalszym ciągu funkcjonowała Placówka w Głogówku. 

Konieczne jest jednak zaktualizowanie zapisów statutu do obowiązujących przepisów. W dniu 

2 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję zezwalającą Powiatowi Prudnickiemu na 

prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom Marzeń w Mochowie oraz 

zmieniającą decyzję zezwalającą Staroście Prudnickiemu na prowadzenie Domu Dziecka  

w Głogówku. Zgodnie z art. 93 ust. 3a i art. 93a ust. 1 oraz art. 180 pkt 5 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: powiat albo samorząd 

województwa może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy 

zastępczej z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, a jeżeli połączenie obejmuje 

odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie albo regionalne ośrodki polityki społecznej, 

formy instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone są w ramach tych jednostek; osoba 

kierująca jednostką powstałą w wyniku połączenia, obowiązana jest spełniać obowiązujące 

wymagania do kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną 

w połączonych jednostkach; do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

Do zadań własnych powiatu należy utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Jednocześnie przepisy 

art. 231 Kodeks Pracy stanowią, że: w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
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pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Powiat 

Prudnicki może połączyć prowadzone przez siebie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej 

prowadzone jako placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Placówkę Opiekuńczo 

Wychowawczą Dom Marzeń w Mochowie oraz Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Dom 

Marzeń w Głogówku z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, jaką jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Powyższe unormowanie pozwala organowi 

stanowiącemu na podjęcie przedmiotowej uchwały, mocą której dokona on połączenia 

wskazanych placówek opiekuńczo-wychowawczych z jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej. Podmioty instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzone będą dalej w ramach 

struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zgodnie z ww. 

ustawą. W treści uchwały uwzględniono także przepisy art. 231 Kodeksu Pracy, ponieważ 

w ramach planowanych zmian organizacyjnych zostanie dokonane przejęcie zakładu pracy 

przez nowego pracodawcę w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo-

wychowawczych, które staną się częścią struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku. Z kolei art. 93a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jednoznacznie wskazuje, że osoba kierująca jednostką powstałą w wyniku 

połączenia wyżej wymienionych podmiotów obowiązana jest spełniać wymagania do 

kierowania co najmniej jedną prowadzoną dotychczas działalnością realizowaną 

w połączonych jednostkach. Tak wyznaczony zakres kwalifikacji wydaje się być czytelny, 

gdyż wskazuje, że kierownikiem jednostki powstałej w następstwie dokonanego połączenia 

może zostać kierownik jednej z połączonych jednostek. Tym samym nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby osobą kierującą został Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Prudniku. Dokonane niniejszą uchwałą połączenie ww. jednostek organizacyjnych Powiatu 

Prudnickiego ma na celu racjonalizację i poprawienie efektywności gospodarowania środkami 

publicznymi oraz sprawniejsze wykonywanie zadań przez Powiat Prudnicki. Bez wątpienia 

utworzenie takiej jednostki wielofunkcyjnej pozwala na lepszą identyfikowalność 

świadczeniobiorców i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń. Możliwe jest kompleksowe 

wsparcie, a także lepszy przepływ informacji zarówno w zakresie potrzeb świadczeniobiorców 

jak i oferty oraz możliwości powstałej z połączenia placówek. Również połączenie to przyczyni 

się do skuteczniejszego monitorowania wykorzystania środków z pomocy społecznej, wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej oraz pozwoli efektywniej wykorzystywać zasoby kadrowe 

i majątkowe. Reasumując, a także mając na uwadze potrzebę wprowadzenia standardów 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Prudnicki, w tym także biorąc pod uwagę realne możliwości obniżenie kosztów ich 

funkcjonowania, przygotowano niniejszy dokument, który zakłada, iż Powiat Prudnicki 

utworzy wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną, dążąc w dalszej 

działalności do standaryzacji ww. placówek. Celem wszelkich podejmowanych działań jest 

zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom w wystandaryzowanych placówkach, 

a także podjęcia próby racjonalnego obniżenia kosztów ich działalności. W związku 

z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Prudniku uchwały w tej 

sprawie. Podjęcie przez Radę Powiatu w Prudniku przedmiotowej uchwały nie rodzi 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy w Domu Dziecka w Głogówku na razie pozostaje  

14 dzieci. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: Dom 

Dziecka w tej chwili jest przeznaczony dla 28 dzieci, ze względu na to, że do 1 stycznia  



2020 r. byliśmy zobowiązani doprowadzić do tego, aby w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych nie było więcej niż 14 dzieci, korzystając ze zmiany którą w tej chwili 

zaproponowali, zmieniamy liczbę dzieci które można umieszczać w tej placówce opiekuńczo - 

wychowawczej w Głogówku do 14 dzieci, więc zostaje dom dziecka, już teraz tej nazwy nie 

używamy, bo jest to placówka opiekuńczo - wychowawcza o nazwie ,,Dom marzeń", jeżeli 

oczywiście Państwo zgodzicie się na przyjęcie uchwały. Będzie to placówka dla 14 dzieci, 

kolejny dom który jest w Mochowie, jest to również placówka opiekuńczo - wychowawcza, 

,,Dom marzeń" w Mochowie dla 14 dzieci. W tych placówkach będą zatrudnieni wychowawcy, 

którzy będą się opiekować dziećmi, w etatach 5 i pół etatu. Jeden z wychowawców będzie miał 

dodatek za kierowanie placówką, natomiast wszystkie pozostałe osoby zatrudnione będą  

w PCPR w taki sposób, że dwa dni będą pełniły obowiązki w Mochowie, dwa dni w Głogówku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli ile w tej chwili jest dzieci w Domu Dziecka  

w Głogówku. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: W tej 

chwili jest 14 dzieci w naszej placówce w Głogówku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: nie rozumiem, to ile dzieci przejdzie do Mochowa. 

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

14 dzieci przejdzie do Mochowa. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: to ile zostanie w Głogówku. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: na razie 

nie zostanie nikt, będą porządkować, remontować. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy można budynek opuścić czy będą przyjmować dzieci. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: Od lipca 

będą mogli przyjmować kolejne dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej, jeżeli będzie 

taka potrzeba. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: pytam dlatego, że ta placówka miała zostać przeniesiona 

do Prudnika, do budynku Geodezji i chciałbym wiedzieć czy on również będzie się nazywał 

,,Dom marzeń”, bo dom przy cmentarzu nazwać ,,dom marzeń” to trochę mi nie za bardzo 

koreluje. Proszę jeszcze powiedzieć czy pracownicy, którzy pracują teraz w domu dziecka  

w Głogówku wszyscy przejdą do tych placówek. 

Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: wszyscy 

pracownicy, którzy są zatrudnieni na etacie, na umowę o pracę zostaną zaangażowani w tych 

dwóch placówkach bądź zostaną zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

np. Pani księgowej zaproponowaliśmy, pani psycholog, panu psychologowi, pani pedagog  

i pracownikowi socjalnemu, więc nikt nie straci pracy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: proszę mi powiedzieć kto będzie Dyrektorem. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: jeżeli Państwo zatwierdzicie statut, a Pan Starosta zdecyduje kto będzie 



dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bo zmienia się struktura PCPR, ja dzisiaj 

jestem jego Kierownikiem natomiast w wyniku połączenia PCPR będzie zarządzane przez 

dyrektora i Pan Starosta może na przykład zdecydować o tym, że ogłasza konkurs na 

stanowisko dyrektora PCPR. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Będąc kierownikiem może być Pani jednocześnie 

dyrektorem? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: nie, nie 

można być jednocześnie tym i tym, tylko że nie będzie stanowiska kierownika PCPR. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli jak to teraz będzie? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: będzie 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który będzie również zarządzał dwoma 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi jak i również innymi działami czyli działem 

świadczeń, działem pieczy zastępczej i działem finansowo - księgowym PCPR. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli będzie jednocześnie dyrektorem PCPR 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: nie, Dyrektor PCPR będzie miał w strukturze zajmowanie się tymi wszystkimi 

działami, które wymieniłam. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy Pani będąc dyrektorem teraz PCPR 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: nie jestem dyrektorem, jestem kierownikiem . 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jeżeli była by Pani, bo rozumiem, że będzie teraz dyrektor. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: będzie dyrektor jak Państwo o tym zdecydujecie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: PCPRu i Pani jednocześnie zastąpi dyrektora Domu 

Dziecka? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku:  nie będzie dyrektorów domów dziecka tylko będzie 5 i pół etatów wychowawców 

w domach dziecka, z których jeden będzie pełnił funkcję kierownika. W domu dziecka,  

w którym będziemy mieli 14 dzieci, będzie kierował organizacją tej placówki kierownik - 

wychowawca posiadający w zakresie czynności kierowanie placówką i jest to zgodne  

z przepisami prawa. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a Pani będzie nadzorowała tych kierowników. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: Dyrektor PCPR będzie odpowiadał za całość zadań realizowanych przez PCPR. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a w tych zadaniach będą domy dziecka 



Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: w strukturze są dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Proszę powiedzieć czy Pan Wojewoda wiedział o tym, że   

ten dom marzeń w Głogówku to będzie niedługo domem marzeń w Prudniku czy wiedział  

o tym. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: tak, ze względu na to, że była kontrola u nas, nie wiem czy w styczniu czy w lutym, 

my żeśmy o tym mówili, była to kontrola, w której uczestniczył Pan Starosta, Pani Sekretarz  

i ja, i przedstawialiśmy  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: przepraszam, kiedy? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: sądzę, że w lutym br. przed tą sesją, na której podejmowany był plan rozwoju 

pieczy zastępczej i wówczas w czasie tej kontroli został poinformowany kierownik wydziału 

polityki społecznej odpowiadający za instytucjonalną pieczę zastępczą o tym jaka jest 

koncepcja organizacji placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu 

Prudnickiego i to Pan Kierownik zaproponował Panu Staroście, że można włączyć placówki 

opiekuńczo - wychowawcze w strukturę PCPR i Pan Starosta taki kierunek działania przyjął.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ja rozumiem to tylko mi chodzi o taką rzecz czy Urząd 

Wojewódzki, to nie był Wojewoda tylko pracownik Urzędu Wojewódzkiego, a jakieś pismo  

w tej sprawie otrzymaliśmy?  

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: oczywiście, są wyniki kontroli. Ponadto 28 kwietnia został złożony do Wojewody 

wniosek o zgodę na przeprowadzenie tych zmian i utworzenie placówki opiekuńczo - 

wychowawczej w Mochowie i na podstawie tej zgody, którą otrzymaliśmy, w piątek została 

ona przywieziona, jest organizowana dzisiejsza nadzwyczajna sesja. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ja pytam tylko o taką rzecz, czy Pan Wojewoda, bo tu 

mówimy o dwóch statutach. Jeden statut dotyczy Domu Marzeń w Głogówku, jeden  

w Mochowie, a Domu Marzeń w Prudniku jeszcze nie ma, ale będzie przeniesiony z Głogówka 

do Prudnika. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: będziemy musieli wystąpić o oddzielną zgodę. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Do Pana Wojewody o przeniesieniu. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: o zmianę statutu, bo w statucie piszemy jaki jest adres, więc dzisiaj mamy adres 

Głogówek. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: chodzi mi o taką rzecz, skoro jest 14 dzieci i teraz my 

robimy ten dom dziecka, w którym będzie 14 i w takim razie nie mamy na razie więcej dzieci, 

a nie możemy przewidzieć ile tych dzieci będzie czy będą w ogóle jeszcze te dzieci w tym 



Domu Dziecka w Głogówku to się zastanawiam czy ten Dom Dziecka w Głogówku, bo tam 

będą pracownicy normalnie tak? I co oni będą robili tam w tym domu dziecka. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: na dzień dzisiejszy nie wszyscy pracownicy, którzy pracują w placówce 

opiekuńczo - wychowawczej w Głogówku są zatrudnieni na cały etat, znaczy na umowę o 

pracę, niektórzy są zatrudnieni na umowę zlecenie, więc ci którzy są na umowę o pracę 

przechodzą do Mochowa, ci którzy są na umowę zlecenie na ten czas wygasa im umowa. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli oni nie mają pracy tak? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: właściwie takich osób chyba nie mamy teraz, takich osób które by straciły pracę, 

natomiast są różne sytuacje losowe, niektóre osoby są na zwolnieniach lekarskich więc wszyscy 

pracownicy są zagospodarowani w taki sposób, żeby nikt nie stracił pracy, natomiast jeżeli 

będziemy tworzyli po tych pracach przygotowawczych, dostosowujących, odświeżających 

dom w Głogówku, będziemy zatrudniali tam pracowników w tym celu, ażeby można było 

przyjmować kolejne dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej jeżeli takie skierowanie 

będą. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy wszyscy pracownicy oprócz wychowawców czyli tam 

jakieś pani sprzątaczki, administracja, panie w kuchni 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: nie ma sprzątaczek, ponieważ zasada jest taka w tej chwili, że w tej formie 

funkcjonujących placówkach opiekuńczo - wychowawczych, bo wiecie Państwo, że te dzieci 

to nie są maluszki, to są dzieci powyżej 11 roku życia i w związku z tym dzieci również są 

włączane do prac związanych z porządkowaniem. Jest jedna osoba i jest to pracownik 

gospodarczy, który pełni również funkcje kierowcy  w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Byłem w domu dziecka w Głogówku i widziałem panią, 

która sprzątała nie wyglądała mi ona na dziecko z domu dziecka. Znam tą panią jest to dorosła 

osoba. Proszę mi jeszcze powiedzieć, rozumiem że my chcemy wyjść z tego Głogówka. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: budynek w Głogówku Pan Starosta chce przeznaczyć w inny sposób i bardziej 

racjonalny, w pomieszczeniach gdzie bardziej racjonalnie można stworzyć warunki dla 14 

dzieci, bo proszę zobaczyć, że mamy w Głogówku obiekt, w którym było 28 dzieci, więc to 

jest obiekt duży. Dzisiaj mamy możliwość umieszczenia tylko 14 dzieci, więc po co trzymać 

taki duży obiekt dla takiej małej grupy. Jest to budynek, który należy do mienia Powiatu, to 

Państwo czyli Rada Powiatu zdecydujecie w jaki sposób będziecie chcieli zagospodarować 

budynek w Głogówku.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ja to rozumiem tylko mi chodzi o to czy to znaczy, że to 

nie jest jeszcze teraz nawet, może Panowie Starostowie odpowiedzą na to znaczy, jeżeli my 

teraz przejdziemy do Mochowa, a w Głogówku nic nie będzie,  ja rozumiem, że to jest zrobione 

po to, bo była mowa wcześniej, że my chcemy opuścić ten budynek, bo tam coś ma powstać 

ZOL czy dom pomocy społecznej. W każdym razie, ale czy to już będzie jeżeli by na przykład 

było teraz nowe miejsce lokalizacji domu dziecka, nowe zamiast Głogówka, Domu Dziecka 



czyli tej formy, która teraz tam jest to czy będziemy mieli oddzielną sesję w tej sprawie czy to, 

bo mi chodzi o Prudnik, o ten budynek przy cmentarzu. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: Wojewoda wydaje decyzje na 

placówkę, w tej decyzji jest określone, gdzie ta placówka się znajduje, w jakiej lokalizacji, dla 

kogo jest stworzona, a więc jeżeli będziemy chcieli przenieść z Głogówka do Prudnika musi 

być kolejna decyzja Wojewody o zmianie decyzji i sesja, na której państwo statut przyjmą. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: Myślę, że Pan Radny się myli mówiąc o tym,  że my to robimy specjalnie żeby 

opuścić ten budynek w Głogówku, bo tam coś jest zaplanowane. To co my dzisiaj robimy, 

robimy przede wszystkim w tym celu ażeby dostosować do standardów placówki opiekuńczo - 

wychowawczej na terenie Powiatu Prudnickiego, my nie możemy już mieć placówki, już i tak 

jesteśmy mocno opóźnieni i nie możemy dłużej utrzymywać placówki, w której by można było 

umieszczać 28 dzieci i robimy to w tym celu ażeby dostosować nasze wewnętrzne przepisy do 

standardów wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pani Kierownik to nie, że specjalnie chcemy opuścić to już 

dawno o tym była mowa, bo miały powstać dwa domy dziecka, dwie formy opieki nad dziećmi, 

dwa miały powstać w gminie Głogówek. Jeden w Mochowie i drugi też w Mochowie, więc ja 

to rozumiem, że chcemy opuścić ten dom dziecka, bo jest to duży budynek i chcemy go 

wykorzystać do czegoś co będzie korzystne. Ja to rozumiem tylko po prostu chcę wiedzieć 

dlaczego jeżeli to opuszczamy i tam nikogo nie będzie czyli tam praktycznie to już wygasa i ja 

już mówiłem, że jestem przeciwny temu żeby dom dziecka funkcjonował koło cmentarza. Nie 

chciałbym żeby tam coś było zrobione poza naszymi plecami. Pani Sekretarz powiedziała mi, 

że jeżeli będzie zmiana i  wtedy po prostu będziemy mieli sesję i będziemy tutaj uchwalać. Czy 

to specjalnie to rozumiem, ale jeżeli możemy pozbyć się tego i coś zrobić to dlaczego nie. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Czy te osoby, które wymieniła Pani, tam 5 bodajże osób 

czy im się zmienią warunki płac? 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: Nie, nie zmienią się, warunki płacy pozostają na tych samych zasadach. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Szkoda, że wcześniej przynajmniej wstępnie nie 

przedyskutowaliśmy tej tematyki, a szczególnie sprawy połączenia  tych jednostek i oddania 

ich pod kuratelę PCPRu. Powiem szczerze tak to jest Państwa decyzja i autorów tej nazwy 

natomiast „Dom Marzeń” nie wiem czy to jest najbardziej szczęśliwa nazwa, żadne dziecko 

chyba nie chciało by iść do placówki opiekuńczo – wychowawczej, a tutaj taka  nazwa „Dom 

Marzeń”. Marzeniem to jest dom rodzinny, także szczerze ta nazwa mi absolutnie jakoś nie 

pasuje. Druga sprawa, Pani Kierownik powiedziała, że i w Głogówku, i w Mochowie będzie 

wychowawca, który będzie miał powierzone dodatkowe kompetencje dotyczące kierowania 

daną placówką, a jakie będzie jego umocowanie, tej w ogóle struktury organizacyjnej nie 

widzimy, ale powiedzmy no jak on będzie umocowany czy on będzie się nazywał kierownik 

placówki opiekuńczo-wychowawczej czy to będzie dalej wychowawca, bo wychowawców na 

pewno będzie więcej niż jeden, jakie będą kryteria wyborów, myślę że to już będzie zależało 

chyba od Pani Kierownik, a później po podjęciu uchwały od Pani Dyrektor. Kolejne pytanie, 

ile osób przejdzie do siedziby PCPR-u, bo ja rozumiem, że takie połączenie to również 

stworzenie miejsc pracy, nie mówię o etatach tylko o fizycznych miejscach pracy. Trzeba mieć 

odpowiedni pokój, odpowiednie narzędzia pracy, komputer, drukarka, biurko przynajmniej. 



Czy w obecnym budynku PCPR znajdą się takie miejsca, bo tam już państwo macie ciężko  

i trudno, zagęszczenie duże, pokoiki malutkie więc te warunki pracy nie są aż tak luksusowe,  

a jeszcze jeżeli dojdą kolejne osoby, dodatkowe biurko jak włożymy to będzie troszeczkę ścisk 

chyba, że nikt nie przyjdzie nie będzie miał swojego biurka w siedzibie PCPR. Kolejne moje 

pytanie to do zarządu czy zarząd zrobił audyt finansowy, bo ja rozumie, że każde połączenie 

wymagałoby wcześniej zrobienia przynajmniej jakiegoś ogólnego audytu finansowego, bo ja 

osobiście chciałbym wiedzieć jeżeli nie zyskamy to ile stracimy albo odwrotnie jeżeli nie 

stracimy to ile zyskamy na takim połączeniu. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: Odnośnie kierowników, oni są 

umocowani w statutach placówek – rozdział 3, paragraf 1, ustęp 1 „(…) placówką kieruje 

Dyrektor Powiatowego Centrum (…) przy pomocy wychowawcy pełniącego funkcję 

kierownika domu (…)”. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Czyli on nie będzie funkcyjny, tylko będzie 

wychowawca, który będzie miał w zakresie. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: dodatek funkcyjny za kierowanie 

domem. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: i on będzie tam sam jako taka kierownicza osoba? 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: tak, będzie w kontakcie z PCPRem, 

z Panią Dyrektor jeśli będzie taka potrzeba. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a pedagog, psycholog? 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: pedagog, psycholog będzie 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: według grafiku, będą miały ustalone grafiki te osoby jeżeli chodzi o pełnienie 

funkcji. Może od początku, ponieważ Pan Radny zadawał takie pytania, po kolei, nazwa „Dom 

Marzeń”, więc proszę Państwa zadanie będzie zrealizowane według projektu, który był 

napisany w 2015 bądź 2016 roku i w tym projekcie zdecydowano o tym, że placówki które 

będą tworzone w powiecie prudnickim będą się nazywały Dom Marzeń, projekt to jest Bliżej 

rodziny i dziecka realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  

i w związku z tym, żeby zrealizować zadania wynikające z tego projektu, który jest w trakcie 

realizacji i trwa do lutego 2022 roku jesteśmy zobowiązani dotrzymać tych zapisów, które tam 

zostały zawarte więc nie jest w tej chwili czas na dyskusje na temat „Domu Marzeń”. Natomiast 

jeżeli Państwo macie inne pomysły to po lutym 2022 roku wszystkie pomysły dotyczące nazwy 

będą mile widziane. Zgadzam się z Panem Radnym, że „Dom Marzeń” dla placówki 

opiekuńczo-wychowawczej jest to sprzeczne z wewnętrznymi naszymi odczuciami. Jeżeli 

chodzi o wychowawcę pełniącego funkcję kierownika już Pani Sekretarz na ten temat 

powiedziała, w domu dziecka w Głogówku aktualnie jest urzędujący dyrektor więc oczywiście 

Pani Dyrektor dostała propozycje pełnienia funkcji wychowawcy pełniącego funkcję 

kierownika i tak jak mówiłam, że tam nikt nie straci pracy więc przede wszystkim zostaną 

wykorzystani iż zatrudnieni ci pracownicy, którzy aktualnie pracują w domu dziecka  

w Głogówku. Ile osób przejdzie do PCPR, na pewno biurko potrzebne jest pani księgowej, 

ponieważ księgowość będzie prowadzona całej jednostki organizacyjnej powiatu czyli PCPR, 



będzie prowadzona w Prudniku w związku z tym jest konieczność ażeby aktualna Pani 

Księgowa zdecydowała się na to żeby pracować w siedzibie PCPR. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: w statucie PCPR wcześniej było przewidziane 

stanowisko zastępcy Kierownika PCPR-u, a nie zauważyłem w nowym statucie się nie 

przewiduje. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: jest, ale Zastępca Dyrektora. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: czy w związku ze zwiększeniem zakresu 

obowiązków Kierownika zasadnym byłoby dać dyrektorowi już kogoś do pomocy. Państwo 

Radni wiedzą jak duży zakres obowiązków ciąży na tej jednostce, przecież praktycznie co 

trzecia uchwała, którą się zajmujemy to dotyczy PCPR-u, oprócz sprawozdań, informacji  

i wielu innych tematów to PCPR jakby zarzucana nas największą ilością materiałów aby te 

wszystkie informacje zrobić to są potrzebni ludzie. Jeżeli jeszcze dojdą dodatkowe obowiązki 

to nie wiem czy podołamy. To nie jest proszę Państwa tak, że jak coś się łączy to dane osoby, 

które coś wykonują to dalej będą, bo najczęściej im się dorzuca dodatkowe obowiązki i jakoś 

sobie dadzą radę, a w ślad za tym wielokrotnie nie idą zwiększone gratyfikacje finansowe więc 

pytanie jest takie czy Zarząd Powiatu zamierza powołać zastępcę Dyrektora PCPR  

w najbliższym czasie i czy w związku z tym jakieś ewentualnie regulacje finansowe się 

przewiduje, zwiększenie wynagrodzenia. Jeszcze to jedno pytanie o audycie finansowym nie 

odpowiedziano mi. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Audytu finansowego nie robiliśmy, 

bo uważamy, że te zmiany które następują one jakiejś znaczącej różnicy w wydatkowanych 

środkach nie spowodują. Oczywiście w początkowym okresie funkcjonowania nowej struktury 

przy jednej placówce pewnie te koszty będą nieco niższe niż dotychczas, natomiast przy 

docelowym rozwiązaniu dwóch placówek pewnie będą zbliżone do dotychczasowych. 

Natomiast czy są jakieś zamiary związane ze wzmocnieniem kierownictwa PCPR, pewnie takie 

działania podejmiemy, też nad tym się zastanawialiśmy i po to w statucie jest taka możliwość, 

ona zresztą funkcjonuje w statucie PCPR-u od dawna, wcześniej jako zastępca kierownika  

i teraz jest przywołana w nowej formule jako zastępca dyrektora myślę, że takie działania 

podejmiemy żeby ułatwić zarządzanie tą większą jednostką, czy regulacje płacowe się pojawią 

zobaczymy analizujemy temat, ostatni rok, jak to wszystko funkcjonowało bo część kosztów 

jest z zewnętrznych źródeł finansowania myślę tutaj o projektach unijnych, czasami nawet 

może nieco dziwić wysokość pewnych apanaży i ich efektywność w sensie właśnie tych 

projektów unijnych, dlatego temat jest otwarty i na pewno będziemy chcieli jakieś zmiany 

strukturalne w PCPR przeprowadzić także w kontekście wynagrodzeń, ale również  

w kontekście efektywności pracy niektórych pracowników przynajmniej. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Czyli ja rozumiem tak, po przeniesieniu wszystkich 

dzieci do Mochowa budynek zamykamy i on funkcjonuje jako jednostka organizacyjna widmo. 

Jak to będzie wyglądało. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: w związku z tym, że jest koniec 

roku szkolnego nie możemy nabierać kolejnych dzieci do tej drugiej placówki, bo kończą po 

prostu rok szkolny u siebie w szkołach musimy poczekać aż zakończą edukację i wtedy  

w okresie lipiec-sierpień będziemy nabierać dzieci do placówki opiekuńczo - wychowawczej 

w Głogówku.  



Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: ja celowo zapytałem o audyt finansowy, bo 

będziemy robili nabór na dzieci do Głogówka na potężny, duży budynek gdzie koszty 

jednostkowe, eksploatacyjne są bardzo wysokie, będziemy robili nabór i będziemy generować 

koszty. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: te koszty będą na takim poziomie 

jak są, bo tam teraz funkcjonuje jedno piętro i jest 14 dzieci. 

Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku: koszty utrzymania dziecka w tej placówce będą na takim poziomie na jakim są 

dzisiaj, bo koszty utrzymania dziecka na tą placówkę mamy wyliczone. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: chciałam zaznaczyć jeszcze, że  

3 etaty będą częściowo opłacone chyba do końca marca z projektu tych wychowawców, 

którzy zostaną zatrudnieni do tej placówki w Głogówku. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: proszę mi powiedzieć, ja znowu do tego audytu 

finansowego, bo pieniądze są najważniejsze ja pamiętam jak żeśmy decydowali o tym aby 

przenieść do Głogówka jedną z naszych jednostek i wtedy mieliśmy pewną informację, Pan 

Wicestarosta wyliczał co nam się nie opłaca, co nam się opłaca, to jest zasadne, to jest 

niezasadne. Tutaj nagle jest sesja nadzwyczajna, zwołana z dnia na dzień, bardzo ważny projekt 

uchwały. Przypomnę Państwu, że w podobny sposób było utworzenie tutaj placówki 

finansowej do rozliczania szkół, zespołu ekonomicznego, przyszły księgowe nagle okazało się, 

że coś jest nie tak i znowu odwrotnie podejmowaliśmy uchwałę żeby księgowe były  

w szkołach. Ja się boję że tak szybkie działanie niepoparte pewnymi wyliczeniami jak audyt 

finansowy, bo proszę Państwa jeżeli mówimy o finansach to jeżeli PCPR jeżeli dzisiaj mamy 

Dom Dziecka w Głogówku i koszty utrzymania dziecka w jaki sposób są wyliczane, koszty 

utrzymania budynku, eksploatacja, płace, wyżywienie i plus takie inne pochodne, które dzieci 

tam dostają i tak dalej. Tu nam wychodzi koszt jednostkowy utrzymania dziecka w takiej 

placówce. Jeżeli my teraz połączymy w jedną organizację PCPR to mam wrażenie, że te koszty 

jednostkowe nagle skoczą, bo przecież koszty funkcjonowania PCPR będą wliczane do 

kosztów finansowania takiej placówki.  

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: koszty danej placówki będą tworzyły koszty 

PCPR. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Musicie sobie zdawać sprawę, że my, Pan Starosta 

czy Zarząd, nie pamiętam kto taką decyzję podejmuje musi ustalić wysokość opłaty w takiej 

placówce i taka opłata są obciążone na przykład gminy i inne powiaty, z których dzieci 

przychodzą do nas. Koszty musimy wiedzieć i dzisiaj mamy koszty związane z jedną placówką, 

a gdzie my wrzucimy koszty funkcjonowania PCPR, w jaki sposób część kosztów, bo przecież 

PCPR generuje bardzo wysokie koszty czy my wydzielimy, czy podzielimy część kompetencji, 

jak wydzielimy koszty Pani Dyrektor w kosztach do wyliczenia kosztów utrzymania jednego 

dziecka, tego mi tutaj brakuje. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: tam już nie będzie Pani dyrektor w Głogówku. 

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: u nas mamy połączone placówki przedszkola, 

gimnazjum i szkoła podstawowa w zespole co nie znaczy, że każda z placówek miała odrębne 

konto i każda z placówek miała odrębne finansowanie, konta były osobne, np. jak kupowałam 



żaluzje do podstawówki to napisałam, że zakupiono do podstawówki i to było obciążone  

z konta podstawówki, więc nie wiem, czy to też będzie tutaj tak funkcjonowało, że będą osobne 

konta i wtedy będzie można bardzo łatwo rozgraniczyć ile kosztuje każda jedna placówka. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: ze statutu to nie wynika. 

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: ale tak jest zawsze w placówkach, które są połączone, 

że konta są osobne dla poszczególnych typów. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: wydatki będą po prostu dla każdej 

placówki osobno jeśli chodzi o oszczędność na pewno oszczędnością będą stanowiska, które 

były dotychczas w placówce: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, bo te osoby będą 

obsługiwały 2 placówki. Jeśli chodzi o umowy ochrona danych osobowych, BHP i inne 

informatyk również to teraz przechodzi pod PCPR, a więc tych umów nie będzie dublowanych 

Także oszczędności na pewno tutaj w zakresie tych głównych zadań się pojawią. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Ja bym chciał zobaczyć przynajmniej jakiś krótki 

audyt. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym się odnieść w sprawie tej nowej 

placówki. Proszę Państwa przy ostatniej uchwale miałem wątpliwość, jak zagłosować nad 

zmianą budżetu. Praktycznie nie miałem wątpliwości do żadnych zapisów w projekcie uchwały 

budżetowej oprócz jednego, przeznaczenia części pieniędzy na projekt nowej placówki która 

ma powstać w Prudniku na ulicy Parkowej. Jako radny chciałbym, aby wcześniej rozmawiano 

z Radą o takich ważnych decyzjach. Jeżeli Rada wyrazi zgodę, chęć, akceptację i rekomenduje 

po jakieś dyskusji, w większości chcemy, aby ta placówka tam była to ja się nie będę w tej 

sprawie odzywał i uszanuję wolę większości i będę głosował ,,za" tymi projektami, które będą, 

bo w kolejnych zmianach budżetu będą kolejne pieniądze na placówkę przeznaczane, to nie jest 

tak, że to nie będzie nic kosztowało. Ileś tam lat temu ktoś napisał projekt i  nazwał go sobie 

,,dom marzeń”. My dzisiaj chcąc głosować nie mamy prawa wystąpić z wnioskiem na sesji, 

aby zmienić tą nazwę, bo może nam się kompletnie nie podobać. Chodzi o to, że jak się robi 

projekty, to żeby dać informację Radym, że coś takiego będzie robione, my może nie chcemy 

wyręczać zarząd w swoich obowiązkach, ale na samym końcu musimy podnieść za takim lub 

innym rozwiązaniem rękę. Chciałbym, abyśmy jako radni byli traktowani troszeczkę bardziej 

poważnie, bardziej po partnersku i żeby pewne rzeczy z nami uzgadniać.  

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: gdy w 2015 roku Radni głosowali nad taką nazwą, 

byłeś już Radnym, ja jeszcze nie. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: nie było tam zawartej nazwy. Przepraszam, ale 

jeżeli Zarząd składa projekty do pewnych zadań, to my dopiero się jako rada dowiadujemy  

w momencie finalizowania. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: projekt był głosowany na radzie. Jeżeli chodzi  

o tą nazwę dom marzeń, to jest to dom dziecka, tam dzieci przychodzą z nakazu sądowego, bo 

ich rodziny są patologiczne, a jeżeli tam przychodzą dzieci z nakazu sądowego, z rodzin 

patologicznych, to nazwa dom marzeń uważam że jest trochę słuszna, bo to nie przychodzą 

dzieci z raju, tylko z piekła. Rozmowa skupia się na samej nazwie i tracimy godzinę czasu na 

dyskusję.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: można było nazwać raj. 



Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: można było ale nie przesadzajmy, tam nie 

przychodzą dzieci z normalnych rodzin, tylko dzieci z rodzin biednych, z nakazu sądowego. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: i dla nich to jest dom marzeń. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: wychodzę z takiego założenia, że jakby była 

Komisja to byśmy rozmawiali na Komisji, nie było możliwości porozmawiać i zostaje nam 

sesja, jest to sesja nadzwyczajna. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: rozumiem, mogę siedzieć i dyskutować do 

wieczora, ale jest to dyskusja akademicka.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: zawsze Radny może postawić wniosek formalny  

o zamknięcie dyskusji. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pani Sekretarz, chciałem powiedzieć, że rozumiem 

oszczędności, ale po pierwsze tu chyba nie chodzi o oszczędności tylko o dobro tych dzieci. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: tak, ale jeżeli Pan Radny zadaje 

takie pytanie to po prostu starałam się odpowiedzieć, na czym ta oszczędność może polegać. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy i Statutu Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Głogówku, utworzenia i nadania Statutu Placówce 

Opiekuńczo- Wychowawczej w Mochowie oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 338) (15:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

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

Zawiślak, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir 

Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (6): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Ryszard 

Kwiatkowski, Bożena Wróblewska 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację 

społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 339) (15:16:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku przedstawiła projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy 

w Prudniku (druk nr 339). Poinformowała, że w związku ze złożeniem przez pracodawcę 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52921


wniosku o przyznanie dofinansowania do kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej w wysokości 85.000,00 zł.  

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: czy w tym wniosku i w tej decyzji, która zostanie podjęta 

przez urząd pracy Będzie zabezpieczenie że ten pracownik przez dany okres czasu tj. np. rok 

dwa będzie zatrudniony. 

Głos zabrała Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku: 

pracodawca ma obowiązek zatrudniać 36 miesięcy, jeżeli ten bezrobotny się zwalnia, to 

pracodawca ma obowiązek zatrudnić kolejną osobę, jak nie zatrudni, to zwraca część pieniędzy. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: a co jeżeli pracodawca po prostu splajtuje z jakiejś 

przyczyny. 

Głos zabrała Pani Grażyna Klimko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku: są 

poręczyciele albo bank daje zabezpieczenie. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania 

zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 

nr 339) (15:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, 

Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, 

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

Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Ryszard 

Kwiatkowski 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 340) 

(15:20:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przekazania petycji według właściwości (druk nr 340). Poinformowała, że w dniu 26 maja 

2021 roku do Starostwa Powiatowego w Prudniku drogą pocztową wpłynęła skierowana do 

wiadomości Rady Powiatu w Prudniku petycja w zakresie podjęcia działań mających na 

celu: usprawnienia łączności komunikacyjnej województwa opolskiego z miastem Głuchołazy, 

w tym w zakresie transportu kolejowego, zapewnienia łączności z pociągiem czeskim linii 

Krnov - Jesenik - Krnov, budowy peronu dla czeskiego pociągu w Głuchołazach oraz 

uruchomienia przystanków Charbielin - Pokrzywna - Pokrzywna Zdrój Granica, dogodnej 

lokalizacji węzła przesiadkowego w Prudniku. Organizację publicznego transportu zbiorowego 

reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. 

2020 r. poz. 1944 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt  3 w/w ustawy Powiat jest 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego: na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, któremu powierzono zadanie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52923


organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na 

linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na 

obszarze powiatów, które zawarły porozumienie. W związku z powyższym sprawa dotycząca 

przedmiotu petycji nie należy do właściwości Rady Powiatu w Prudniku. Zgodnie 

z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. poz. 870) „Adresat 

petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 

zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję”. Mając na uwadze powyższe 

rekomenduje się przekazać przedmiotową petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, 

w zakresie: punktu pierwszego i drugiego: do Marszałka Województwa Opolskiego, jako 

organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, w tym transportu kolejowego oraz 

jego organizacji w strefie transgranicznej; punktu drugiego odpowiednio do: Burmistrza 

Głuchołaz oraz Starosty Nyskiego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii 

komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w gminnych oraz powiatowych przewozach 

pasażerskich oraz transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej; punktu 

trzeciego: do Burmistrza Prudnika, jako organizatora publicznego transportu drogowego 

komunikacji miejskiej oraz zarządcy Dworca PKS w Prudniku. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Powiat po prostu jest odpowiedzialny za realizację 

Transportu w ramach granic terytorialnych powiatu, natomiast ten pan występował o pewne 

rozwiązania komunikacyjne między powiatami, bardziej o charakterze regionalnym. Tym 

bardziej też kwestie związane z PKP to też są kwestie regionalne, tutaj właściwym organem 

jest do rozpatrywania takich spraw jest Marszałek Województwa Opolskiego. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: wnioskowałbym o przekazanie tej petycji według 

kompetencji, według właściwości. Przekazanie jej do komisji spowoduje, że już na pierwszym 

posiedzeniu, Komisja wyda opinię. Wyraźnie mówi się, że musi się pomieścić w zakresie 

obowiązków samorządu do którego ta petycja wpłynęła. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: My jej nie kierujemy do komisji 

tylko od razu według właściwości. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji według 

właściwości (druk nr 340) (15:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja 

Zawiślak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, 

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

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak 

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

do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (druk 

nr 341) (15:25:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52925


Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. 

,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i hospicjów na czas COVID-19" (druk nr 341). Poinformowała, że Prezes Narodowego 

Funduszu Zdrowia Zarządzeniem Nr 85/2021DEF ogłosił  drugi nabór do projektu grantowego 

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki finansowe z projektu to przede 

wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, 

fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, 

którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować 

z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu 

maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem 

wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez 

zarażeniem. 

Do projektu kwalifikują się: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodek Rehabilitacji 

i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich. Wnioskowana kwota projektu to 

74.542,34zł., w całości środki zewnętrzne. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy to będą dodatkowe wynagrodzenia. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: tak. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: są wskazane właśnie te dwie jednostki, a co na przykład  

z ZOL w Głogówku. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Ale to nie jest nasza jednostka 

żebyśmy mogli o nią występować, PCM może wystąpić, ale czy wystąpił nie wiem. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a DPS w Grabinie. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: to jest stowarzyszenie i również nie 

możemy złożyć wniosku.  

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: w naszych dwóch jednostkach kwalifikują się 

pielęgniarki, a w uzasadnieniu ogólnym jest, że wszystkie stanowiska, zawody kwalifikują się 

do dofinansowania w ramach tego projektu.    

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: w naszych dwóch jednostkach 

kwalifikują się pielęgniarki, w uzasadnieniu jest czego dotyczy projekt i jakie wszystkie 

stanowiska kwalifikują się do dofinansowania w ramach tego projektu. Na przykład w ZOL-u 

kwalifikują się kucharki a w DPS się nie kwalifikują. Po prostu takie a nie inne są zasady 

programu. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod głosowanie. 



Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19" (druk nr 341) (15:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Janusz Siano, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Bożena 

Wróblewska, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ryszard 

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

Roszkowski 

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

do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sportowej występującej przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku" (druk nr 342) (15:28:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa 

infrastruktury sportowej występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Prudniku" (druk nr 342). Poinformowała, że zakres projektu obejmować będzie 

przedsięwzięcie wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Prudnik do 2023 r. 

Projekt zakłada remont zdegradowanych budynków sali gimnastycznej i korekcyjnej w celu 

przywrócenia i polepszenia funkcji użytkowych oraz przebudowę boiska 

sportowego i wykonanie siłowni zewnętrznej. Szacowana wartość projektu 800 000 zł.  Planu

je się przebudowę boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne (boisko do siatkówki, 

koszykówki, mini piłki nożnej i piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej przyjaznej dla 

środowiska i użytkowników, montaż piłko chwytów i montaż elementów małej architektury 

(ławek oraz koszy na śmieci) oraz montaż 3 urządzeń do ćwiczeń: twister, orbitek i biegacz. 

W sali gimnastycznej planowany jest remont polegający  m.in. na: wymianie nawierzchni, 

sufitu podwieszanego, malowaniu, wymianie istniejących grzejników, montażu siatek 

ochronnychw celuzabezpieczenia okien, wyposażeniu sali gimnastycznej w wentylację mecha

niczną. W sali rehabilitacyjnej planuje się: cyklinowanie istniejącego parkietu, roboty 

malarskie, wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Całość projektu dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Na zmodernizowanej bazie planuje się przeprowadzenie zawodów 

sportowych oraz pikników i spotkań. 

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

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Pierwsze pytanie jest związane z finansami na jaką kwotę 

będzie opiewał projekt i czy jest już określony procentowy udział np. skarbu państwa. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: liczymy na dofinansowanie do 85%. 

Przewidujemy, że projekt będzie kosztował około 800.000 zł., ale jeszcze nie mamy 

ostatecznego kosztorysu. Dopiero jeżeli projekt uzyska wymaganą liczbę punktów i przejdzie 

to wtedy na sesji do budżetu będziemy wprowadzać środki na jego realizację. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52927


Głos zabrał Radny Józef Meleszko: rozumiem że kierownictwo naszej instytucji, o której mowa 

wystąpiło same, żeby wejść w ten program, żeby złożyć odpowiednią dokumentację, czy sam 

zarząd zadecydował o tym. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Zarząd wpisywał do programu 

rewitalizacji miasta Prudnika zadania, które w tym obrębie mogą w ogóle się odbyć. Powiat 

mógł zgłosić do tego naboru tylko dwie placówki tj. Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy i DPS. W związku z tym, że zadania w tym naborze mogą dotyczyć 

przebudowy, nie może to być nic stricte nowego, więc ten projekt się kwalifikuje. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: w tym przypadku kłania się myśl Radnego Mirosława 

Czupkiewicza o tym, że należałoby omówić jakąś wizje funkcjonowania powiatu, jak byśmy 

chcieli zafunkcjonować. Patrzę już w tym kierunku, że będą do dyspozycji też pieniądze, które 

ostatnio zostały przegłosowane, środki z unii europejskiej, duże środki. Już powinna być jakaś 

koncepcja, powinno się odbyć jakieś spotkanie radnych i osób zainteresowanych, żeby 

przedstawiły swój zamysł rozdysponowania, czy pozyskiwania środków na jakieś cele. Radny 

Czupkiewicz miał rację, ponieważ to nie jest pierwsza uchwała o której dowiadujemy się chwile 

przed sesją, dlatego proszę zarząd żeby wziął pod uwagę, żeby zrobić takie spotkanie a już 

wydaje się, że jest ku temu możliwość, bo już pandemia wygasa i będziemy mogli sobie 

podyskutować na pewne sprawy, aby te środki w jak największej skali pozyskać 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: zadania, które będą Państwo chcieli 

planować, chcielibyśmy wpisać do strategii Powiatu Prudnickiego, która będzie aktualizowana, 

a więc na pewno w tym celu odbędzie się takie spotkanie. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: czy mamy już projekt przebudowy i ile ten projekt 

będzie kosztował. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: projekt techniczny będzie kosztował 

15 tysięcy złotych. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: kto wykonuje ten projekt, bo widzi że nie 

sportowiec. Planuje się przebudowę boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne, boisko do 

siatkówki, koszykówki, mini piłki nożnej i piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej 

przyjaznej dla środowiska użytkowników. Kto widział żeby w piłkę nożną grać na boisku  

z poliuretynu. Do piłki nożnej się to nie nadaje, albo się robi sztuczne boisko ze sztuczną 

murawą, co jest dla mnie nie do przyjęcia, bo to jest w tej chwili robione z gumy i jest ponoć 

rakotwórcze. Ale jest inne wyjście, orliki piłkarskie zginęły, Państwo nie dofinansowuje za 

bardzo, ale są w tej chwili orliki lekkoatletyczne i ostatnio taki w Opolu był zrobiony, powstała 

bieżnia 200 metrowa z nawierzchnią poliuretynową w środku, gdzie są boiska do koszykówki, 

do piłki ręcznej i do siatkówki, ale nie ma do piłki nożnej, w dalszym ciągu tworzymy nie takie 

jakie powinny być. W związku z tym uważam, że albo z naszym projektantem trzeba to 

przedyskutować albo skontaktować się z ludźmi z Opola i za tanie pieniądze odkupić tamten 

projekt i go adoptować na nasz teren i wtedy to będzie konkretne, bo dostaniemy pieniądze  

z Ministerstwa, gdyż na to są pieniądze i też to kosztuje w granicach miliona złotych.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: uważam, że podbudowa 

poliuretanowa jest ze względu na dzieci Niepełnosprawne ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego.  



Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: już na poprzedniej sesji powiedziałem, że 

powinniśmy dyskutować wśród sportowców, a nie ludzi którzy się na sporcie nie znają. 

Nawierzchnia poliuretanowa się do piłki nożnej naprawdę nie nadaje, bo będzie kontuzja za 

kontuzją, dajcie sobie to powiedzieć. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: wyliczyłem, że Powiat będzie musiał dołożyć 120 000 zł. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: 127 500 zł. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: skąd Powiat weźmie na to środki albo z skąd przewiduje 

wziąć, bo to nie jest mała kwota jak na nasz powiat. Czy Jest aż tak duża potrzeba żeby Taki 

duży remont robić. Czy kwota którą otrzymaliśmy mogła być mniejsza lub większa. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: jeszcze nic nie dostaliśmy dopiero 

projekt będzie złożony. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: rozumiem, ale czy mogła być to większa kwota, czy  

800 000 zł. to jest taka kwota taka standardowa. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: 800 000 zł. to jest dla nas jest max, 

ponieważ brane są pod uwagę obiekty i na każdy obiekt jest jakaś kwota np. jeden to jest  

300 000 zł., dwa to jest 500 000 zł., trzy to jest 700 000 zł. Założyliśmy z góry tą kwotę  

800 000 zł., bo nie mamy jeszcze szczegółowych kosztorysów, końcowych dlatego wpisaliśmy 

800 000 zł., ponieważ dojdą jeszcze zadania towarzyszące czyli zadania miękkie, promocja, 

zawody, organizacja.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: kiedy jest przewidywane wykonanie. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: wszystko zależy od tego, ile 

będziemy czekać na ocenę wniosku. Myślę, że najszybciej w przyszłym roku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: z jakich środków Powiat pokryje wkład własny. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: zobaczymy albo z kredytu, albo  

z naszych dochodów. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki: myślę że takie spotkanie zorganizujemy w najbliższym czasie 

i zaprosimy projektanta, dyrektora, Pana Radnego, aby omówić szczegóły, żeby faktycznie 

czegoś nie sknocić, ponieważ różnie to bywa z projektantami. Lepiej wcześniej pomyśleć niż 

później naprawiać, dlatego cenne są wszystkie uwagi i będziemy się przyglądać na ile można 

je w tym projekcie uwzględnić. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Prudnickiego do projektu pn. ,,Rozbudowa infrastruktury sportowej 

występującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku" (druk  

nr 342) (15:39:00) 

Wyniki imienne: 



• ZA (15): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Magdalena 

Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Joanna 

Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

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

nr 343) (15:40:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały. 

Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 343). Poinformowała, że po przeanalizowaniu 

planowanych do otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 

39.910 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 33.660 zł., w Rozdziale 60004 (wpływ 

dochodów z rozliczenia transportu zbiorowego); o kwotę 1.250 zł., w Rozdziale 75020 (wpływy 

z tytułu kar i odszkodowań); o kwotę 5.000 zł., w Rozdziale 85195 (dofinansowanie z Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19). Zwiększono plan wydatków bieżących, związanych z realizacja zadań 

własnych przez jednostki: w Rozdziale 60014 o kwotę 33.660 zł., na wydatki bieżące; w Rozdziale 

75020 o kwotę 1.250 zł., na wydatki bieżące; w Rozdziale 85195 o kwotę 5.000 zł. (dofinansowanie 

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- wydatki związane z punktem szczepień).  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jeżeli chodzi o drogi powiatowe to na konkretnie zostaną 

przeznaczone środki. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: na bieżące wydatki. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy to są sprawy związane z pensjami. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: nie, na pozostałą działalność, gdyby 

były przeznaczone na pensje, to byłoby napisane, że na wynagrodzenia. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: to na co konkretnie. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: na bieżące wydatki. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: trzeba wykosić pobocza. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego 

na 2021 r. (druk nr 343) (15:42:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, 

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

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

Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52929


• BRAK GŁOSU(1): 

Janusz Siano 

10. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:43:00) 

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 również na Sali narad w Starostwie Powiatowym w Prudniku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Chciałbym złożyć oświadczenie, ponieważ na ostatniej sesji 

zabrałem głos w sprawie Geodezji i ta sprawa została nagłośniona. Nikogo nie chciałem bronić, to nie 

chodzi o to że stoję po czyjejś stronie tylko chciałbym żeby ta sprawa została wyjaśniona dogłębnie  

i żeby nie było takich sytuacji jak do tej pory, że później okazuje się, że ktoś zostaje zwolniony i jakieś 

sprawy się toczą a my ponosimy tego konsekwencje finansowe, bo musimy płacić jakieś odszkodowania 

i dlatego z tym wystąpiłem. Nie ukrywam, że zwróciło się do mnie kilka osób w tej sprawie i chciałem 

się czegoś o tym dowiedzieć. Być może ostro zareagowałam, ale tak niestety jest, bo jest wiele spraw  

i wiele osób, które zostały zwolnione. Przypomnę też, że o wielu osobach sam się wypowiadałem, ale 

wtedy niestety Zarząd Powiatu nie podjął żadnej decyzji, a później się okazało, że po pewnym czasie te 

osoby zostały odwołane czy zwolnione. Być może gdyby te osoby wcześniej zostały upomniane to by 

inaczej pracowały i by pozostawały na swoim stanowisku a teraz Dochodzi do takich sytuacji, gdzie to  

już jest ostateczność. Podejmowane są decyzje, które powodują że ktoś traci pracę. Oczywiście nie będę 

bronił nikogo, bo zarząd ma do tego prawo i jeżeli zarząd uważa, że to jest słuszne i zatrudnił osobę to 

może podjąć decyzję o rozwiązaniu z nią umowy, ale chciałbym żeby po prostu ta sprawa została 

wyjaśniona. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Chciałem złożyć wniosek, chodzi między innymi o przejazd 

kolejowy, gdzie był bodajże wypadek śmiertelny, między innymi z tego powodu, że słaba widoczność 

była po lewej stronie, jak się jedzie z Nysy pociągiem. Mój wniosek będzie skierowany do PKP, chodzi 

o wycinkę krzewów i krzaków do wysokości gdzieś 150 - 200 metrów bo jadąc teraz naszą drogą 

powiatową praktycznie nie widzimy, co z lewej strony nadjeżdża. Taki wniosek zostanie sporządzony 

na piśmie, a Państwo jak domniemam przekażecie go do odpowiedniej instytucji. Słyszeliśmy, że jakieś 

pieniążki na drogi są, dlatego też składam wniosek ponownie o uzupełnienie ubytków na drogach 

Mieszkowice -Rudziczka, Szybowice – Wierzbiec, Szybowice – Mieszkowice. Wniosek również 

zostanie sporządzony i przekazany. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: Chciałem poruszyć dwie sprawy, ale zacznę od Geodezji, 

ponieważ Radny Kolbek wystąpił w tej sprawie. Tam nie jest wszystko takie Ładne jak to z daleka 

wygląda co mogę przedstawić na swoim przykładzie. Mam działkę przy drodze asfaltowej Racławice – 

Laskowice, jako pierwszą przy drodze. Następną działkę kupił człowiek z Laskowic, który wziął sobie 

geodetę z naszej Geodezji. My jako sąsiedzi z jednej i drugiej strony nie byliśmy o tym powiadomieni. 

Wymierzył działkę ile ma mieć i okazało się, że moją działkę oraz sąsiadki z drugiej strony obciął. Po 

pewnym czasie gdy się zorientowałem co jest grane, pojechałem do pani dyrektor i ona powiedziała, że 

tego się nie da zmienić, bo geodeta wymierzył i tak musi być. Jak robili podbudowę domu mojego syna 

to od 5 sąsiadów szukali granic i przemierzali, a tutaj było ciężko od drogi pierwszą działkę przemierzyć. 

W Geodezji nie jest do końca w porządku i należałoby się im przypatrzeć, co oni robią, bo robią tak jak 

chcą. Jak spółdzielnia sprzedawała pole to geodeci 4 razy jedno pole mierzyli i ciągle granica była gdzie 

indziej. Chciałbym prosić Pana Starostę o przyśpieszenie koszenia traw przy drogach powiatowych, bo 

naprawdę są takie wysokie, że nic nie widać i mogą być wypadki. Chciałem podziękować za załatanie 

dziur między Racławicami a Dzierżysławicami, ale już między Dzierżysławicami a Mochowem te 2 km 

nie pojechali i tam już dziury nie zostały załatane nie wiem dlaczego. Czy został uruchomiony konkurs 

na dodatkowe pieniądze na sport. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:45:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52931


Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: dzisiaj mówiliśmy o tym na Zarządzie  

i musimy zweryfikować czy te pieniądze muszą zostać przeprowadzić poprzez sesję, ta zmiana, bo to 

są zaoszczędzone środki z innych dziedzin, czy możemy to zrobić po za sesją. Najpóźniej to ruszy po 

następnej sesji w czerwcu a może uda się szybciej. Środki na ten cel są, ale nie wiemy czy wymagają 

one zmian budżetowych. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: chciałbym się odnieść do wypowiedzi, które uważam za 

nieprawdziwe, a które padły na ostatniej sesji. Mówię o zarzutach w stosunku do mnie, jako bym miał 

użyć pewnych określeń w stosunku do prawdopodobnie uczniów, bo z tego też nic tutaj nie wynika. 

Może zacytuję ,,niech oni sobie idą stąd, my ich nie chcemy”. Niby coś takiego miało paść z moich ust, 

więc chciałem powiedzieć, że niestety przesłuchałem nagranie z tej komisji i takie słowa nie padły ani 

z moich ust, ani nikogo innego, który uczestniczył na Komisji. Nie wiem, skąd Pani Radna 

wydedukowała, że coś takiego padło. Sugerowała swoją wypowiedzią, że zarząd prowadzi jakąś 

politykę zmierzająca do tego, żeby w ogóle najlepiej nie przyjmować tych uczniów do szkół i żeby 

ograniczyć liczbę uczniów. Uważam że to jest bardzo krzywdzące określenie i nie wiem, skąd ono 

wynika. Wydaje mi się, że każdy logicznie rozumujący przyzna, że biorąc pod uwagę ten zakres 

inwestycyjny który my realizujemy na placówkach oświatowych od ostatnich dwóch - trzech lat, raczej 

wskazuje na to że z pewną troską podchodzimy do oświaty i zależy nam na tym żeby wzmocnić ten 

ważny dla społeczeństwa aspekt i obszar, zmierzając do tego, żeby kształcić odpowiednio młodych 

ludzi. Na pewno nie jest naszą intencją, aby komukolwiek cokolwiek ograniczać, zresztą reforma którą 

wprowadził Rząd, akurat w tej kwestii ona mi się podoba dotycząca szkół branżowych, pokazuje, że nie 

ma żadnego problemu żeby uczeń który naprawdę nie poradzi sobie w Technikum kontynuował naukę, 

bo o technikum rozmawialiśmy, z 50 czy 60 punktami taki uczeń po prostu sobie nie poradzi w tym 

Technikum. Nie stać nas na to, żeby w formie zajęć wyrównawczych, wyrównywać braki takiego ucznia 

ze szkoły podstawowej, to po prostu nauczyciele wiedzą, że to się praktycznie nie da zrealizować jeszcze 

w klasie prawie 30 osobowej, to po prostu jest niewykonalne i nie ma sensu krzywdzić takiego 

człowieka. Uważam, że dla niego dobrą propozycją jest szkoła Branżowa. Poza tym reforma tak jest 

skonstruowana i padały takie głosy przykłady uczniów, którzy się rozwijają w trakcie edukowania na 

poziomie szkół średnich, że po skończeniu trzyletniej Branżówki może ten uczeń kontynuować naukę 

albo w dwuletniej Branżówce i może ukończyć ją nawet maturą i tutaj nie ma żadnych ograniczeń. My 

mówimy o kilku, może kilkunastu uczniach, którzy naprawdę nie powinni się znaleźć w Technikum czy 

też w Liceum tylko powinni pójść do Szkół Branżowych. Jeśli chodzi o zarzut dotyczący tego, że to jest 

strzał w kolano i my ograniczamy nabór w ten sposób, to wziąłem aktualne dane dotyczące naboru  

w placówkach w naszym powiecie i wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Chcę powiedzieć, że z 

pierwszej preferencji, czyli ci, którzy jako pierwsi wskazali nasze placówki, mamy ich w tej chwili 

łącznie 314. Dla porównania powiem że cały nabór w tamtym roku zamknął się liczbą 338, a my dopiero 

mamy tak naprawdę początek naboru, więc wszystko wskazuje na to, że ten próg punktowy, który 

naszym zdaniem powinien być nic nie zmienia. Oczywiście mamy tutaj możliwość posiadania innego 

zdania i rozumiem, że Pani Radna się ze mną nie zgadza i uważa inaczej i ma do tego prawo. Natomiast 

wyciągania wniosków na tej podstawie, że my dążymy do ograniczania liczby uczniów i szkół dla mnie 

jest po prostu karkołomną logika i ja tego nie potrafię zrozumieć skąd taka niechęć i taki brak woli po 

Pani stronie, nie rozumiem tego tym bardziej że tak jak powiedziałem naprawdę w tej chwili bardzo 

duże starania z naszej strony zmierzają w kierunku oświaty. Robimy wszystko, aby też sprostać pewnym 

warunkom, które postawił nam Minister i Kurator. Jeżeli chodzi tylko o szkołę na ul. Kościuszki 55 to 

w ostatnich dwóch latach było wydatkowane 5 mln. zł. Więc zarzut, że my ograniczamy dostęp uczniów 

jest dla mnie po prostu nie do przyjęcia. Uważam po prostu, że uczeń z taką liczbą punktów,  

a rozmawialiśmy o uczniu z Technikum, nie powinien trafić do Technikum, on powinien trafić do 

Branżówki natomiast zawsze może kontynuować naukę na innym poziomie i nawet zakończyć szkołę 



maturą. Nie ma tu żadnych ograniczeń i nie ma żadnej woli ograniczania komukolwiek dostępu do 

oświaty w naszym powiecie a Panią Radną zapraszam do odsłuchania nagrania żeby mieć sprawę jasną.  

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: tak jak Wicestarosta powiedział mam zamiar podejść  

i odsłuchać nagranie, ale tego jeszcze nie zrobiłam, więc nie mogę się odnieść. Byłam prawie pewna, 

że te słowa padły i tak samo te, że nie stać nas na jakieś zadania, które rozwijają dzieci. Nie mogę się  

z tym zgodzić, bo żadne pieniądze nie pokryją rozwoju dziecka, a nie wszystkie dzieci mają IQ powyżej 

100. Nie wszyscy mają dzieci zdolne, wiem że Pan Wicestarosta ma zdolne dzieci i nigdy nie miał tego 

problemu, że jakieś trudy je zatrzymywały, ja też nie miałam tego problemu, ale uważam, że wszystkie 

dzieci powinny mieć szanse na rozwój w miarę swoich możliwości, należy im pomagać i nie przeliczać 

tego na złotówki. Dla mnie najważniejsze jest nie przeliczanie na złotówki rozwoju dzieci. Jeżeli 

przesłucham nagranie, to wtedy będziemy mogli podyskutować, bo teraz niestety tych czynności nie 

wykonałam. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: zwracam się do Pana Dariusza 

Kolbka, jako Dyrektora Biura Senatorskiego Senatora Jerzego Czerwińskiego. Dzisiaj odbyła 

się konferencja prasowa w Nysie z udziałem Pana Senatora, w której wziął udział między 

innymi Starosta Nyski, Wicestarosta, członek Zarządu Powiatu Nyskiego, która dotyczyła 

założeń polskiego ładu, planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii covid-19. Zostały 

tam przytoczone pewne liczby dotyczące procentu PKB który jest planowany na zdrowie, na 

nowe miejsca pracy, mieszkań czy domów, formalności emerytury bez podatku, czyli bardzo 

myślę ciekawe i dobre rozwiązania. Ale co mnie zainteresowało szczególnie, ponadto do 

Powiatu Nyskiego może trafić ponad 2 miliardy złotych. ,,Dzięki tym środkom będziemy mogli 

rozwijać powiat nyski i inwestować w oświatę służbę zdrowia oraz drogi oraz inwestycje. 

Fundusze pozwolą nam na budowę parkingu podziemnego przy nyskim szpitalu, reaktywacje 

Aleksandrówki oraz inne ważne inwestycje dla naszych mieszkańców” – taka konkretna 

informacja na stronie starostwa mnie zaintrygowała i mam wniosek do Pana Radnego, 

Dyrektora Biura, aby w miarę możliwości formalnie w postaci jakiś informacji już 

zkonkretyzowanej, na jakie środki finansowe może liczyć Powiat Prudnicki z tego nowego ładu 

i na jakie konkretnie zadania moglibyśmy te środki przeznaczyć bo to pozwoli nam podejść 

bardzo rzetelnie i planistyczne, zgodnie z tym co sugerował Pan Radny Meleszko, i pewne 

rzeczy wspólnie poplanować. Jeśli będziemy wiedzieć czy dysponujemy kwotą np.  

200 milionów złotych czy 50 milionów czy 20, to będziemy mogli coś pod te pieniądze już 

zacząć planować. Także tu moja prośba i wniosek do Pana Radnego,  żeby takie informacje dla 

nas możliwie szybko przygotował. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek:  niech Pan skieruje pismo do Pana Senatroa, bo ja w ogóle 

nie brałem udziału w tej konferencji i nie wiedziałem o co chodzi. Mogę się zapytać, ale niech 

Pan na piśmie go sformułuje i ja wtedy skieruje go do Pana Senatora, bo rozumiem, że chodzi 

Panu o Pana Senatora. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pan Senator jest wymieniony na tej 

konferencji jako pierwszy. Skieruje wniosek na piśmie, ale Pana proszę o interwencję  

i o pozyskanie dla nas tych danych. Tak jak obiecałem na poprzedniej sesji wracam do tematu 

i po dzisiejszym spotkaniu związanym z obradami zapraszam Państwa serdecznie do Hotelu 

Oaza na obiecany poczęstunek, który musiał zostać odłożony w czasie w związku z pandemią. 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń di zabrania głosu Przewodniczący Rady, Pan Józef 

Janeczko zamknął XLIII sesję Rady Powiatu. 

11. Zamknięcie XLIII sesji Rady Powiatu (16:01:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=52932
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