
str. 1 
 

Protokół Nr XLV/2021 

z posiedzenia XLV sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 5 sierpnia 2021 r. 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) sesja odbyła się  

w zdalnym trybie obradowania. 

Obrady rozpoczęto 2021-08-05 o godz. 13:02:32, a zakończono o godz. 14:26:40 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Dragomir Rudy 

8. Janusz Siano 

9. Antoni Sokołowski 

10. Magdalena Sobczak 

11. Judyta Walocha 

12. Bożena Wróblewska 

13. Kazimierz Bodaszewski 

14. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLV 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 oraz poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana. 

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

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

Nastąpiła zmiana quorum (13:04:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Józef Meleszko 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił porządek obrad. Poinformował, że zgodnie  

z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego 

składu Rady Powiatu Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień w ciągu 7 dni od złożenia 

wniosku. Zwołanie Sesji Nadzwyczajnej wynika z potrzeby utworzenia Związku Powiatowo – 

Gminnego, którego rejestracja wymaga podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56340
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56341
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56342
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terytorialnego. Zgody Rady wymaga również przystąpienie do projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych, zmian w statucie ZOZ Biała, zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

a także skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Dyrektora PCPR w Prudniku.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (13:09:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Józef 

Meleszko, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, 

Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(4): 

Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - Gminnego  

o nazwie: POWIATOWO - GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU ,,POGRANICZE" (druk  

nr 355) (13:09:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Wicestarostę Pana Janusza Siano o przedstawienie 

projektu statutu. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Szanowni Państwo myślę, że Państwo jesteście w temacie, 

ponieważ sygnalizowaliśmy tą problematykę związaną z realizacją zadania zbiorowego transportu 

publicznego, która spoczywa na takiej strukturze samorządowej jak Powiat Prudnicki. Wiecie Państwo, 

że to zadanie jest zlecone PKS-owi Głubczyce i wiecie też o tym, że prowadziliśmy intensywne prace 

wspólnie z innymi Samorządami dwóch Powiatów Prudnickiego i Głubczyckiego w tym zakresie, aby 

utworzyć jednostkę zwaną Związkiem Powiatowo-Gminnym, to jest związek który działa w oparciu  

o struktury samorządowe, krótko mówiąc jest tak traktowany jakby to był Samorząd, z tym, że w bardzo 

okrojonym zakresie. Jego zadania skupiają się tylko i wyłącznie na zorganizowaniu i prowadzeniu 

transportu zbiorowego i w tym wypadku będzie to transport zbiorowy na terenie dwóch naszych 

Powiatów. Te spotkania z Wójtami, Burmistrzami i Starostą Głubczyckim odbywały się cyklicznie  

i został wypracowany statut takiego Związku. Ten Statut został przesłany Panu Wojewodzie 

otrzymaliśmy od Pana Wojewody opinię pozytywną i w związku z tym możemy w tej chwili, w tej 

procedurze tworzenia tego Związku zrobić następny krok, a mianowicie wszystkie Samorządy, które 

będą wchodziły w skład Związku powinny na swoich spotkaniach sesyjnych wspólnie z Radnymi 

przyjąć właśnie ten statut w formie uchwały. Dopowiem tylko, że jeżeli to zostanie uczynione przez 

wszystkie Samorządy, które chcą brać udział w budowie tego Związku, następnym krokiem będzie 

zwrócenie się poprzez Wojewodę do Ministerstwa o zarejestrowanie Związku i z chwilą, kiedy 

rejestracja nastąpi, Związek będzie mógł rozpocząć swoją działalność, to znaczy przejmie te zadania, 

które do dzisiaj spoczywają na samorządach lokalnych, mowa o zadaniu transportu zbiorowego, 

publicznego, które w imieniu wszystkich Samorządów będzie w scentralizowanej formie realizowane 

właśnie poprzez ten Związek. Procedura jest długa, po podjęciu uchwały około 30 dni będzie miał 

Wojewoda na przesłanie naszego akcesu rejestracyjnego do Ministerstwa. Po czym Ministerstwo ma 

jeszcze 14 dni i wraca to z powrotem. Dopiero po opublikowaniu w odpowiednim monitorze, z tą chwilą 

Związek rozpoczyna swoją działalność. Tak jak Państwu też niejednokrotnie mówiłem na sesjach, 

chcieliśmy, aby Związek mógł rozpocząć swoją działalność już 1 października. Mamy taką nadzieję, że 

jak do połowy sierpnia wszystkie Samorządy z tym się uporają, to taka szansa, żeby Związek rozpoczął 

swoje funkcjonowanie od 1 października będzie możliwa do zrealizowania. Jakby były jakieś pytania 

to jestem do dyspozycji, na tą chwile dziękuję. 

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

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56344
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa ja mam kilka pytań do tego projektu 

uchwały, pytanie numer jeden. Jaką przewiduje się procedurę w przypadku, gdyby któryś z Samorządu, 

któraś z Rad dokonała pewnych zmian w zapisach statutu? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Mirosławie nie przewidujemy takiego wariantu  

z tego względu, że projekt statutu był konsultowany również z Radcami Prawnymi wszystkich 

Samorządów. Były szeroko konsultowane, były analizowane przez włodarzy wspólnie z prawnikami, 

głównie to oni pracowali nad tym. W tej chwili Rada albo przyjmuje ten statut w takiej wersji, którą już  

zaopiniował pozytywnie Wojewoda, albo nie ma możliwości zaakceptowania tego statutu. Nie 

przewiduje się tam wprowadzania jakichkolwiek zmian, podczas uchwalania tejże uchwały, dlatego że 

gdybyśmy chcieli wprowadzać kolejne zmiany, to musielibyśmy powtarzać procedurę i jeszcze raz 

wysyłać go do Wojewody do zaakceptowania, więc nie ma takiej możliwości, albo Rada przyjmie tą 

propozycje statutu i tej uchwały albo jej po prostu nie przyjmuje. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziękuję mam kolejne pytanie. W statucie,  w § 20 jest 

zapis o  możliwości porozumiewania się, czy prowadzenia zgromadzenia Związku zdalnie, ale tylko  

w przypadku zakażenia wirusem Sars Covid 2.  Wydaje mi się, że ten zapis jest zbyt szczegółowy, 

dlatego, że statut ma obowiązywać dłuższy czas. No i w międzyczasie może dojść do różnych epidemii, 

a to ogranicza jakby możliwość zdalnego obradowania, także moim zdaniem lepiej by było, gdyby było 

"Obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii". Oczywiście jest 

możliwość zmiany statutu przez zgromadzenie, no ale to tak przy okazji. Mam następujące pytania do 

Pana Starosty. W rozdziale drugim, który mówi o organach Związku mówi się o czterech osobach, bo 

mamy Przewodniczącego Zastępcę i dwóch Członków. Natomiast w ustępie 3 dopuszcza się by 1/4 

składu Zarządu Członków zgromadzenia, czyli 1/4 z 4 to jest jedna osoba. Proszę mi powiedzieć, 

dlaczego jest taki zapis dopuszczający do organu wykonawczego kogoś spoza członków Zgromadzenia? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Otóż była taka propozycja, padła ona na spotkaniu, które 

wspólnie zorganizowaliśmy, bodajże w Głogówku. Myślę, że tutaj głównym powodem było to, aby 

wzmocnić ewentualnie Zarząd w kogoś, kto byłby, powiedźmy przygotowany merytorycznie, czyli 

takiej czwartej osoby, która mogłaby nas wesprzeć w kwestiach przede wszystkim merytorycznych, 

związanych z organizacja transportu zbiorowego. My zaakceptowaliśmy to rozwiązanie z resztą tak, jak 

tutaj przedstawiamy, ta propozycja była konsultowana z wszystkimi pozostałymi Gminami i w związku 

z tym, to rozwiązanie znalazło swój zapis w statucie. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dlaczego o to zapytałem, bo każdy członek ma prawo 

do „dokooptowania” do Walnego Zgromadzenia dodatkowo jedną osobę, albo wskazuje osobę, która 

będzie działała w imieniu, to nie musi być ani Starosta, ani Wójt, tylko osoby przez nie wskazane. Więc 

można by było taką osobę wskazać, która mogłaby być jako fachowiec wybrany do składu Zarządu. 

Natomiast wydaje mi się, że taki zapis jeżeli to by był Członek Zarządu spoza Członków Zgromadzenia, 

to będzie generował dodatkowe koszty, bo to jest związane pewnie z zatrudnieniem go na etat. Tak mi 

się wydaje i stąd ta moja uwaga. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Od razu chciałem powiedzieć, że nie przewidujemy tam 

żadnych gratyfikacji, jeśli chodzi o pełnienie funkcji, więc to będą na pewno funkcje pełnione 

społecznie, przynajmniej na samym początku funkcjonowania tego związku. Nie przewidujemy 

gratyfikacji dla Członków Zarządu, żeby była sprawa jasna, ponieważ chodzi nam o to, aby cała 

struktura, którą powołujemy w tej chwili i która ma przejąć zadania poszczególnych Samorządów  

w zakresie transportu zbiorowego była rozwiązaniem jak najbardziej ekonomicznym i jak najbardziej 

tanim, chodzi o to, żeby nie generować kosztów, ale żeby w sposób dosyć sprawny, łatwiejszy i tańszy 

realizować to zadanie i taki był zamysł. Jeśli chodzi o tworzenie tego związku, to nie może być, że coś 

będzie traktowane jako dodatkowe gratyfikacje dla osób którzy będą zasiadali w Zarządzie, tylko to ma 

być stwór ułatwiający nam wszystkim realizację tego zadania. Żeby była też sprawa jasna i oczywista 

od razu chciałbym to też zasygnalizować. Natomiast ta kwestia, którą Pan Mirosław poruszał dotycząca 

wskazania drugiej osoby, ona ma nam ułatwić w sytuacjach absencyjnych podejmowanie decyzji, 
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głosowania i to dlatego to wprowadziliśmy, z resztą była to propozycja wynikająca z innych struktur 

oparta o pewne doświadczenia, które gdzieś tam mieli Wójtowie czy Burmistrzowie, i mówili, że to jest 

dobre rozwiązanie, bo nie zawsze ten Wójt czy Burmistrz  będzie w stanie się pojawić i może wtedy 

delegować osobę wyznaczoną. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, które ułatwi sam proces  

podejmowania decyzji i zarządzania. To jest kluczowa kwestia. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto wszystko jest jasne. To, że ludzie będą 

pracowali bezpłatnie, to fajnie, natomiast  uwierzyłbym Panu w to co Pan mówi, gdyby nie dział       

8 i  § 60. Jeżeli zobaczymy do § 60. Dlaczego taki zapis się znalazł, skoro to co Pan mówi zostało 

ustalone. Paragraf 60 ,,potencjalne nawiązanie stosunku pracy w Związku następuje w drodze wyborów 

z Przewodniczącym Zarządu jego Zastępcą, umowy o pracę z pozostałymi osobami”. No właśnie 

pozostałymi osobami możemy tutaj mówić o pracownikach biura Związku, ale możemy też mówić  

o pozostałych pracownikach funkcyjnych jak na przykład Członek Zarządu, który nie został w tym 

punkcie pierwszym wymieniony. Chciałbym zwrócić uwagę, że skoro z Przewodniczącym Zarządu  

i Zastępcą nawiązuje się stosunek pracy to nie można nawiązać stosunku pracy bez wynagrodzenia, tak 

mi się wydaje, ale może się mylę, więc pytanie, po co jest ten § 60. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak jak Panu powiedziałem jest to paragraf, który daje 

pewną możliwość na przyszłość. Mówiąc o przyszłości miałem na myśli sytuację taką, w której Związek 

okrzepł w swoich strukturach, wygenerował pewne korzyści, pewne dochody i ewentualnie dopiero 

wtedy możemy mówić o czymś takim jak o zatrudnianiu pracowników. Natomiast dzisiaj przede 

wszystkim na umowę o pracę będąc zatrudnieni pracownicy biura i to głownie ich ten zapis dotyczy. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ten zapis dotyczy Panie Starosto Przewodniczącego. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ma Pan rację, ale ja Panu mówię, że Przewodniczący nie 

będzie pracował na razie na umowę o pracę, powiedziałem, że taka możliwość będzie w  przyszłości. 

Na tą chwilę tego rozwiązania nie przewidujemy, chociaż statut daje taką możliwość, ale tak jak Panu 

powiedziałem w przyszłości. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: O tym Pan wcześniej nie powiedział, dopiero Pan teraz 

mówi, jak ja zwróciłem uwagę na treść zapisu § 60. A trzeba było to wcześniej powiedzieć. Ale mam 

jeszcze jedno pytanie.  W statucie mówi się o składkach, o tym co członkowie będą wnosić, czyli składki 

oraz dopłaty. Jeżeli chodzi o dopłaty sprawa jest jasna, tam są kilometry w każdej Gminie, w każdym 

Powiecie, natomiast proszę mi powiedzieć, bo statut milczy na temat tego, w jakiej wysokości planuje 

się składkę? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Jeśli chodzi o składkę, to planowana jest składka 

uzależniona od liczby mieszkańców danego Samorządu.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Chodzi mi o wysokość, o kwotę. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: W tej chwili jeszcze dokładnie nie wiem, ale bazując na 

doświadczeniach, które mamy i wzorując się na przykładzie Związku, który funkcjonuje w  Strzelcach 

będzie to kwota około 200 000 zł. rocznie w całości, jeśli chodzi o prowadzenie biura. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto to jeszcze na koniec, każdy projekt 

uchwały prócz treści merytorycznej powinien zawierać  również określenie skutków finansowych dla 

Powiatów, taki jest zapis naszego statutu, a ja powiem szczerze, że w tym projekcie uchwały ani  

w uzasadnieniu tej uchwały nie widzę żadnego zapisu, który by informował o przybliżonych skutkach 

finansowych. A skoro nie ma to uważam, że ten projekt uchwały jest obarczony pewną wadą, chyba, że 

Pan jest w stanie nam tutaj wstępnie powiedzieć jakie będą koszty. 
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Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Możemy mówić w tej chwili tylko i wyłącznie o pewnych 

szacunkach. Chcę zwrócić uwagę na to, że przyjmujemy w tej chwili statut, samo przyjęcie statutu nie 

jest żadnym kosztem, z punktu widzenia Samorządu Powiatowego. Statut nie generuje kosztów. Koszty, 

będą generowane w momencie  kiedy dopiero Związek zostanie zarejestrowany i myślę, że do tego 

czasu będziemy Państwu mogli dokładne przedstawić wyliczenia, ponieważ w tej chwili  jesteśmy na 

etapie budowania, czy szukania propozycji ofert pracowników biura, więc to też jest z tym związane. 

Dlatego też nie jesteśmy w stanie na 100% oszacować tych kosztów po naszej stronie, natomiast z moich 

szacunków będzie to kwota około 25 000 zł. rocznie dla Powiatu Prudnickiego, utrzymanie tego biura. 

Czyli podobny poziom, który był niedawno i którym w tamtym roku między innymi finansowaliśmy  

PKS. Tyle wychodzi utrzymanie samego biura, mając na względzie to, że mamy 8 samorządów i biorąc 

pod uwagę kwotę około 200 000 zł. więc łatwo sobie to można podzielić. Oczywiście Powiaty będą 

płaciły troszeczkę większą składkę, a na przykład Gmina Lubrza będzie płaciła mniejszą, ze względu 

na mniejszą liczbę mieszkańców. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ja to rozumiem Panie Starosto. Dziękuję za informację 

o szacunkowych kosztach. Tylko powtarzam, Pan mówi, że jest to statut ale jest to projekt uchwały,  

a w statucie wyraźnie pisze co powinien zawierać projekt uchwały. I w uchwale jest wyraźnie napisane, 

że  musi być w projekcie powiedziane, ile nas to będzie kosztowało, a w tym projekcie uchwały,  ani  

w uzasadnieniu tego nie ma, jest to taka po prostu uwaga. Ja Panie Starosto nie mam zastrzeżeń 

generalnie do statutu, chociaż uważam, że pewne zmiany można by było zrobić. Stąd moje pytania na 

początku, mam taką prośbę czy może Pan obiecać Radzie, że w momencie kiedy ustalona już zostanie 

stawka tej naszej wpłaty oraz ustalone zostaną również zmiany w statucie i dodatkowe wniesienie kwot, 

że będziemy jako Rada na bieżąco o tym informowani bez wcześniejszych dopytywań Radnych, czyli 

jak będzie zmiana statutu - Rada zostanie poinformowana, jak będą nowe składki ustalone - Rada będzie 

poinformowana. Bo tak naprawdę po przyjęciu przez nas statutu tracimy nad nim kontrolę, co się będzie 

działo dalej. Dlatego taka moja prośba, żeby w razie jakichkolwiek zmian w statucie, w przypadku 

nowych składek będziemy na bieżąco informowani. Czy nam Pan może taką deklaracje złożyć? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Nie widzę żadnego problemu. Mam nadzieję, że będę 

najprawdopodobniej w strukturach tego Zarządu, więc myślę że będę miał wszelkie informacje i będę 

je Państwu przekazywać na bieżąco, jeżeli cokolwiek się będzie zmieniało. Jeśli chodzi o zakres statutu 

czy jakieś zapisy w nim zawierane, będę informował na bieżąco. No myślę, że tutaj nie ma żadnego 

problemu, jeśli chodzi o koszty całej tej operacji czy prowadzenia Związku również Państwo  

zostaniecie poinformowani przed rozpoczęciem jego działalności, abyście wiedzieli jakie koszty będą 

spoczywały na poszczególnych Samorządach. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań w tej kwestii. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ja mam takie pytanie, co prawda Pan Mirosław mnie już 

wyręczył z pewnych pytań, ale chciałem zapytać, bo jest 8 członków tego Związku, 6 Gmin i 2 Powiaty. 

Zarząd będzie się składał z czterech osób, jak te osoby będą wybierane do samorządu? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: W statucie chyba jest ten zapis jasno wyklarowany, będzie 

wybierany. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: W takim razie proszę mi odpowiedzieć, jak ta osoba 5 będzie 

wybierana? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Jaka osoba piąta Panie Radny ? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ta która może być zatrudniona jako piąta. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ale tam nie ma osoby piątej.  
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Zarząd będzie czteroosobowych w tym jedna osoba  

w składzie Zarządu może być osobą spoza Zarządu.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Tak i ta osoba, która będzie dodatkowa w jaki sposób będzie 

wybierana? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny tak jak pozostałe osoby, proszę spojrzeć do 

statutu i tam jest wszystko wyklarowane. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czy to może być osoba spoza tych członków Związku? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No myślę że sobie sam odpowiedział Pan na to pytanie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Może być czy nie ? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No, a jak Pan myśli ?  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale ja pytam się Pana jak Pan myśli? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ale Pan jest inteligentny człowiek, chyba Pan potrafi czytać 

ze zrozumieniem? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę Pana, ale niech Pan o inteligencji nie mówi, niech Pan 

odpowie na moje pytanie. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ale Pan zasługuje na to żeby o Pana inteligencji mówić. 

Dlatego mówię, że Pan sobie spokojnie poradzi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A ja proszę, aby Pan mi odpowiedział Panie Siano. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Słucham Panie Kolbek? Co mam Panu odpowiedzieć? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Niech Pan powie Panie Siano czy ta osoba może być 

zatrudniona spoza członków naszego Związku ? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak jak jest zapisane w statucie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No to może czy nie ? Panie Siano wie Pan co, niech Pan się tu 

nie wykręca, proszę powiedzieć. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: A akurat Panu nie powiem, Pan sobie doczyta w statucie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wie Pan co, no właśnie taki jest Pana poziom. Dobrze powiem 

tak. Czy z czasem może dojść do tego, że mogą być opłacani członkowie zarządu? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: A co powiedziałem w rozmowie z Panem Czupkiewiczem? 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę Pana proszę, Pan to powtórzy, Pan odpowiada na moje 

pytania. Nie pytanie od Pana Czupkiewicza. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny to co Pan robi w tej chwili, to jest żałosne, bo 

Pan zadaje te same pytania i ode mnie oczekuje tych samych odpowiedzi. Ja nie jestem powielaczem, 

który będzie na Pana życzenie powielał wszystko. Niech Pan zada pytanie. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pana obowiązek jest odpowiadać na pytania. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: A Pana obowiązek jest przeczytać projekty uchwał i się 

zorientować w statucie, a jak Pan tego nie robi to niech Pan pytań nie zadaje. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przerwał dyskusję. Poprosił o merytoryczne odnoszenie się 

do tematu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy może dojść do 

tego, że członkowie Zarządu mogą być zatrudniani i mogą dostawać wynagrodzenie finansowe ? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Zgodnie z zapisami Statutu może do tego dojść. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To w takim razie proszę mi powiedzieć jakie mogą być 

wynagrodzenia, czy już przewidzieliście? 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Jeszcze związek nie został zarejestrowany. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No dobrze, ale jeżeli my to przegłosujemy uchwałę, to już 

później jaki będziemy mieli na to wpływ ? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: To będzie zależało Panie Radny od wysokości inflacji  

w tym kraju, na razie jest 5%, zobaczymy co będzie za pół roku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek : Czy w związku z tym, że członkowie będą dostawać 

wynagrodzenie nasza składka się zwiększy? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Oczywiście, że tak.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Panie Siano wie Pan co, żeby nie było tak, że sobie dostaniecie 

jakieś funkcje i zatrudnienie. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Radny ja już wiem co się w Pana głowie kłębi, ja już 

wiem o co Panu chodzi. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Niech się Pan nie martwi o moją głowę, niech się Pan martwi 

o swoją głowę. 

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

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo - 

Gminnego o nazwie: POWIATOWO - GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU ,,POGRANICZE" 

(druk nr 355) (13:37:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Judyta Walocha, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, 

Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 
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• BRAK GŁOSU(2): 

Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu 

nieruchomości (druk nr 356) (13:38:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko prosi o przybliżenie tematu uchwały Sekretarz Powiatu 

Panią Agnieszkę Zagórską. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały ma 

zostać przeznaczona na rodzinny dom dziecka, które to zadanie Powiat Prudnicki ma obowiązek 

realizować na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Dotychczasowa baza lokalowa nie spełnia wymagań jakie są zakładane przez w/w ustawę, 

a dokonanie stosownych adaptacji nie jest uzasadnione przesłankami ekonomicznymi. Przedstawiona 

oferta zakupu jest zgodna z przedstawionymi wymogami w propozycji zakupu jaką ogłosił Zarząd 

Powiatu w Prudniku. Ponadto zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego zaproponowana przez 

sprzedających cena zakupu jest niższa niż wartość nieruchomości. W związku z powyższym podjęcie 

Uchwały uważa się za zasadne. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Rozumiem, że nabycie tej nieruchomości będzie się 

mieściło w granicach kwot zabezpieczonych w uchwale? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: W uzasadnieniu nie mamy żadnych kwot podanych. 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Środki zostały zabezpieczone w budżecie na zakup 

nieruchomości na poprzedniej sesji. Dopowiem, że była zlecona wycena nieruchomości, która opiewa 

na kwotę 390 000 zł. My mamy ofertę na 350 000 zł. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Rozumiem, że budynek zostanie przeznaczony nie na 

Rodzinny Dom Dziecka tylko dla Rodziny Zawodowej. Moje pytanie jest następujące, czy rodzina 

będzie prowadziła tam pewne prace remontowe, czy Powiat wyremontuję ten budynek i dopiero wtedy 

go przekaże. Jeżeli tak, to jakie są szacunkowe koszty remontu? 

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Ten budynek nie wymaga dużego nakładu 

remontowego, co wynika z opinii wydziału inżynierii. Zostaną przeprowadzone głównie prace 

malarskie, dostosowawcze oraz częściowo zostanie zakupione wyposażenie, na co środki są 

zabezpieczone w ramach projektu. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Dziękuję.  

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

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

do powiatowego zasobu nieruchomości (druk nr 356) (13:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56346
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Walocha, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Józef 

Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Kazimierz 

Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

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

projektu pn ,,Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo - Zachodniego" (druk  

nr 357) (13:42:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:43:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Alicja Zawiślak 

 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko prosi o przybliżenie tematu uchwały Sekretarz Powiatu 

Panią Agnieszkę Zagórską.  

Głos zabrała Sekretarz, Pani Agnieszka Zagórska: Projekt polega na wsparciu jednostek samorządu 

terytorialnego w realizacji obowiązków jakie nakłada na nie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zaplanowanych w projekcie 

zadań: przygotowanie do wsparcia szkoleniowego w zakresie stosowanych rozwiązań ułatwiających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych, szkoleń koordynatorów dostępności i przeglądu procedur 

związanych z obsługą klienta; szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie 

osób niepełnosprawnych oraz dla koordynatorów dostępności; przeprowadzanie analiz i doradztwa - 

przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem 

zapewnienia dostępności i wsparcie urzędu we wdrażaniu wypracowanych wniosków i rekomendacji. 

Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dodatkową korzyścią 

udziału w projekcie pn. „Akcelerator dostępności JST„ jest możliwość otrzymania dodatkowych 

punktów premiujących w kolejnym projekcie realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych pn.: „Dostępny samorząd - granty”, gdzie jednostki samorządu terytorialnego 

będą mogły uzyskać granty w wysokości do 100 000 zł. oraz do wysokości 250 000 zł. 

z przeznaczeniem na dofinansowanie architektoniczne, informacyjno - komunikacyjne, cyfrowe, 

instalację urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i inne. 

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 projektu pn. ,,Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo - 

Zachodniego" (druk nr 357) (13:44:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56348
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Janusz Siano, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz 

Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk  

nr 358) (13:44:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przybliżenie tematu Sekretarz Powiatu, Panią 

Agnieszkę Zagórską.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Do Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęła prośba Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej o zatwierdzenie zmian w Statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, polegających na dodaniu w graficznym schemacie struktury 

organizacyjnej Pracowni Tomografii Komputerowej. 

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 w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Białej (druk nr 358) (13:46:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, 

Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, 

Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu  

pn. ,,Rehabilitacja 25 plus" (druk nr 359) (13:46:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o omówienie projektu uchwały Sekretarz Powiatu, 

Panią Agnieszkę Zagórską.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: program adresowany jest do podmiotów 

prowadzących Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Ośrodki Rewalidacyjno-

Wychowawcze, Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz inne placówki edukacyjne, a jego 

beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim 

i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach 

dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ). W ramach programu beneficjentom może zostać zaoferowane 

wsparcie w szczególności w postaci: usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy 

w utrzymaniu higieny osobistej; udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających 

ruchowo; udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomocy w rozwinięciu 

i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej 

umiejętności; poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących 

spraw życia codziennego; działań aktywizujących zawodowo; transportu. Ze wsparcia udzielanego 

w ramach programu beneficjent będzie mógł korzystać maksymalnie do końca roku szkolnego 

2021/2022. Zakres świadczonych beneficjentowi usług oraz ich wymiar godzinowy ustala podmiot 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56351
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56353
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prowadzący daną placówkę edukacyjną, przy czym w danym miesiącu każdy beneficjent powinien mieć 

zapewnione minimum 100 godzin wsparcia. 

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 przystąpienia do realizacji pilotażowego 

programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus" (druk nr 359) (13:48:00) 

 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

Nastąpiła zmiana quorum (13:48:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Alicja Zawiślak 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 360) 

(13:48:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko prosi o przybliżenie tematu uchwały Skarbnik Powiatu Panią 

Larysę Zamorska.  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani  Larysa Zamorska: Po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania oraz otrzymanych dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 288.303 zł. 

Zwiększono dochody majątkowe w Rozdziale 60014 w kwocie 214.080 zł. - środki z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz 

z przejazdem na ul. Dąbrowskiego w Prudniku-96.000 zł.; Kompleksowa rozbudowa przejść dla 

pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej  w Prudniku"- 118.080 zł. Po stronie 

dochodów majątkowych zwiększono: o kwotę 58.889 zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków 

UE). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 4.052zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z rożnych 

dochodów), o kwotę 11.282zł. w Rozdziale 75095 (dot. projektu ze środków UE). Po stronie planu 

wydatków ogółem dokonano zwiększenia o kwotę 880.686 zł. Po stronie planu wydatków majątkowych 

dokonano zwiększenia: w Rozdziale 60014 o kwotę 267.600 zł. na realizacje zadań 

współfinansowanych z RFRD: Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem na 

ul. Dąbrowskiego w Prudniku-120.000 zł.; Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Parkowej  w Prudniku"- 147.600 zł.: w Rozdziale 75020 o kwotę 

368.480 zł. na: Dobudowa windy w budynku przy ul. Parkowa 10"(RFIL) - 346.480 zł.; Zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego dla AB - 22.000 zł.: w Rozdziale 75095 o kwotę 69.281 zł. (realizacja 

projektu ze środków UE); w Rozdziale 75295 o kwotę 80.000 zł. (wkład własny do projektu "Strzelnica 

w powiecie 2021"); w Rozdziale 75495 o kwotę 51.052 zł. (wkład własny do projektu ze środków UE); 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56355
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w Rozdziale 80195 o kwotę 30.000 zł. (wykonanie dokumentacji). Zwiększono plan wydatków 

bieżących, związanych z realizacja zadań własnych przez jednostki: w Rozdziale 75095 o kwotę  

13.273 zł. (realizacja projektu ze środków UE).Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano  

zmniejszenia w Rozdziale 60014 o kwotę 290.000 zł. (zadanie przeniesiono na 2022 r.). 

Po stronie planu wydatków bieżących dokonano zmniejszenia w Rozdziale 75020 o kwotę 12.383 zł. 

Zwiększa się przychody budżetu §905 o kwotę 290.000 zł. (niewykorzystane środki pieniężne na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach). 

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

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pani Skarbnik ja mam pytanie do ostatniej kwestii, 

którą Pani poruszyła dotyczącą przeniesienia środków na wykonanie projektu na drogę Prudnik - Śmicz. 

Dlaczego nie będziemy wykonywali projektu w tym roku, dlaczego nie zlecimy wykonania?  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Zmieniły się zasady, trzeba to zrobić w inny 

sposób. Potrzebne są pozwolenia wodnoprawne, których nie są w stanie zrealizować do końca roku .  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Musi zostać ogłoszone pełne postępowanie 

przetargowe, które ruszy w tym roku, ale zapłata za dokumentację przewidziana  będzie na przyszły rok. 

Złożono oferty i było robione rozeznanie rynku. Rozeznanie przekroczyło kwotę 30000 €, w związku  

z tym musimy ogłosić pełny przetarg. Wiemy od zainteresowanych wykonawców, że termin realizacji 

tego zadania na pewno w tym roku się nie skończy, dlatego jest przerzucenie tych środków na zapłatę 

na przyszły rok. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to postępowanie  

w sprawie wyboru projektanta i ewentualne wykonywanie projektów będzie realizowane, tylko chodzi 

o kwestie zapłaty? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Tak.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu po stronie 

dochodów, a szczególnie te dwa skrzyżowania na ulicy Dąbrowskiego. Rozumiem, że chodzi  

o skrzyżowanie ulicy Dąbrowskiego z ulicą Strzelecką. Pani Skarbnik rozpoczynając swoją wypowiedź 

powiedziała, że to będzie dotyczyło ścieżki rowerowej. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie, ja tak nie powiedziałam, jest napisane 

„Kompleksowa rozbudowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów”. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Czyli rozumiem, że celem tej rozbudowy, czy 

przebudowy tego skrzyżowania jest doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa, chodzi o ścieżkę 

rowerową, bo na dzień dzisiejszy w tej kwestii są bardzo duże wątpliwości. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Jeżeli chodzi o techniczne sprawy to nie jest w 

stanie odpowiedzieć.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ale dziękuję, że to będzie to skrzyżowanie, o które 

wielokrotnie pytałem na sesji, natomiast chciałbym się skupić na tym drugim skrzyżowaniu, czyli  

w obrębie ulicy Dąbrowskiego i ulicy Parkowej. Nadal uważam, że nie jestem przeciwnikiem 

budowania na drogach jakichkolwiek zwalniaczy, ustawiania znaków i przebudowywania, natomiast 

realizując takie inwestycje, musimy również wziąć pod uwagę nie tylko bezpieczeństwo dzieci i ludzi, 

ale również mieszkańców budynków, którzy mieszkają obok przejścia, które będziemy realizować. My 

tak naprawdę wiemy jak to przejście będzie wyglądało, jakie tam światełka będą, ile będzie tam 

elektroniki, natomiast na moje pytanie, które zadaje już  od długiego czasu nikt nie odpowie. Jaki będzie 
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miało wpływ to przejście na struktury budynku oraz na komfort zamieszkiwania mieszkańców. Dlatego 

cały czas główkuje, żeby zrobić chociaż podstawowe badania wibroakustyczne. Proszę Państwa to nie 

kosztuje dużo, ale zabezpieczamy się i będzie to „swoista blacha pod du**”, gdyby kiedykolwiek coś 

się działo, albo coś nam nie wyszło. Wtedy będziemy mieli taką opinię i będziemy mieli sprawę 

załatwioną. Takie moje propozycje i takie wnioski Pan Starosta nazywa prywatną wojną Pana 

Czupkiewicza. Starosto, Proszę Państwa tutaj nie ma żadnej prywatnej wojny. Tutaj chodzi o to, że my, 

Powiat realizujemy inwestycje, są pewne wątpliwości nie tylko moje, ale i mieszkańców, więc trzeba je 

rozwiać dla spokoju inwestycji i dla naszego spokoju, dlatego korzystając z okazji, że jestem Radnym 

stawiam wniosek, aby takie badania zostały zlecone jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania tych 

prac. Mam jeszcze tylko jedno pytanie do Pana Starosty, czy w tej sprawie jest  już wydane pozwolenie 

budowlane czy jeszcze nie?  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Z moich informacji wynika, że jeszcze nie, więc jest sprawa 

w toku. Natomiast jak już jestem przy głosie to chciałem jeszcze też dorzucić swoją opinię odnośnie 

tego skrzyżowania, na które Pan Radny z dużą troską spogląda pod kątem tych wibracji, które 

ewentualnie mogą być spowodowane wzniesieniem. Generalnie jakby mamy dwa źródła drgań, które 

mogą się pojawić, pierwsze to jest związane z akustyką, czyli tutaj mówimy przede wszystkim  

o silnikach diesla, które przy niskich częstotliwościach oczywiście powodują wibracje powietrza przy 

tym też i drgania, które się przenoszą po obiekcie, więc tutaj w tym zakresie nic się nie zmieni. Myślę 

że Pan Radny się ze mną zgodzi. O ten ruch który był, będzie nadal i w zasadzie jeśli chodzi o te źródła 

akustyczne spowodowane silnikami, szczególnie dieselowskimi raczej nie będą miały zastosowania. 

Natomiast głównie pewnie Panu Radnemu chodzi o drgania, które mogą być wywołane w sposób 

mechaniczny, poprzez uderzenie kół o asfalt bądź też  zjeżdżanie z wzniesienia, więc niewątpliwie 

zgodziłbym się z Panem Radnym w kwestii tego źródła drgań, gdybyśmy tam zbudowali tak zwane 

„zwalniacze”, czyli progi zwalniające, one ze względu na to że mają bardzo krótką, małą szerokość, a 

także okres działania i powodują między innymi to, że  pojazd, który będzie najeżdżał z większą 

prędkością przy wychodzeniu z tego garbu, to koła nie będą miały styczności z podłożem, a więc 

uderzając o podłoże powodują ze zrozumiałych powodów drgania mechaniczne. I tutaj myślę, że o takie 

drgania Panu Radnemu chodzi, natomiast zgodzi się Pan pewnie ze mną, że dopóki, dopóty koło będzie 

miało kontakt z podłożem nie ma mowy o żadnych drganiach. Czym się różni skrzyżowanie, które 

będzie w formie najazdowej wzniesione od takiego progu. A właśnie tym, że przy odpowiedniej 

prędkości będzie zachowany kontakt koła z powierzchnią, z jezdnią cały czas i to jest ta różnica. Dlatego 

mi jest bardzo trudno się zgodzić z Panem w tej kwestii, że akurat wzniesione skrzyżowanie, które 

będzie miało określoną długość będzie źródłem drgań, krótki garb owszem mógłby spowodować 

drgania, a zwłaszcza dla ciężkich pojazdów, które jeszcze je z nadmierną prędkością przekraczają. 

Natomiast różnica między wzniesieniem skrzyżowania, a garbem jest tutaj zasadnicza. Proszę sobie to 

wyobrazić, koło wjeżdża na wzniesienie, ma kontakt z powierzchnią i zjeżdża z tego wzniesienia dalej 

mając kontakt z powierzchnią. Nie ma tu mowy o drganiach wywołanych  nierównościami powierzchni, 

natomiast mówię to Panu jako fizyk, tak dla mnie to jest kwestia oczywista w przypadku gdyby było 

tak jak powiedziałem, garb krótki owszem miałby Pan rację, że przy nadmiernej prędkości 

powodowałoby to drgania, ale nie w przypadku wzniesionego skrzyżowania z łagodnym wjazdem  

i łagodnym zjazdem. Raczej nie widzę takiej możliwości, to jest moja opinia, oczywiście może się Pan 

ze mną zgodzić lub nie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie akustyczne wywołane silnikami, nic się nie 

zmieni, bo te samochody, które tam jeździły będą jeździły nadal i w zasadzie nowe skrzyżowanie 

niczego tam dodatkowego w tym zakresie nie wprowadzi. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: No Panie Starosto akurat ja nie jestem fachowcem 

drogowym, myślę, że Pan też nie. Niech się wypowiedzą w tej sprawie fachowcy. Jeszcze raz 

powtarzam, koszty takiej opinii są niewspółmiernie mniejsze od ewentualnych roszczeń, bo może się 

okazać, że trzeba będzie to skrzyżowanie rozebrać. Więc dlatego dmuchajmy na zimne i tylko tyle. 

Kupiliśmy rzeczy, które dzisiaj zalegają w magazynach, zrobiliśmy rewelacyjne ścieżki rowerowe,  

z których bardzo dużo osób korzysta zwłaszcza na ulicy Kolejowej i dzisiaj mamy ulicę zakorkowaną, 

bo też znaliśmy się na tym lepiej. Przez to mówię, ja nie jestem fachowcem i mam wątpliwości, którymi 

się tutaj publicznie dzielę i tyle. Wniosek jest postawiony, co Państwo zrobicie z tym wnioskiem to jest 

sprawa Zarządu. 
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Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Chciałem powiedzieć jeszcze tylko tyle, że w dyskusjach 

facebookowych pojawił się też głos z Głogówka, który wskazywał, że takie skrzyżowanie znajduje się 

w Głogówku. Ja Panu obiecuję, że wezmę naszą ekipę i pojadę na to skrzyżowanie w Głogówku  

aby przyjrzeć się drganiom, o których Pan mówi, spowodowanymi właśnie takim skrzyżowaniem 

najazdowym. To będzie prostsze rozwiązanie niż płacić za jakąś ekspertyzę skoro praktyk jest pod 

nosem i możemy zobaczyć jak to funkcjonuje. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, pełną konsekwencje za to weźmiecie 

Państwo, jako Zarząd. Rozumiem, że Pan Starosta na pewno się wymiga, bo teraz upiera się przy 

odpowiedzi i gwarantuje że nic nie będzie, ale niestety ewentualne konsekwencje będzie ponosił Zarząd 

i tylko tyle, więc nie róbcie żadnych ekspertyz. Kolejne pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi, czy 

jest już pozwolenie budowlane? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: No nie, ja odpowiadałem Panu, że nie ma.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: A czy nie myślicie państwo, że lokatorzy tego budynku 

mogą wyjść jako strona i może się tak stać, że to postępowanie będzie przedłużone. Taką okoliczność 

też trzeba brać pod uwagę, stąd mój wniosek. Zabezpieczmy się i bądźmy pewni, że to co robimy jest 

dobre i nikomu nie grozi tylko tyle i aż tyle, dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący i Szanowni Radni wydaje się mi się, że 

skrzyżowanie, które zostanie zmienione i przebudowane ma służyć też między innymi, a chyba przede 

wszystkim ku poprawie bezpieczeństwa. Jest szkoła na ulicy Dąbrowskiego i wiemy, że tam były 

straszne wypadki, ale należy jeszcze Panie Starosto pochylić się i zastanowić nad zmianą organizacji 

ruchu w tym zakresie. Rozmawialiśmy z niektórymi instytucjami i ludźmi, że prawdopodobnie 

przebudowa tego skrzyżowania mało znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Powiem jeszcze 

tylko tyle, że takie progi zwalniające fakt faktem odbijają się negatywnie na strukturze i póki co jest to 

fakt niepodważalny, czy to by był próg zwalniający, czy skrzyżowanie  podwyższone, czyli samochody 

wjeżdżając powinny wjeżdżać w wolniejszym trybie.  Muszę się zgodzić z Panem Radnym 

Czupkiewiczem, ponieważ na pewno to wpłynie chociażby na komfort mieszkańców, ale i na strukturę 

tychże zabudowań. A czy poprawi to w jakiś sposób bezpieczeństwo? Raz była już taka przebudowa, 

były postawione tak zwane wysepki, które później szybko znikły, a koszty były znaczące i żadnego 

konkretnego efektu poprawy bezpieczeństwa nie było. Przychylam się do wniosku Radnego Mirosława 

Czupkiewicza, by  wystąpić z takim wnioskiem o przeprowadzenie badań może częściowo, jeżeli 

przedstawimy te badania mieszkańcom, wiadomo, że wszystkich nie przekonamy, ale chociaż po części 

będzie potwierdzone, czy nie ma to wpływu negatywnego dla samej struktury tychże zabudowań. Proszę 

wszystkich naszych Radnych, a  przynajmniej z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, by podeszli  

pozytywnie do tego wniosku, aby troszeczkę się zabezpieczyć si żeby przekazać mieszkańcom, że taki 

wniosek był, aby mieszkańcy byli pewni, że sprawa podniesienia tego skrzyżowania i zmiana jego 

funkcjonowania wpłynie pozytywnie, a nie negatywnie dla skrzyżowania i funkcjonowania tejże ulicy. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący, Pan Janusz Siano: Oprócz progu są na tym skrzyżowaniu inne 

systemy, które zabezpieczają pojazd żeby nie przekroczył prędkości 40 km na godzinę i żeby z dużą 

prędkością nie wjeżdżał na skrzyżowanie. Jest tam sygnalizacja, która działa na zasadzie fotokomórki, 

wyłapuje samochód który przekracza prędkość 40 km/h i od razu sygnalizacja się włącza czerwona, 

także to trzeba wziąć też pod uwagę. Więc mamy zabezpieczenia jeżeli chodzi o prędkość na tym 

skrzyżowaniu. Druga kwestia jest taka, że w międzyczasie dzwoniłem do Naczelnika, który utwierdził 

mnie w tym co powiedziałem Państwu, że nie ma tam praktycznie żadnych możliwości, aby drgania na 

skrzyżowaniu występowały, ponieważ robili takie badania, nagrywali komórką samochody  

w Głogówku i nie ma czegoś takiego. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że nie stworzymy zupełnie 

czegoś nowego, co jest innowacją i teraz warto by było, że tak powiem wykonać różnego rodzaju 

eksperymenty, ekspertyzy, badania jak to się będzie zachowywać i tak dalej, to są normalnie 

funkcjonujące skrzyżowania już w wielu miejscach w Polsce. Przetestowane, sprawdzone i nie ma tam 

zagrożenia drganiami, które mogłyby spowodować uszkodzenia budynku, ponieważ sama budowa 
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skrzyżowania jest taka, że samochód najeżdżający ma cały czas kontakt z podłożem i nie ma efektu 

uderzenia. Jest z nami Pan Sokołowski, nie wiem czy mnie słyszy w tej chwili, ale myślę, że też mógłby 

jako fachowiec, który się zajmuje sprawami badań pojazdów mógłby potwierdzić, kiedy mamy do 

czynienia z drganiami na jezdni, jeżeli to są ubytki albo garby krótkie to wtedy na pewno te drgania 

występują, ponieważ koło jest w powietrzu i z dużą siłą uderza o podłoże, a tam ten efekt jest 

zminimalizowany, jest faktycznie wyłączony, bo jest najazd na skrzyżowaniu łagodny, nie ma uderzenia 

i nie ma też gwałtownego zjazdu ze skrzyżowania. W związku z tym dla mnie szukanie w tej chwili 

dziury w całym, namawianie Państwa na robienie jakiś ekspertyz mija się kompletnie z celem. Chyba 

tylko, że nie wiem, mamy się utwierdzić w tym i wydać pieniądze, natomiast prawda jest taka, że łatwo 

to zaobserwować. Wystarczy pojechać na inne skrzyżowania, które funkcjonują, posłuchać co się dzieje 

i każdy będzie miał jasny sygnał. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto, pieniądze to wydajemy różnie, nieraz 

na różne niepotrzebne rzeczy. Przypomnę sztandar, który żeśmy wykonali, ale nie uzyskał akceptacji 

Ministerstwa. Wydane pieniądze niepotrzebnie? No wydane. Nie chodzi o to żeby w tym przypadku te 

pieniądze nie były wydane niepotrzebnie, tylko żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości, bo  przyczyny 

drgań mogą być różne. Natomiast będziemy mieli ochronę i będziemy zabezpieczeni i tylko o to chodzi. 

Jeżeli Państwo jako Zarząd uważacie, że nie trzeba, że jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy, no to 

jest Wasza sprawa, wniosek został postawiony. Bardzo bym prosił Radę o przyjęcie wniosku. Natomiast 

jeżeli Rada uzna, że nie trzeba, no to nie zostanie przeprowadzone 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wniosek Radnego, Pana Mirosława 

Czupkiewicza. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Mirosława Czupkiewicza dot. 

przeprowadzenia pomiarów wibroakustycznych na skrzyżowaniu przy ul. Dąbrowskiego. 

(14:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Ryszard 

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

Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski 

• PRZECIW (2): 

Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Joanna Korzeniowska 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o kolejne pytania związane z projektem uchwały w 

sprawie zmian budżetu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ile z naszego budżetu będziemy przeznaczali środków na 

zadanie "Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal - Prudnik"? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Wkład własny do tego zadania wynosi 15%.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Z kwoty 81 000 zł. tak? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: W tym roku, bo projekt jest wieloletni. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Tak często kontaktujemy się z Bruntalem ? 
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Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Bardzo często. Mamy kilkanaście projektów 

z Czechami i stale  jesteśmy w kontakcie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę mi powiedzieć, czy ten sposób kontaktowania się jak 

do tej pory nie wystarczy?  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Nie wystarczy, bo nie mamy takiego sprzętu. 

Dla Państwa również nowy sprzęt będzie łatwiejszy w komunikacji właśnie na sesji. Sprzęt zostanie 

zamontowany na Sali narad Starostwa. 

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

głosowanie. 

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

2021 r. (druk nr 360) (14:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, 

Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

Nastąpiła zmiana quorum (14:18:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Joachim Kosz 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 361) (14:19:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko prosi o przybliżenie tematu uchwały Skarbnik Powiatu Panią 

Larysę Zamorska.  

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: W wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej 

wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP wprowadzono następujące zmiany:  

w wydatkach bieżących wprowadzono zadanie w poz.1.1.1.12 „Telemost do komunikacji i współpracy 

Bruntal-Prudnik” do realizacji w latach 2021-2023 na kwotę ogółem 49.691 zł., w tym na 2021 r. na 

kwotę 13.273 zł., na 2022 r. na kwotę 24.206 zł., na 2023 r. na kwotę 12.212 zł.; w wydatkach 

majątkowych wprowadzono zadanie w poz.1.1.2.3 „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-

Prudnik” do realizacji w latach 2020- 2021 na kwotę ogółem 69.281 zł., w tym na 2021 r. na kwotę 

69.281 zł. W wykazie przedsięwzięć  w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania 

pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach 

majątkowych wprowadzono zadanie w poz.1.3.2.2 „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej  nr DP 

1613 O relacji Prudnik-Śmicz na terenie gminy Prudnik od km 1+778 do km 6+835 na odcinku 5057m” 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56359


str. 17 
 

(wykonanie dokumentacji) do realizacji w latach 2021-2022 na kwotę ogółem 290.000 zł., w tym na 

2022 r. na kwotę 290.000 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych 

w 2021 r. na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem zmian. Zwiększono przychody budżetu 

w 2021 r. o kwotę ogółem 290.000 zł., w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 290.000 zł. W 2021 r . rozchody nie ulegają̨ 

zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników 

zadłużenia. 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 361) (14:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, 

Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

11. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika PCPR w Prudniku - 

dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego. (14:20:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad punktem. 

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

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika 

PCPR w Prudniku - dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego. (14:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, 

Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard 

Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

12. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika PCPR w Prudniku 

- brak wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego 

dziecka. (14:21:00)  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad punktem. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56361
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56363
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał skargę pod głosowanie 

 

Głosowanie w sprawie skierowania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika 

PCPR w Prudniku - brak wsparcia w związku z problemami wychowawczymi i zaburzeniami 

zdrowia psychicznego dziecka. (14:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Janusz Siano, 

Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Józef Meleszko, 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak 

• BRAK GŁOSU(3): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak 

13. Wnioski i oświadczenia Radnych (14:23:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o wnioski i oświadczenia. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Szanowni Państwo składam wniosek, który już kiedyś słownie 

przekazywałem jednej z osób z Zarządu. A mianowicie, aby Zarząd wystąpił z pismem do 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu o bezpłatne przekazanie barier ochronnych biało-czerwonych. 

Są one złożone w Prudniku bodajże, przynajmniej do tej pory były. Jeżeli Zarząd Wojewódzki Dróg 

zgodzi się na to bezpłatne przekazanie tychże barier, chciałbym prosić, aby poszły w kierunku naszego 

sołectwa wsi Szybowice. Wówczas we własnym zakresie ustawimy je przy Wiejskim Domu Kultury, 

który praktycznie przystaje swoją nieruchomością do drogi Powiatowej. Składam ten wniosek, 

ponieważ teren nie jest należycie zabezpieczony i odgrodzony. A tam zaczynają się teraz różne 

uroczystości i imprezy.  Wiem, że jest taka możliwość, aby Wojewódzki Zarząd Dróg te bariery 

ochronne przekazał. Dlatego moja taka serdeczna prośba o to tylko, by wystąpić z pismem o bezpłatne 

przekazanie barier. Wniosek kieruję do Pana Starosty Siano, ponieważ on się tym bodajże zajmuje. 

Bardzo dziękuję. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień  

27 sierpnia 2021r. na godzinę 13:00  

14. Zamknięcie XLV sesji Rady Powiatu (14:26:00) 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął sesję  

i podziękował za uczestnictwo.  

 

 

 

……………………… …………………………… 

      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=56366
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56367

