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Protokół Nr XLIV/2021 

z posiedzenia XLIV sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 30 czerwca 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-06-30 o godz. 13:02:20, a zakończono o godz. 15:25:37 tego samego dnia. 

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

w Prudniku było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Alicja Zawiślak 

15. Kazimierz Bodaszewski 

16. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLIV sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości (13:02:00) 

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

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

i transmitowana. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego (13:03:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski wręczył nagrody laureatom plebiscytu Tygodnika 

Prudnickiego na najlepszych sportowców ziemi prudnickiej za 2019 i 2020 rok. 

3. Przedstawienie porządku obrad (13:04:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:06:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Bożena Wróblewska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał porządek obrad. Poinformował, że Zarząd Powiatu 

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. przyjął autopoprawki projektów uchwał: w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Prudnickiego w zakresie zmiany nazwy zadania majątkowego dotyczącego inwestycji 

drogowej oraz aktualizacji załącznika nr 1 „przychody i rozchody”, w sprawie zmiany Wieloletniej 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54892
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54893
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54894
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Prognozy Finansowej wprowadzono zadanie pn. „Transgraniczna współpraca seniorów” do realizacji  

w 2022 r. W projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu 

w Prudniku na II półrocze 2021 r. skorygowane zostały zapisy w planie pracy Komisji Edukacji, 

Zdrowia i Porządku Publicznego dotyczące egzaminu ósmoklasisty. 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autokorekty projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk 352 a). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk 352 a) (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Mirosław 

Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, 

Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenie autokorekty projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 353b). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b) (13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Sokołowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Ewelina 

Langfort, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie autokorekty projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk  

354 a). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autokorekty projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) 

(13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, 
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Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ewelina 

Langfort, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, 

Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 28 maja 2021 r. oraz z dnia 7 czerwca  

2021 r. (13:24:00) 

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

do protokołów i poddał protokoły pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 28 maja 2021 r. (13:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, 

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

Judyta Walocha, Alicja Zawiślak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 7 czerwca 2021 r. (13:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Antoni 

Sokołowski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, 

Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Ewelina 

Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (13:26:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54904
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54909


str. 4 

 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (13:40:00) 

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

sesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: zapytał, czy Stadnina Koni za zaoranie pasa i uszkodzenie 

kapliczki na drodze Dobroszewice, poniesie odpowiedzialność? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Docierają do nas informacje, że w ostatnim 

czasie to nie był jedyny incydent, że również droga Jasiona - Prudnik została odorana przez Stadninę. 

Nie wiem jaki jest powód, ale ktoś nierozważnie chyba traktorem jeździ. Na odcinku 900 metrów 

bieżących, na szerokość około 3 metrów został zaorany pas drogowy, momentami pług również wjechał 

w podbudowę naszej drogi na Józefów. Przy okazji nie zauważył operator pługa, że stoi tam przydrożna 
kapliczka i przyłożył lemiesz do fundamentu kapliczki i trochę ją uszkodził, a to z 1876 bodajże roku 

jest zabytek. Dotarły do nas takie informacje ze zdjęciami, miejscowa ludność się zdenerwowała,  

w związku z tym podjęliśmy kroki i otrzymaliśmy informację ze Stadniny, że zostało to już naprawione. 

Faktycznie krzyż jest poklejony i zdaniem naszego Wydziału pas drogowy został przywrócony do  

w miarę dobrego stanu, ale jeszcze będziemy weryfikować, czy konserwator zabytków temat zna  

i akceptuje naprawę zabytku. Nie wiem z kolei jak wygląda sytuacja na drodze gminnej Jasiona - 

Prudnik, bo tam też Radny Bochenek zgłaszał taką sytuację. Jednak tamtego tematu nie drążyłem  

i nie znam go do końca. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czy za zajęcie pasa drogowego jest jakaś stawka? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak oczywiście, że jest stawka, tylko że jest 

sytuacja następująca. Normalnie występuje się o zajęcie pasa drogowego, kiedy chce się na tym pasie 

wykonać jakieś zadanie, lub ma się potrzebę np. remontować budynek. Wtedy wydajemy warunki, 

naliczamy opłatę no i jest to zrobione formalnie. Natomiast tam po prostu ktoś samowolnie wtargnął  

w nasz pas drogowy i go zaorał. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czy to pierwszy raz się zdarzyło? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To nie jest pierwszy raz, bo inni sąsiedzi, 

rolnicy dosyć często nam wchodzą w szkodę. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy akurat w tym przypadku? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie znam innego przypadku, żeby ta 

instytucja nam kiedyś takich szkód narobiła. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Może  trzeba by było wreszcie przeprowadzić jakąś kontrolę, żeby 

zrobić z tym porządek, bo tak naprawdę za takie coś jest przewidziana kara, ponieważ bez naszej zgody 

zostało coś zrobione. To jest sprawa do sądu, bo tak szczerze, może być to jakieś zaniechanie z naszej 

strony.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dosyć mocno temat był przez nas drążony 

i gdyby miała wchodzić w grę kara, to by były setki tysięcy, jeśli nie miliony pod uwagę brane. 

Natomiast jak gdyby też nie chcieliśmy z jednej strony pogrążać instytucji, ale z drugiej strony też 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54910
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szukaliśmy rozwiązań, które najbardziej są adekwatne z punktu prawnego i zdaniem naszych służb, 

sposób w jaki postąpiliśmy jest najlepszy, ale oczywiście temat można jeszcze raz przeanalizować.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Gdyby nie ta kapliczka to tak szczerze mówiąc nic by się takiego 

nie stało. Sprawa jest tylko dlatego, że kapliczka została uszkodzona. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Może nie zwróciłby nikt uwagi, natomiast 

też trochę wyorano nam podbudowę drogi. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ja myślę, że to jest powód do tego, żeby przeprowadzić kontrolę 

takich rowów, miejsc w których są zaorane i wreszcie zrobienia porządku z tym wszystkim. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeszcze tylko dopowiem, że w innych 

miejscach nie jest tak drastycznie. Zdarza się to zaorywanie stopniowe, aż po 10 latach jest już pod 

samym asfaltem, także na pewno temat wymaga jakiejś aktywności. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To nie jest normalne. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie jest normalne, ma Pan rację. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć, mówił Pan o jakiejś komisji historycznej 

Powiatu Prudnickiego w Niemczech? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, jest taka komisja naukowców 

niemieckich, po części wywodzących się z rodzin, które mieszkały kiedyś na naszym terenie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Kto tą komisję powołuje? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: My nie mamy z tym nic wspólnego. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Mówił Pan, że my później coś od nich zakupimy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wstępnie jak nam przyślą, co to ma być za 

książka i się okaże, że jest dobra, ma wartość naukową i nie jest kontrowersyjna to zadeklarowaliśmy 

chęć zakupu części tej książki, bo takie naukowe prace na temat historii i tak dalej, na pewno są 

potrzebne. Naprawdę ciężką pracę wykonują społecznie i bardzo ciekawe efekty. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ile ambulansów powiat zakupił?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dwa. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Biała się nie chce do tego dołożyć? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Teraz jest trzeci na tapecie, ale to też jeszcze 

nie będzie koniec. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: A ile mają dopłacić gminy? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Gminy zadeklarowały wspólnie 250 tysięcy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To jest jeden ambulans? 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: 62,5 tysiąca każda gmina, natomiast my, co 

prawda nie było to uzgodnione z panią Skarbnik, ale powiedziałem, że jeśli gminy tak będą miłe, że te 

250 000 zł. przekażą, to będziemy starali się te drugie 250 000 zł. wygospodarować. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czyli to jest na jeden ambulans. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, i jeszcze około 50 tys. zł. musi dołożyć 

szpital na część wyposażenia.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To będzie zakupione na Starostwo czy na PCM? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To jest kwestia do uzgodnienia, ale raczej 

na Starostwo tak jak poprzednie. Natomiast na razie nie będzie zakupiona, ponieważ gmina Biała się 

nie zdecydowała na partycypację. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Kto jest organizatorem Jazz Festiwal? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Głównym organizatorem jest Prudnicki 

Ośrodek Kultury, natomiast powiat zawsze wydarzenie wspierał finansowo. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Kto jest głównym pomysłodawcą? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pomysłodawcą był Pan Ryszard Czeczel  

10 lat temu, albo i dawniej. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: My wspieramy to finansowo? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Zawsze to symbolicznie wspieraliśmy na 

przykład drukując plakaty, ale to takie były kwoty niewielkie, bo około 1000 zł. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Droga powiatowa w Racławicach, czy jest nadzieja, że coś się tam 

ruszy? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Moim zdaniem nadzieja jest, bo zwiększa 

się dofinansowanie, natomiast nas interesuje jedynie kwota nie mniejsza niż 50% szacunkowego kosztu. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czyli? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Całość inwestycji to chyba 7,5 miliona. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Co to była za rozmowa z Wojewodą, o przekazaniu 360 tys. zł.?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To nie była rozmowa, przyszło pismo, że 

zwiększa się dofinansowanie. Poprzednio dostaliśmy na drogę 119 000 zł., a później jeszcze dodatkowe 

środki. Razem otrzymaliśmy chyba 370 tys. zł. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Na co zostaną środki przeznaczone, na dokumentację? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No właśnie na razie na niewiele to starczy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To mają być remonty cząstkowe?  
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To ma być kompleksowa modernizacja tej 

drogi, dalszy etap. Musimy dostać około 3,5 miliona żeby o tym rozmawiać pod warunkiem, że też nam 

pomoże Gmina Głogówek, która w drugiej połówce nam pomogła. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Cały czas się zastanawiam, dlaczego gdy robiono drogę pierwszy 

raz, nie zrobiono jej w całości.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ponieważ dofinansowanie również było za 

małe, dostaliśmy tylko tyle środków, że wystarczyło nam na pierwszy etap. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Spotkanie z Burmistrzem Prudnika, czego dotyczyło i co 

przyniosło? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ono było dość dawno i powiem szczerze, 

że nie pamiętam już do końca o czym rozmawialiśmy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ale było? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Było z tego co pamiętam i w kalendarzu też 

jest zapisane.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Myślałem, że jakieś konkretne sprawy, może coś z budynkami. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Spotkanie chyba odbyło się u Burmistrza, 

był też na nim Wicestarosta, rozmawialiśmy m.in. o pomnikach przyrody. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Centrum badawcze, gdzie ono by miało powstać, albo czy już jest. 

Może budynek koło cmentarza, zamiast przeznaczyć go na dom dziecka, nadałby się na ten cel.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jak dzieci bezdomne Pan pozostawi? 

Osobiście myślałem o budynku po szkole na Podgórnej. Na razie mamy kilka pomysłów, ale 

zobaczymy, który wypali.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czyli budynku na Podgórnej nie macie zamiaru zamienić lub 

sprzedać?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Mamy, ale to  musi być obopólnie zgoda  

w tym kierunku. Na razie nie ma chętnych. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czy do centrum badawczego firma nam dołoży na remonty? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To była moja inicjatywa z nikim nie 

uzgodniona, ona wyniknęła w trakcie rozmowy. Firma chce u nas inwestować i inwestuje duże 

pieniądze, chce się rozwijać. Mówi się o dużym wzroście zatrudnienia i powiedzieli, że rozważają 

możliwość umiejscowienia w Prudniku centrum badawczego, które będzie pracować nad nowymi 

technologiami, które chcieliby w swojej firmie zastosować. W związku z tym zadeklarowałem, że jeśli 

będą bliżej tej decyzji to możemy rozważyć przekazanie im w jakiejś formie użytkowania, nie na 

własność, ale w jakiejś przyjaznej formie któregoś z obiektów, miałem na myśli Podgórną właśnie po 

to, żeby te inwestycje modernizacyjne tam przeprowadzili. Lepiej żeby było tam centrum, niż stała pusta 

nieruchomość. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Uważa, że geodezja jest dobrym budynkiem. 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Sądzę, że to jest zdecydowanie za mały 

budynek. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć w kwestii warsztatów terapii zajęciowej. Jaki 

jest nasz udział w tym wszystkim? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Udział Powiatu jest taki, że jesteśmy 

wnioskodawcą projektu stworzenia tych warsztatów, ale ponieważ właścicielem nieruchomości jest 

Konwent Bonifratrów, to koszty przygotowania pomieszczeń pod warsztaty ponosi w 50% Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 50% Konwent Ojców Bonifratrów, który również 

zdeklarował się prowadzić te warsztaty, a my będziemy partycypować w kosztach utrzymania tej 

placówki w wysokości 10 %. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli dokładamy niezależnie czy to by było w naszym budynku czy 

w czyimś. Tak się jeszcze zastanawiałem, czy warsztaty terapii zajęciowej nie mogły zostać 

umieszczone w budynku geodezji?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie, budynek jest za mały. Potrzebne są 

ogromne powierzchnie, już prędzej budynek przy ul. Podgórnej mógłby wchodzić w rachubę, ale 

musiałby być ktoś, kto zechce WTZ tam poprowadzić, bo my to musimy zlecić organizacji 

pozarządowej, nie możemy sami ich prowadzić. Konwent nie był zainteresowany, żeby prowadzić 

warsztaty na ul. Podgórnej. Było to złożone w czasie, kiedy był jeszcze inny pomysł na budynek na 

Podgórnej. Chcieliśmy uporządkować swoją bazę, bo musielibyśmy wtedy w połowie partycypować  

w kosztach adaptacji pomieszczeń.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Jeszcze odnośnie pomnika, statuy Kazimierza Górskiego. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Mam możliwość pozyskania modelu, czyli 

czegoś co służy do odlania. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czyli to jeszcze trzeba odlać? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak. Posąg, który ma 80 cm wysokości, 

więc trudno to nazwać pomnikiem i uważam, że taki wielki trener powinien gdzieś być uwieczniony na 

którymś z naszych obiektów. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Na stadionie Pogoni, która spadła z IV ligi byłoby to nawet słuszne. 

Mam nadzieję, że jak Pan będzie po wakacjach to nie przywiezie czegoś więcej, Feliksa Dzierżyńskiego 

na przykład. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dla Pana mogę przywieźć. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Niech Pan tak nie zbiera, żeby później nie było, że ktoś się czegoś 

pozbywa. Rozumiem, że można uczcić, jeżeli Prudnik będzie tak wyróżniony Kazimierzem Górskim, 

bo tak sobie zasłużył. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Zobaczymy, to jest kwestia otwarta. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Jaki jest ostateczny wynik finansowy PCM, bo z tych 

informacji, które myśmy otrzymywali było powiedziane, że to są na razie wstępne obliczenia, a skoro 

odbyło się już zgromadzenie wspólników, to czy można o tym wyniku poinformować Radę. Druga 

sprawa, tak słucham cały czas, że na Podgórnej to byśmy zrobili, a taka propozycja, a taka propozycja, 

ale proszę Państwa ja chciałem przypomnieć, może nie wszyscy o tym pamiętają albo ja się gdzieś 
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pogubiłem, ale ten budynek jest jeszcze budynkiem szkoły. Rada nie podjęła w tej sprawie żadnych 

wiążących decyzji, a my już zaczynamy tym dzielić, chyba że są sprawy, o których my jako Radni nie 

wiemy, przynajmniej ja jako Radny nie wiem. Pan Starosta powiedział, że Powiat będzie dopłacał do 

Centrum Rehabilitacji 10% i to będzie 10% rocznych kosztów tak? Co roku. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Proszę mi przypomnieć, czy my jako Radni się tym 

zajmowaliśmy, takie decyzje zostały podjęte o tej wpłacie 10% co roku, bo ja nie bardzo sobie 

przypominam. 

Głos zabrała Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu: Na pewno była uchwała podejmowana  

w tej sprawie. 

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

Przystąpienia do realizacji programu Wyrównywania różnic między regionami III, taka decyzja była 

podjęta w ubiegłym roku w pierwszym kwartale, dotycząca przystąpienia do utworzenia warsztatu 

terapii zajęciowej dla 50 osób. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: I był taki zapis, że Powiat będzie ponosił 10%? 

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

10 %, jesteśmy jedynym Powiatem w Województwie Opolskim, w którym nie funkcjonuje warsztat 

terapii zajęciowej. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Dobrze, ale jeżeli chodzi o koszty, to czy na etapie projektu 

część kosztów będzie finansowana. 

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

Jeżeli chodzi o utworzenie warsztatu terapii zajęciowej  to są to koszty w całości finansowane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizatora tego projektu, w naszym 

przypadku Konwent Ojców Bonifratrów. Natomiast jeżeli chodzi już o koszty działalności warsztatu 

terapii zajęciowej, czyli w tym roku będziemy mieli 4 miesiące wtedy 90% kosztów działalności ponosi 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a 10% kosztów ponosi Powiat bez względu 

na to, kto jest organizatorem warsztatów. Mamy 50 osób niepełnosprawnych, które są objęte terapią  

w takim warsztacie i powstanie 14,5 etatu jeżeli chodzi o pracowników, którzy będą się zajmować 

rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Także jest to poważne miejsce pracy, 

które powstaje w Prudniku. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: PFRON będzie cały czas płacił? 

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

Trwałość nie jest określona i nieograniczona, na przykład w Nysie warsztat terapii zajęciowej  

w ubiegłym roku obchodziły 25-lecie działania i cały czas PFRON płaci 90%, to znaczy cały czas od 

momentu kiedy powstały powiaty, wcześniej te 10% było inaczej rozliczane.  Natomiast od 1999 roku 

kiedy powiaty przejęły to zadanie pokrywają 10% kosztów. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Panie Starosto bierzecie udział w spotkaniach z jednymi  

z większych zakładów, nie wiem kto był promotorem tych spotkań, ale jednego co mi brakuje, że 

zapominamy o pracownikach, którzy tam pracują, skupiając się na tym, że będzie zwiększenie 

zatrudnienia, lepsze warunki na tworzenie miejsc pracy i rozwijanie swojego zakładu. Jeżeli oni chcą 

coś od nas to też zadbajmy o tych pracowników, nie mówię żeby z dnia na dzień podwyższyć 

wynagrodzenia, ale tam są żenujące wynagrodzenia. Pani Dyrektor przekazała, że w ostatnim czasie 

przyjęto 10 osób z Urzędu Pracy, jednak po krótkim okresie czasu 4 osoby już zrezygnowały, także 
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oprócz tego, że ich wspomagamy postawmy też warunki. Nie dotrzymała jedna z firm na ulicy 

Meblarskiej swojej umowy i niestety musiała się pożegnać z tego obiektu, taka była umowa, a my jeżeli 

już idziemy na takie spotkania do tychże firm, to chociażby kilka słów powinno się tam powiedzieć, że 

jeśli my wspomagamy ich w rozwoju na naszym terenie, to może im uda się wygospodarować pewne 

środki na podwyższenie płac. Jeżeli dochodzi do takich spotkań to bardzo proszę też wspominać o tych 

sprawach związanych z bytem i wynagrodzeniami naszych mieszkańców, naszych pracowników. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Zapewniam pana Radnego, że 

wspominaliśmy. Natomiast wydaje mi się, że skuteczniejsze będzie tutaj prawo rynku, to znaczy firma, 

która chce się rozwijać, która na naszym terenie chce zaistnieć i mieć dobrych pracowników, w którymś 

momencie będzie zmuszona do tego żeby godnie zapłacić, znacznie lepiej niż dotychczas. Każda firma, 

ponieważ ci dobrzy pracownicy szybko z niej uciekną kiedy będzie płacić mniej niż inne okoliczne  

przedsiębiorstwa. Tutaj oczywiście to się wiąże z planami rozwojowymi, wyliczeniami budżetowymi, 

na razie są na dorobku tam są ogromne inwestycje konieczne natomiast moim zdaniem jest ta 

świadomość w Zarządzie Spółki, że będzie konieczna zmiana płac wśród załogi, bo są tam pewne 

uwarunkowania każące nam sądzić, że dla części pracowników te wynagrodzenia nie są 

satysfakcjonujące. Duża część załogi na razie uczestniczy w szkoleniach zagranicznych w Czechach,  

jest to około 150 osób i te pensje dzięki temu, że są zagranicą są wielokrotnie wyższe, ponieważ 

pobierają równolegle diety zagraniczne. Zderzenie z rzeczywistością jest bolesne, kiedy bez diety trzeba 

sobie poradzić, a dieta zagraniczna w Czechach to jest 41 euro dziennie netto, więc to są dość dobre 

pieniądze, ale myślę że nie jesteśmy od tego, żeby wchodzić w szczegóły i roztrząsać politykę kadrową 

firmy. Mogłoby to tylko nam i firmie zaszkodzić, ale rozmowa była dobra. Widać, że mają świadomość 

swoich mocnych i słabszych stron, podobnie jak zresztą my, bo też na przykład oczekiwania byłyby 

dużo większe na wsparcie przez Powiatowy Urząd Pracy. Chodziłoby o kilkukrotnie wyższą 

partycypację naszą i większą liczbę osób zatrudnionych, ale niestety możliwości takich nie mamy, 

chyba, że uda się przygotować specjalny projekt do Ministerstwa i dodatkowe środki pozyskać. Także 

tak to z grubsza wygląda, ale o tych płacach gdzieś tam również rozmawialiśmy, natomiast nie 

ukrywajmy tego i nie łudźmy się, że w gospodarce rynkowej firmy dają ludziom dobrze zarobić, bo taki 

mają kaprys, raczej to wynika z uwarunkowań rynkowych na danym terenie, średniej płacy, dostępności 

rynku. Niestety to jest ta zła strona kapitalizmu, że jest dążenie do maksymalizacji przychodów  

i minimalizacji rozchodów czy wydatków. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Przepraszam jeszcze nie dostałem odpowiedzi na swoje 

pytanie. Chodzi o PCM, jaki jest ostateczny wynik finansowy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Jeszcze tego ostatecznego wyniku nie było. 

Na radzie nadzorczej jest to uzgadniane przez biegłego rewidenta, to jest uwarunkowane od tego, w jaki 

sposób potraktowane zostaną środki z ubiegłego roku, ponieważ w covidzie wiadomo, że nie wszystko 

zostało zrealizowane tak jak było zaplanowane i nie wiemy jaka będzie polityka Narodowego Funduszu 

Zdrowia, czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci ryczałt, czyli to co miało być dla szpitala to będzie, 

czy zacznie punktować niewykonane procedury, które  w covidzie wykonane być nie mogły, bo był tam 

oddział covidowy i nie dało się zrobić wszystkiego co do tej pory w czasie covida i to może być tak, że 

na przykład 700 000 zł. na plusie, ale może być i półtora 1,5 miliona na minusie jak zablokują pieniądze 

za ubiegły rok z tego ryczałtu. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Ale czytał Pan w sprawozdaniu, że Walne Zgromadzenie 

już było? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Było, ale PKS-u a nie PCM-u. W PCM było 

spotkanie z Radą Nadzorczą. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Aha, Pan mówił o PKSie. 
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Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Chciałem się spytać, jeśli można, czy przejęliśmy już budynek na 

Armii Krajowej? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, jest w naszym władaniu, mniej więcej 

na przełomie roku to nastąpiło. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ale czy tam coś się dzieje? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Na razie nic się nie dzieje, bo jak Państwo 

pamiętacie, chcemy go przeznaczyć dla szpitala, ale jakby to od szpitala też zależy, co tam umieścić. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czy to będzie przekazane aportem, czy jak?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że nie będzie na razie przekazane, 

bo nie wiemy też jaki będzie los szpitala. Może się zdarzyć, że w wyniku różnych zawieruch szpital 

przestanie być własnością Powiatu i dlaczego mamy się pozbywać nieruchomości nie wiedząc czy ten 

któremu ją dajemy, będzie dalej nasz. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Więc to my kupujemy jako Starostwo, a nie PCM. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie, kupiliśmy go za 50 tys. zł., czyli 

śmieszne pieniądze a jest to duża nieruchomość. Jest kilka pomysłów na to, ale na razie Spółka zajęła 

się czymś innym i czekamy na Prezesa, żeby ostatecznie powiedział, na ile i na co potrzebuje, żebyśmy 

wspólnie kontynuowali te plany. 

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

obrad. 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów Pogranicza" w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 344) (14:22:00) 

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

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

głosowanie. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Śladami Mistrzów 

Pogranicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 344) 

(14:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef 

Meleszko, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Bożena 

Wróblewska, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, 

Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54937
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most Sportowej 

Współpracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 345) 

(14:24:00) 

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

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

głosowanie. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Polsko - Czeski Most 

Sportowej Współpracy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

(druk nr 345) (14:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Kazimierz 

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

Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian"  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 346) (14:24:00) 

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

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sam 

pomysł projektu uważam, że jest pozytywny, ale nie do końca przekaz informacji jaka ma być zawarta 

w publikacji, którą ma tworzyć nieznana osoba. My tutaj siedzący będziemy za chwilę uchwałę 

podejmować, a nie wiemy, co w niej będzie zawarte, ale na pewno wiemy, że nie będzie zawarta żadna 

informacja dotycząca ludobójstwa na Kresach Wschodnich na naszych rodakach, którzy tam żyli od 

„X” lat. Też chciałem Panu Staroście przekazać taką informację, że pan Dendewicz nie wie nic na temat 

tego, że on ma zbierać informacje i jakiekolwiek opracowania tworzyć, a Pan przekazał wczoraj, że on 

ma się tym zająć. Dzisiaj rozmawiałem z nim, przekazał, że owszem była jakaś rozmowa. Ja przekazuję 

te informacje na forum Rady naszego Powiatu i on też przekazał, że nie będzie zainteresowany 

zbieraniem informacji i podpisaniem się pod publikacją, jeżeli nie będzie w niej mowy o ludobójstwie, 

chociaż to jest trudna sprawa i ciężka dla co niektórych, ale on na pewno na takie coś nie wyrazi zgody, 

przynajmniej tak przekazał dzisiaj w rozmowie osobistej ze mną. Druga rzecz, powiem Panu szczerze, 

że z informacji przekazanej od Pana Kaszy poprzez naszego jednego z Radnych, Pan Kasza też 

powiedział, że nie jest zainteresowany tą publikacją jeżeli nie będzie zawarta w niej kwestia 

ludobójstwa, a w samej treści uzasadnienia mamy napisane jasno  i konkretnie, projekt jest kierowany 

do mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego zainteresowanych historią najnowszą, którzy dzięki 

zapoznaniu się z publikacją wydaną w ramach projektu, czyli ma być publikacja wydana, poznają dzieje 

swojego regionu, historię przodków przymusowo wykorzenionych z ojczyzny, dziedzictwo kresów i tak 

dalej. Panie Starosto jeżeli potwierdzi Pan, że nie będzie w tej publikacji spraw związanych  

z ludobójstwem narodu Polskiego przez bandy UPA, w żadnym razie nie możemy tego wspierać chyba, 

że budujemy nową historię. Na chwilę obecną śmiem twierdzić, że w publikacji nie będzie zawarta 

ponadto informacja przekazana nie tylko od Pana Dendewicza, ale też informacja pozyskana od innych 

osób. Była  przeprowadzona rozmowa z panem Dyrektorem muzeum, czy nie wziąłby się za tą pracę. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54942
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54944
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Nie znam jego odpowiedzi, niemniej jednak mówię, że prawdy historycznej się nie zmieni i to byłby 

nasz grzech zaniedbania jakbyśmy tego konkretnie nie dopilnowali. Powiem szczerze, że ja naprawdę 

byłem ku temu skłonny, aby wesprzeć ten projekt, który Pan złożył wraz z Zarządem, no ale niestety 

cały czas myślałem, że może akurat Pan jakoś nie do końca przekazał informacje na komisjach, jednak 

jeżeli Pan potwierdzi teraz, że tych informacji w publikacji nie będzie, nie mam zamiaru do tego się 

przyłożyć. 

Głos zabrał Radny, Pan  Kazimierz Bodaszewski: To wystąpienie kolegi Radnego troszkę jest nie takie, 

bo ja biorąc pod uwagę ten projekt uważałem, że ktoś kto będzie nadzorował to wydawnictwo nie będzie 

pisał sam, tylko zwróci się do mieszkańców naszych terenów, których rodzice czy rodziny przeżyły 

gehennę na naszych kresach. Po prostu zakładamy, że ja czy ktoś inny napisze historię swojej rodziny, 

która to przeżyła i zostanie to tam umieszczone. Jeżeli napiszę, że z mojej rodziny zginęli, ponieważ 

zostali zamordowani przez ukraińców w takiej czy innej miejscowości to myślę, że to w wypracowaniu 

będzie, tego nikt nie wyrzuci, dlatego nie wiem dlaczego tu się kolega w ten sposób nastawia. Jeżeli tak  

nie będzie, to wycofam swoją publikację, którą bym napisał.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jak wspomniałem na komisji, że pomysłodawcami tej 

publikacji są Pan Ryszard Kasza i Pan Jan Poniatyszyn, rozmawiając o tym, mając już jakby pewne 

doświadczenie we współpracy z różnymi autorami nie chciałem żeby ta publikacja nie była 

skonsultowana z wydawcą, bo wydawca również ponosi konsekwencje tego co wydaje. Wydawcą 

będzie Powiat Prudnicki, Starostwo Powiatowe w Prudniku w związku z tym, że akurat wymienieni 

autorzy mają bardzo rygorystyczny stosunek do historii ziem polskich na Kresach, być może 

prawidłowy, ale ja nie mogę w ciemno obiecać, że autorzy będą mogli napisać wszystko co zechcą, bo 

nie mam chęci uczestniczenia w jakimś dużym zamieszaniu związanym z tego typu pracami. Ostatnio 

mieliśmy dość ciekawe polemiki z książką pana Ryszarda dotyczącą Historii Prudnika, gdzie bardzo 

mocno zaangażowali się pracownicy muzeum ziemi prudnickiej w krytykę tej publikacji, również nie 

będę tu jakby roztrząsał czy słuszną krytykę, czy niesłuszną  jednak życie nas uczy pewnych zachowań, 

to są bardzo subiektywne rzeczy. Z mojej rodziny również zginęło wiele osób podczas rewolucji  

i później podczas różnych narodowościowych mordów właśnie przez stronę ukraińską, w związku  

z tym nie jest moim celem zakłamywanie historii, ale nie chciałbym żeby z kolei książka, którą my 

będziemy firmować skupiła się na tym temacie i dlatego w wyniku różnych rozmów uznałem, że dobrym 

autorem większej części publikacji książki byłby na przykład Pan Dyrektor Dendewicz, z którym 

rozmawiałem na ten temat podczas przekazania do użytku windy w Szkole Podstawowej nr 3. Pan 

Dyrektor wstępnie zadeklarował chęć uczestniczenia w stworzeniu tej publikacji, oczywiście mogłyby 

się w niej znaleźć również wspomnienia osób, którymi dysponuje na przykład Muzeum Ziemi 

Prudnickiej, tam jest 40 wywiadów już przeprowadzonych, ale to jest kwestia innych uzgodnień, nie 

wiem czy będzie wola ze strony muzeum żeby wywiady do książki przekazać. Pomysł był taki, żeby 

zebrać kolejne wywiady osób pamiętających tamte czasy lub ich rodzin, bardziej chodziło mi o to, żeby 

pokazać jak żyli i czym  zajmowali się na wschodzie Polacy i Czesi i jak potrafili się adaptować do 

nowej rzeczywistości po przewiezieniu na tereny obecnie Polskie czyli tutaj, no i Czesi, którzy również 

trafili do Krnova w okolice Bruntala i tak dalej. Nie było moim zamiarem nadmierne eksponowanie 

faktów najbardziej bolesnej historii, ale nie wątpliwie w tych wspomnieniach te wątki by się przewijały. 

Natomiast to na razie jest trochę tak jakby opowiadanie o samochodzie, którego jeszcze nikt nie 

wymyślił, więc trochę to jest za daleko idące i tyle. Rozmowa z panem Dendewiczem miała miejsce  

i wyraził dość duży entuzjazm dla projektu i swojego w nim udziału. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek:  Panie Starosto, ale już Pan powiedział, że ten samochód będzie 

bez kierownicy a to jeden z najważniejszych elementów, bo wie Pan ja też uważam, że nie trzeba tutaj 

w nadmierny sposób przedstawiać złych rzeczy, ale to będzie na pewno ważny element, bo przecież to, 

że tutaj przyjechali mieszkańcy wschodniej Polski z Kresów, to jest jakaś przyczyna. Pamiętam jeszcze 

jak kiedyś byłem Dyrektorem w biurze poselskim, przychodzili ludzie, którzy właśnie mówili, że nie 

mogą w tej sprawie nic powiedzieć, nie mogą się wyżalić, a wiele osób by chciało o tym mówić, a tu 

widzę, że Pan chciałby żeby opracowanie było takim czymś, co za bardzo nie naraża nikogo. Pan mówił 

kiedyś, że pan Jan Naskręt z opracowania, o którym Pan mówi,  mówił, że on by coś chętnie przedstawił, 

ale Pan powiedział, że on ma swoje poglądy, które nie pasowałyby do tych przyjętych. Natomiast  
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jeśli chodzi o te opracowania, w ogóle o te 4 projekty, to Panie Starosto uważam, że to są projekty, które 

przygotowywane są tak po prostu. Za dwa lata wybory, wiadomo o co chodzi. Pan sobie sportowców 

chce pozyskać, tutaj kresowian, a przecież kresowian jest bardzo dużo, bo w zasadzie to jest znaczna 

część mieszkańców Gminy i seniorów. Może powstać Dom Dziennego Pobytu, o który tutaj wielu 

seniorów zabiega i Powiat może by się w to włączył, wolałbym żeby Pan się w to włączył niż w jakiś 

projekt. Wczoraj jechałem drogą powiatową z Błażejowic, jak się popatrzyłem na rowy, które są 

zarośnięte nie tylko trawą, ale jakimiś drzewkami samosiejkami zrobiłem sobie zdjęcia, wolałbym żeby 

to było wykoszone zamiast wydawać ponad 40 000 zł., na książki, czego w wielu powiatach wcale się 

nie robi, ale to o czym mówię to trzeba zrobić. Dlaczego Pan Kasza  nie zgodził się na pewne warunki, 

bo powiedział mi, że jakieś warunki mu zostały przedstawione, na które on się nie godził, o co to 

chodziło? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Natomiast powiem szczerze może nie będę tego 

bardziej rozwijał, ale zażyczyłem sobie żeby publikacja przed drukiem została mi pokazana, bo  

z wcześniejszą, związaną z Historią Prudnika zapoznałem się dopiero jak była wydrukowana i znając 

jego dość radykalne poglądy w przedmiotowej sprawie, podobnie jak redaktora Poniatyszyna, bo mieli 

być współautorami obawiałem się, że mogą się znaleźć tam treści, z którymi ja nie do końca się 

zgadzam, a będę musiał je firmować swoim nazwiskiem i Pan Ryszard, który jest znany z bardzo 

samodzielnej i niezależnej postawy, często nieakceptowalnej dla niektórych nie zgodził się na taką 

sytuację żebym był „ korektorem”, „recenzentem” czy „cenzorem” jego pracy i zaproponował żeby tą 

publikację robił ktoś inny. Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej, czy pan Dendewicz, rozmawialiśmy  

o różnych osobach no i stąd taki pomysł. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Przepraszam, ja wiem, że to nie jest o tym wypracowaniu, ale 

jakie były zastrzeżenia, o których była mowa przez Pana jeśli chodzi o pracowników Muzeum dotyczące 

opracowania o Prudniku.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Warto zapoznać się z Tygodnikiem Prudnickim sprzed 

może dwóch miesięcy, tam jest dość szeroko opisane, nawet później kolejne pismo przyszło bardziej 

rozbudowane, było dużo jakichś uwag merytorycznych. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian, ja się ograniczę 

do Prudniczan. Wydaje mi się, że to troszkę może nie po kolei,  bo czy nie lepiej by było gdyby Powiat 

ogłosił konkurs na opisanie historii rodziny? Wtedy każdy kto ma ochotę coś pisze, bierze się jedną 

osobę, która na podstawie zebranych rzeczy to wszystko poukłada w konsultacji z autorami i przedstawi 

nam kilka takich historii rodzin. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Taki był plan, ale prowokują mnie tu Panowie to  

w końcu powiem. Byliście Radnymi Powiatu obaj Panowie dużo wcześniej niż ja, gdzie żeście byli 

wtedy, kiedy Powiat mógł korzystać z dobrodziejstw Euroregionu i żaden projekt nie został przez 

Powiat złożony, a teraz zostało złożonych tych projektów 60 i teraz będziemy roztrząsać jak powinno 

być, a czy ten, czy nie tamten, a może trzeba było, no naprawdę podziwiam. Panie Radny warsztaty 

terapii zajęciowej Panu na sercach leżą, a gdzie Pan był 25 lat temu jak był członkiem Zarządu Powiatu, 

żeby nie stworzyć warsztatów wtedy. Teraz Panu strasznie leżą na sercu ile my tam będziemy dokładać, 

jak to będzie działać. Łatwo komuś dokuczać, a samemu palcem nie tknąć przez 20 lat czy 25. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pan jest Starostą lat prawie 15, a Euroregion ile 

funkcjonuje? Ponad 20 lat. Sam Pan wie w jakich warunkach można było się wcześniej starać o środki, 

a jak obecnie. Pan tutaj zarzuca Radnym w momencie kiedy my dyskutujemy nad projektami uchwały 

to znaczy co, Pan przygotowuje z Zarządem projekt uchwały, a my jako Radni nie zakładamy maseczek 

na twarz tylko na oczy i podnosimy rękę? Przepraszam, Pan jest od tego jako Starosta, jako 

Przewodniczący Zarządu żeby zarządzać powiatem i wykonywać uchwały. Główna inicjatywa należy 

do Pana, Pan jeździ na spotkania, Pan uczestniczy w różnych szkoleniach, kursach, a Pan jeździ, bo 

wszyscy wiemy, wystarczy popatrzeć na delegacje i Pan powinien to wiedzieć, bo my jako Powiat 

myśmy Pana zatrudnili. Pan zapomina, że Pan jest zatrudniony przez Radę, a my jako Radni jesteśmy  

do akceptowania projektów uchwał albo nie. Oczywiście mamy inicjatywę uchwałodawczą formalną, 

ale również wielokrotnie na komisjach czy na sesjach wyrażamy swoje opinie w różnych sprawach. 
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Proszę Pana, ja byłem 2 lata członkiem Zarządu pierwszej kadencji, Pan nie pamięta, bo Pan jest 

młodym człowiekiem, jakie to były czasy, my tworzyliśmy ten Powiat, jakie były warunki finansowe, 

a Pan mi dzisiaj mówi, że ja 20 lat temu nic nie zrobiłem. To  pytanie, za co dostałem podpisany przez 

Pana list gratulacyjny, za co dostałem ten medal, który mi Pan wręczał, trzeba było powiedzieć 

Czupkiewicz się nie nadaje do niczego, nic nie zrobił, tak jak Pan przed chwilą powiedział, jemu nie 

dajemy medalu, jemu nie dajemy listów gratulacyjnych i tak dalej. To co Pan mówi to po prostu Pan 

obraża nie tylko mnie, ale wszystkich Radnych, którzy tutaj zasiadali, każdy Radny w swojej pracy coś 

wniósł, Pan jako Starosta też, każdy z nas coś wnosi, a kiedy dyskutujemy nad projektem w sprawie 

Sagi Rodu Kresowian Pan mi wyrzuca, że ja się pytam, ile to będzie kosztowało Powiat, a kto się ma 

pytać człowiek, który na dole siedzi czy Radny ma się Pana pytać. Żałosne to co Pan teraz zrobił, żałosne 

Panie Starosto, dziękuję. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:48:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Czekałem do końca i nie wiem czy Państwo wiecie, ale 

na terenie poczty prudnickiej, tam gdzie kiedyś paczki przyjmowano wisi emblemat orła białego, który 

znajdował się na poczcie w miejscowości Monasterzyska na Ukrainie, znam osobiście, bo tam zawsze 

prowadziłem wojnę z policją jak się z milicją meldowałem. Kiedy wkroczyli tam Rosjanie to ściągnęli 

z polskiej poczty, a jedna z Pań to ukradła i przechowywała w kurniku. Później skontaktowała się ze 

mną i mi przekazała żebym z tym zrobił użytek. Była uroczysta, patriotyczna Msza, był Biskup świętej 

pamięci Baraniuk poświęcił to, mam zdjęcia, materiały w samochodzie, nie przynosiłem żeby nie robić 

rozgardiaszu. Jest jeszcze druga rzecz związana z tym orłem w miejscowości Bogdanowice za 

Głubczycami, w Kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej też z Kościoła Polskiego  

w Monasterzysku i po 73 latach tam w czasie wielkich uroczystości ten obraz Matki Boskiej Bolesnej 

spotkał się z tym orłem, emblematem orła z poczty. W skrócie przedstawiłem historię tego, mam zdjęcia 

z tych imprez, kto  będzie zaciekawiony to zapraszam do samochodu do oglądnięcia daje to przykład, 

że są różne materiały, różne historie osób, a jeszcze zapraszam Państwa do Niemysłowic do Kościoła 

tam sobie przeczytacie pewne rzeczy związane właśnie i z Monasterzyskami i z Puźnikami. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący ja chcę powiedzieć, że właśnie 

o takie głosy mi chodzi jak Radnego Kwiatkowskiego, który coś wnosi do dyskusji, który coś proponuje, 

który pewnie coś do tej książki napisze i nie będzie chciał za to pieniędzy, a nie takie a może tak, a może 

siak, a czemu nie tego, a czemu nie tamtego. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto niech Pan faktycznie zakończy swoją 

wypowiedź, bo takie ważne sprawy, może dla Pana nie są ważne, choć powinny, ale dla Pana rodziców 

i dziadków być może. Niech Pan już nie przesadza. 

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

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Kresowe Sagi Prudniczan 

i Krnovian" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 346) 

(14:51:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, 

Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko 

• PRZECIW (4): 

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(1): 

Mirosław Czupkiewicz 

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

partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Transgraniczna współpraca Seniorów” 

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 347) (14:52:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (14:52:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

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

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

głosowanie. 

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

Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Transgraniczna 

współpraca Seniorów” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

(druk nr 347) (14:53:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, 

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Alicja 

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

Janusz Siano, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

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

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 348) (14:53:00) 

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

uchwały. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54959
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54964
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

2021 (druk nr 348) (14:56:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, 

Janusz Siano, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Alicja 

Zawiślak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu 

Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest 

finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 349) (14:56:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 349) (14:56:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Joanna 

Korzeniowska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef 

Meleszko, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki Programu 

Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany  

z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 350) (14:57:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który 

jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 350) (14:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Radosław 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54968
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54971
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Roszkowski, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Prudnicki projektu 

,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego ,,WSPIERANIE 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" edycja 2021 r., który jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk nr 351) 

(14:58:00) 

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

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat 

Prudnicki projektu ,,Szczęśliwa rodzina - wolna od przemocy" w ramach Programu Osłonowego 

,,WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU 

SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" edycja 2021 r., który jest 

współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (druk nr 351) 

(14:59:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Janusz 

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

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 352 a) 

(14:59:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu (…) 

na temat uchwały.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Pan Kazimierz Bodaszewski: Na posiedzeniu Komisji 

Budżetu (…) w dniu 29 czerwca br. członkowie opowiedzieli się ,,jednogłośnie” za przyjęciem  

w/w projektu uchwały. 

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

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

głosowanie. 

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

2021 r. (druk nr 352 a) (15:00:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, 

Janusz Siano, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54973
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54976
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Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena 

Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego 

(druk nr 353 b) (15:00:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu (…) 

na temat uchwały.  

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Pan Kazimierz Bodaszewski: Na posiedzeniu Komisji 

Budżetu (…) w dniu 29 czerwca br. członkowie opowiedzieli się ,,jednogłośnie” za przyjęciem  

w/w projektu uchwały. 

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

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 353 b) (15:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Alicja 

Zawiślak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) (15:01:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko uznał, że Przewodniczący uzgodnili korekty, które nastąpiły 

w uchwale w sprawie zatwierdzenia planów Komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze  

z członkami poszczególnych komisji. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych 

Rady Powiatu w Prudniku na II półrocze 2021 r. (druk nr 354 a) (15:02:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, 

Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław 

Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54978
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54981
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18. Przyjęcie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (15:02:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad informacją. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Pani Dyrektor wiemy już, że nasz Powiat jest na niechlubnym 

miejscu, na przedostatnim miejscu, za nami są tylko Głubczyce to wydaje się,  nie będę tu mówił o takiej 

sprawie, że Urząd Pracy coś zawinił, nie, ale jest jak jest, związane to jest z rynkiem pracy,  

z zakładami czy z ofertami pracy, że są takie a nie inne, że są słabe, że młodzież nasza wyjeżdża za 

granicę. Mamy taki po prostu region, ale mam tu do Pani takie dwa, trzy pytania. Jeśli chodzi o środki 

na aktywizację osób bezrobotnych łącznie było ponad 5 mln. zł., jak szybko policzymy to jest około  

17 tys. na jedną osobę od miesiąca stycznia do miesiąca maja. 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: No można tak powiedzieć, 

że średnio tak wychodzi z tym, że proszę wziąć pod uwagę, że na przykład prezentacja stanowiska pracy 

jest do wysokości 25 tys. i dotacja jest do wysokości 25 tys., także jedna osoba dostanie więcej, a druga 

na szkolenie na przykład mniej, według zamówień publicznych, tak jak ogłaszamy szkolenia, zgłaszają 

się osoby i jest ta średnia na osobę, ale w rzeczywistości to są koszty w zależności od programu, który 

się realizuje.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: No i w tejże tabeli numer 2 - środki na aktywizację jest takie 

zagadnienie związane z podjęciem pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia dla bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia, gdzie jest 80 tys. zł. na jedną osobę. Co to jest za praca? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: 80 tys. zł. to jest ogólna 

kwota przeznaczona na dofinansowanie, a tylko jedna osoba została na to skierowana, w ramach tej 

kwoty może być skierowane kilka osób. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dlaczego pytam, bo ja tak to odebrałem, że jedna osoba na 

80 tys. zł., to jest taka znacząca kwota. 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: Nie, jedna osoba kosztuje  

powiedzmy sobie, że 1440 plus ZUS, co daje ok. 1700 zł. na osobę na miesiąc.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: W zakresie tam wskazanym. Teraz niech mi Pani jeszcze jedną 

rzecz powie, staże. Staże wiemy jak wyglądają, niektórzy są zadowoleni, niektórzy raczej nie, bo 

sznurowanie butów, czyszczenie czegoś, to taki staż to akurat moim zdaniem, jest bezsensowna praca, 

ale co niektórzy zarabiają, bo niektórzy pracodawcy dopłacają do stażów. Wiem to nieoficjalnie,  

a oficjalnie wiemy jak się to odbywa. 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: To są domniemania. 

 Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dlatego mówiłem nieoficjalnie, to jakie domniemania, 

przyprowadzić kilka osób, że tak jest?  

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Na komisjach nie mogłeś tego wyciągnąć? 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie, bo akurat sobie poczytałem teraz, bo miałem czas w tym 

zakresie. Jak się komuś nie podoba zawsze Przewodniczący może, że tak powiem tą osobę wyprosić. 

Jeszcze raz powiem, jak ktoś nie jest zainteresowany faktem, może sobie przejść się przewietrzyć. 

Jeszcze tylko jedno mam pytanie żeby nie przedłużać, bo Radny z Racławic jest widzę mocno 

pobudzony, może tą wcześniejszą dyskusją. Ile osób od stycznia do maja miało staże w Urzędzie 

Miejskim w Prudniku i ile osób w Starostwie Powiatowym, czy były takie osoby w ogóle. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=54986
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Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: Dokładnie powiem,  

że procent stażów odbywanych w Starostwie Powiatowym, w Urzędzie Miasta to jest namiastka tego 

co jest, bo w Urzędzie Gminy na pewno są 3 staże i nie więcej i w Starostwie, nie pamiętam dokładnie, 

ale na pewno też nie więcej niż trzy, cztery osoby przy czym zawsze dostają umowę na 3 miesiące lub 

nawet więcej. Trzeba powiedzieć, że teraz w urzędach stażystów biorą tylko tam, gdzie jakieś miejsce 

pracy się zwalnia, albo na zastępstwo, wtedy jest na 6 miesięcy na przyuczenie. Nie ma takiego 

przypadku żeby w Starostwie bądź w Urzędzie Gminy była skierowana osoba na staż bez zatrudnienia. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: A w Urzędzie Pracy? 

Głos zabrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Grażyna Klimko: Są takie przypadki,  

że w urzędzie pracy są osoby dwa, trzy razy przyjmowane na staż. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dziękuję bardzo. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przystąpił do głosowania nad 

informacją. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. (15:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Dragomir Rudy, Janusz Siano, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Joanna 

Korzeniowska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, 

Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski 

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

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna 

interpelacja Radnej Pani Bożeny Wróblewskiej oraz Radny Pan Józef Meleszko złożył 3 wnioski. 

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

27 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00. 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Antoni Sokołowski odczytał pismo od Międzynarodowej Koalicji dla 

Ochrony Polskiej Wsi w sprawie szczepień.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zapytał o wnioski i oświadczenia Radnych.  

Nastąpiła zmiana quorum (15:19:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

Joachim Kosz 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=55002
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Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Pytanie do Pana Starosty, czy może nam Pan coś 

powiedzieć na temat PCM-u i dobrych smaków, bo jedna strona mówi, że jest wina po jednej, a druga 

mówi, że po drugiej. W naszej prasie tak pisze, a z drugiej strony tam jest napisane, że znowu będzie 

przetarg na dostarczanie wyżywienia dla szpitala. Ja w pewnym czasie leżałem na konsultacjach  

w Białej i w Głuchołazach, tam są miejscowe stołówki i na prawdę jest to jedzenie i smaczne, i ciepłe. 

To dowożone widziałem po Kędzierzynie jest trochę dla pacjentów niezbyt dobre. Czy nie lepiej 

zastanowić się, żeby w naszym szpitalu też prowadzić stołówkę.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Od 4 lat o tym się mówi żeby wrócić do stołówki. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący stała się rzecz niespotykana  

w tej kadencji, kiedy to Pan Starosta uzurpuje sobie prawo publicznego oceniania pracy Radnych. Ja 

myślę, że coś Pan Starosta ma jakiś kryzys albo nie wie, że to kompetencją Radnych jest ocenianie 

Zarządu i Starosty,  który stoi na czele Zarządu, natomiast Starosta nie jest od publicznego oceniania 

Radnych. Panie Starosto nas Radnych oceniają wyborcy i tylko oni oceniają nas przy urnach oddając 

bądź nie oddając głosu, a Pan nie ma prawa takich rzeczy robić, a tym bardziej publicznie na sesji. Jak 

powiedziałem zachowanie niegodne sprawowanej przez Pana funkcji. Ja osobiście oczekuję od Pana 

przeprosin. Dziękuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Może ja się odniosę, bo jednak zostałem wywołany, 

nie będę się odnosił do tego co powiedział Pan Radny Czupkiewicz, ponieważ też jestem Radnym i też 

jestem wyborcą, więc mam takie same prawo do oceny innych członków organów wykonawczych jak 

Pan Radny, a Pan sprawował funkcję w organie wykonawczym te dwadzieścia parę lat temu i tego 

dotyczyła moja opinia. Natomiast chcę odnieść się do tego, co powiedział Pan Radny Bodaszewski. 

Czytając informacje o jutrzejszym, czyli tak na prawdę dzisiejszym tygodniku prudnickim, zauważyłem 

wzmiankę o jakimś kryzysie związanym z dostawami  posiłków do Prudnickiego Centrum Medycznego. 

Wykonałem telefon do Prezesa i dostałem bardzo krótką, lakoniczną informację o pewnych problemach 

sanitarnych, jeśli chodzi o jakość posiłków. Nie będę tego szerzej rozwijał, bo nie jestem upoważniony, 

ale bardzo jestem ciekaw jak to faktycznie wyglądało i czy jest tam wina po jednej stronie czy dwie 

strony są współwinne. W każdym razie ważne jest, żeby ludzie mieli dobre posiłki, żeby jakość tych 

posiłków była satysfakcjonująca dla wszystkich podopiecznych i pacjentów szpitala i oczywiście żeby 

suma, którą szpital płaci za te posiłki była akceptowalna. Moja wiedza w tym zakresie jest podobna do 

Pana Radnego, czyli jedynie opiera się na artykule dzisiejszym w prasie lokalnej. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Nie możemy się przymierzyć na przyszłość, żeby tam 

wróciła kuchnia? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Rozważaliśmy taką możliwość nawet w kontekście 

wykorzystania bazy Zespołu Szkół Rolniczych, bo stworzyliśmy w rolniku dwie pracownie 

gastronomiczne w ostatnim dziesięcioleciu, jedna jest można powiedzieć przyklejona do budynku 

Starostwa no i druga na budynku mechanizacji rolnictwa, gdzie w jednej z jego części, powstała właśnie 

bardzo nowoczesna, duża pracownia gastronomiczna. Rozważaliśmy to z Prezesem, był to jego pomysł, 

uruchomienie ewentualnie właśnie takiej kuchni na tej bazie, ale wówczas okazało się, że jest dobra 

propozycja współpracy właśnie z „Dobrymi Smakami” co moim zdaniem fajnie funkcjonowało, ale coś 

tam się ostatnio wydarzyło, nie wiem dokładnie co, będziemy to na pewno wyjaśniać, ale również 

chciałbym, żeby była kuchnia swoja. 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: Ale Panie Starosto, mamy dobry przykład w Białej, 

należałoby pojechać na konsultacje, jak im się to opłaca i pacjenci są zadowoleni, to przenieść to na 

nasz grunt, bo chyba oni do tego nie dopłacają. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Trudno mi się odnieść wiem, że w Białej jest świetna 

kuchnia, świetna kuchnia jest też na przykład w szpitalu ginekologiczno-położniczym w Opolu. Trudno 

mi ocenić na ile to jest efektywne finansowo, generalnie szpital w Białej strasznie trudno jest porównać 



str. 23 

 

do Prudnika, bo to jest jednak całkiem inna placówka, zupełnie innego charakteru. Sam fakt, że jest  

w stanie wykazać się zyskownością czy ryczałcie na poziomie 8 milionów złotych, jest w stanie 

wygenerować 2,5 miliona zysków pokazuje, że w przypadku szpitala w Prudniku ten poziom zysku 

mógłby sięgnąć 5 czy 6 milionów złotych, a jest to na pewno niemożliwe. Pokazuje to pewną różnice 

specyfiki tych placówek medycznych. 

20. Zamknięcie XLIV sesji Rady Powiatu (15:25:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko podziękował Radnym za udział i zamknął XLIV sesję Rady 

Powiatu w Prudniku. 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=55025

