
Protokół Nr XLVI/2021 

z posiedzenia XLVI sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 27 sierpnia 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-08-27 o godz. 13:11:29, a zakończono o godz. 15:38:15 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joanna Korzeniowska 

5. Joachim Kosz 

6. Ryszard Kwiatkowski 

7. Józef Meleszko 

8. Radosław Roszkowski 

9. Dragomir Rudy 

10. Janusz Siano 

11. Antoni Sokołowski 

12. Magdalena Sobczak 

13. Judyta Walocha 

14. Bożena Wróblewska 

15. Alicja Zawiślak 

16. Kazimierz Bodaszewski 

17. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLVI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:11:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył XLVI 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. (13:12:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:12:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu  

w Prudniku o wprowadzenie do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

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

nr 366) oraz punktu ,,Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 

realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie zmianę dot. wprowadzenia do 

porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 366). 

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

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

w Prudniku (druk nr 366). (13:18:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56884
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56885
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56886


Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, 

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, 

Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard 

Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski 

Następnie Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie zmianę dot. 

wprowadzenia do porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). 

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

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. 

,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, 

Józef Janeczko, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Antoni Sokołowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ryszard Kwiatkowski 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego porządku obrad po zmianach. (13:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina 

Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Magdalena 

Sobczak, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, 

Antoni Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ryszard Kwiatkowski 

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz z dnia 5 sierpnia 2021 

r. (13:23:00) 

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 30 czerwca 2021 r. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56892


• ZA (16): 

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

Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, 

Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 5 sierpnia 2021 r. (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Antoni 

Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław 

Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, 

Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:25:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:49:00) 

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

sesyjnym. 

Następnie Starosta Prudnicki przedstawił informację dot. wniosków złożonych do Programu ,,Polski 

Ład”. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Bardzo dobra decyzja jeżeli chodzi o lokalizację 

planowanego do budowy Domu Marzeń – placówki opiekuńczo – wychowawczej. Budynek gdzie jest 

obecnie PCPR i dawny internat, jest ładne otoczenie, moim zdaniem to bardzo dobra decyzja także 

chciałem za to podziękować i przy okazji chciałem się zapytać, ponieważ w projekcie uchwały 

zmieniającej budżet Rada wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie 

dokumentacji, właśnie na ulicy Parkowej na utworzenie tam Domu Marzeń. Rozumiem, że będzie 

zmiana uchwały. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak, na pewno tej inwestycji nie będziemy 

tam planować, tylko będziemy ją lokować tak jak wspomniałem. W takich przypadkach jest zawsze 

dyskusyjna sprawa, bo np. dzisiaj byłem w Mochowie i Panie które tam pracują przekonywały mnie, że 

im pomysł z budynkiem na ul. Parkowej bardzo się podobał i im odpowiadał. Także w tej sytuacji ile 

osób, tyle pewnie będzie innych opinii, ale przychyliliśmy się, po prostu uznaliśmy, że obiekt biurowy 

pozostanie biurowy, a obiekt który teraz jest biurowy, ale był budowany jako obiekt zamieszkania, 

będzie go łatwiej zagospodarować jako właśnie miejsce zamieszkania dla dzieci. Dziękujemy Radzie, 

Radnym którzy nam na to zwracali uwagę. Zawsze trzeba wsłuchiwać się w konstruktywne głosy  

w dyskusji i w miarę możliwości wyciągać rozsądne wnioski, nie mamy patentu na mądrość. Właśnie 

rolą Państwa jest korygować te decyzje, kiedy czasami nie są one przez nas do końca dobrze 

przewidziane czy zaplanowane. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56897
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56898


Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: mieszkańcy Łąki Prudnickiej są bardzo zawiedzeni, że droga 

będzie robiona od miejscowości Moszczanka. Początkowo wszyscy sądzili, że skoro  

w dokumentach jest zapis Łąka Prudnicka - Starowice, to na pewno remont rozpocznie się właśnie od 

Łąki Prudnickiej, bo ta droga, ten kawałek, odcinek również wymaga modernizacji, także dobrze, że  

w tym mniejszym projekcie ona się znalazła i miejmy nadzieję, że uda się ją zrobić. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: braliśmy pod uwagę planując tą inwestycję, 

potrzebę społeczną.  Gęstość zabudowy na odcinku w samej Moszczance jest znacznie większa, niż na 

tym krótkim odcinku przy skrzyżowaniu w Łące Prudnickiej i w związku z tym zaczynamy realizację 

zadania od drugiego etapu, który obejmuje zakres Moszczanki. Mamy tutaj tak jak wspomniałem duże 

poparcie  Pani Poseł i liczymy że uda nam się to niemal jednocześnie, a może jednocześnie może nawet 

w jednym przetargu, o ile to będzie prawnie dopuszczalne, zawrzeć te dwa zadania, o ile dostaniemy 

pieniądze o których wspomniałem. Jest to pod czułą opieką Parlamentarzystki i liczymy że całość, to 

znaczy dwa etapy z czterech zostaną zrealizowane najpóźniej przyszłym roku. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: rozumiem, ale wydawałoby się że logika jest taka, że 

zaczynamy od początku drogi i ją kontynuujemy dalej, np. żeby dojechać do Rudziczki trzeba 

przejechać właśnie przez tą złą drogę w Łące Prudnickiej. Panie Starosto, na samym początku swojego 

wystąpienia poinformował Pan nas, że Zarząd nie wyraził zgody na finansowe wsparcie Rajdu 

Staruchów, 10 Rajdu Staruchów. Chciałem się zapytać, o jaką kwotę oni wnioskowali, bo dzisiaj 

również otrzymałem prośbę o wsparcie i  zadeklarowałem niewielką kwotę, to powiedzieli, że bardzo 

fajnie, bo im 100 zł. brakowało do grochówki. Myślę że nasi seniorzy nie potrzebują aż jakiś wielkich 

pieniędzy. Powiem szczerze, że czytając protokół z Zarządu było mi po prostu smutno, bo wielokrotnie 

powiat dofinansowuje różne imprezy, można powiedzieć większość, a tu grupa zapaleńców, grupa 

emerytów organizuje ten Rajd od 10 lat, więc to jest jakaś tradycja. Myślę, że parę setek powinno się 

znaleźć i powiat by nie zbiedniał na tym. Oczywiście jak się nie chce dać, to można powiedzieć że ktoś 

źle złożył wniosek, ale czy wszystkie organizacje które organizują imprezy zawsze z dużym 

wyprzedzeniem składają wnioski. Szkoda, ale może znajdzie się te parę setek, a jeżeli nie pieniądze, to 

ewentualnie jakieś nagrody, bo na pewno będą organizowane tam konkursy. Bardzo bym prosił zarząd 

o pochylenie się nad tym tematem. Jeszcze raz dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: wniosek który wpłynął zgodnie z procedurą 

nie mógł być rozpatrzony pozytywnie, ponieważ procedura została złamana, w sensie terminu. 

Faktycznie w sytuacji kiedy taki problem społeczny się pojawia, możemy spróbować przemyśleć jakąś 

inną formułę wsparcia. Znaleźć jakieś pozytywne dla emerytów, dla organizatorów i uczestników 

rozwiązanie. Natomiast złożono wniosek w niewłaściwym czasie po wyczerpaniu środków i nie 

mogliśmy wówczas zgodnie z tym projektem go rozpatrzeć pozytywnie. Nie było innego sygnału w tej 

sprawie, teraz jest pierwszy od Pana Radnego, więc pewnie do tematu wrócimy i postaramy się 

wymyśleć jakąś formułę wsparcia pozakonkursowego, bo takie możliwości czasami są, ale one są, 

powiedziałbym ponadstandardowe i trudne i tutaj też ta konsekwencja jest oczekiwana ze strony 

organizatorów. Nie było, a przynajmniej ja nie wiem nic o dalszym kontakcie z ich strony. A wiemy, że 

w sytuacji pijącej potrzeby są i jednak organizacje do nas drzwiami i oknami trafiają. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: odnośnie tej sprawy co tutaj Pan Mirek poruszył, to chciałam się 

spytać czy wszyscy członkowie zarządu byli przeciwko temu, żeby przyznać te pieniądze. Jak pamiętam 

to tak bo nie mogli głosować inaczej. Czy Pani Zawiślak też? Rozumiem że pan Mirek tutaj mówi  

o Zarządzie, w którego skład wchodzi jego przedstawiciel. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja głosowałem przeciwko, ponieważ 

pomimo, że zawsze byłem pozytywnie nastawiony do tego typu organizacji to po prostu w czasie, kiedy 

wpłynął wniosek nie mogliśmy go rozpatrzeć pozytywnie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: rozumiem, skoro nie było możliwości, nie było podstaw to 

wiadomo, no chyba że z kieszeni ktoś da, kto chciał dać, to dał, Pan Mirek dał. Panie Starosto na 



początku też Pan mówił o tym, że skierowaliście sprawę do Sądu przeciwko pewnej osobie. Ponieważ 

przegraliście tą sprawę kto poniósł koszty. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak ta sprawa dotyczyła, jak Państwo 

pamiętacie pobytu Pana Radnego, naszego rozmówcy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: to każdy wie, kto poniósł koszty tej sprawy, zapłaciliście mi zaraz 

na następny dzień 1033 zł. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak jak wspomniałem sprawa dotyczyła 

uporczywego domagania się pobytu w obiekcie Starostwa przez Pana Radnego. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: to jest nieprawda bo to nie było uporczywe, bo przecież był tu ze 

mną Pan Radny Meleszko, czy myśmy coś robili uporczywie? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pan Radny Meleszko nie był uporczywy, 

ale Pan był. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: proszę, niech Pan Radny powie, czy byłem uporczywy. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: oczywiście, że nie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: więc to jest kłamstwo i proszę tak nie mówić bo sprawa się 

skończyła na razie na tym etapie co wyście zrobili, ale jeszcze może być co innego. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: ale Pan na razie jeszcze mi nie może 

zabronić mówić. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: może Pan mówić cały czas, ja nigdy nikomu nie zabraniam. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Panie Radny, powinien Pan dziękować 

stwórcy, że nie zeznawałem w tej sprawie, bo zeznałbym, że był Pan bez maseczki w obiekcie Starostwa. 

Widziałem to na własne oczy. Prokuratura jakby uchwyciła się tego stwierdzenia, że nie wiadomo czy 

był Pan w maseczce, w związku z tym uznaje, że Pan był i dlatego starał się Pan, powiedzmy zapobiec 

nieszczęściu. Oczywiście koszty sprawy pokryje budżet powiatu, organ który zgłosił. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: z jakiego paragrafu. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: z jakiego paragrafu to już Pani skarbnik 

dopowie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a ja myślę, że to powinniście Pan Kosz, Pani Zawiślak, Pan Rudy, 

Pan Siano i Pan za to zapłacić i ta wasza prawniczka która tam była, a być może i koalicja która was 

wspierała tutaj. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: a może Pan powinien zapłacić za leczenie 

osób które Pan być może zaraził. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Proszę Pana przez pół roku, żeście tu wydziwiali, wie Pan Panie 

Janeczko, my się znamy długo, wie Pan, trzeba być czasami człowiekiem. Mam nadzieję, że z tych 

obrad zarządu gdzie żeście dyskutowali na temat głosowania wszystko jest. Myślę że to były uchwały 

podejmowane przez zarząd. 



Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: nie no nie muszą być uchwały. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli to znaczy, że znów się spotkaliście gdzieś, w jakimś gronie 

siedli sobie i coś tam przy kawce ustalili. Tak załatwiacie ludzi, w ten sposób, tak jak tamte osoby, które 

przegrały, tak samo żeście w ten sposób podejmowali decyzje. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący ja jednak bardzo 

proszę o inne pytania ponieważ to nie ma nic wspólnego ze sprawozdaniem. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pan tego nie poruszył, ale mamy nowego Wicedyrektora PCPR, 

chciałem się zapytać, czy u nas jest zwyczajem zatrudnianie emerytów w ogóle w jednostkach czy  

w starostwie na stanowiskach kierowniczych. Dowiedziałem się, że Zastępcą Dyrektora została osoba 

która jest emerytem, więc dlatego pytam, czy jest taki zwyczaj w naszym powiecie. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: nie, nie słyszałem o takim zwyczaju, 

natomiast nie możemy dyskryminować osób w jakimkolwiek wieku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: takie ładne te gadżety nam żeście dali, miód. To już jest miód  

z naszej pasieki. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak, oczywiście. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: w który miejscu znajduje się pasieka. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: za obiektem szkolnym na zrewitalizowanym 

terenie zielonym. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: bardzo ładnie, to się cieszę, kto się tym zajmuje. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: pszczoły. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jest konkretnie jakaś osoba, która się tym zajmuje. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: oczywiście, że jest. Inspirował nas do tego 

projektu, czy mnie inspirował Jarosław Gerczak. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Czy ten Pan bierze udział w projekcie w jakiś sposób. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: w tej chwili opiekuje się pasieką, to jest 

ogromny miłośnik, pasjonat pszczelarstwa. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pan mówił o skardze dotyczącej prezesa PKS Głubczyce. 

Rozumiem, że to też nas dotyczy poprzez nasz związek do którego przystąpiliśmy. Jaki to będzie miało 

wpływ na funkcjonowanie związku. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: nie pamiętam już tej skargi, ale dotyczyło 

to chyba braków w połączeniach autobusowych. To nie będzie miało większego wpływu, natomiast 

zawsze trzeba czytać tego typu opinie, skargi, bo być może jest w nich jakaś doza różnych postulatów  

i spróbujemy je w miarę możliwości uzupełniać. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy jest przewidywane przejście PKS-u do naszego związku tj. że 

związek przejmie Spółkę. 



Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: raczej nie. Uważam, że Spółka będzie 

naturalnym wykonawcą zleconego przez Związek działania, czyli wykonywania połączeń 

autobusowych, będzie po prostu firmą wykonującą połączenia w jakimś procedurze. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: mówił Pan też o ZAZ-ie przychylnie, czy to znaczy, że wreszcie 

tutaj powstanie. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: jest to możliwy wariant. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pan mówił że w korelacji, czy my będziemy mieli swój ZAZ 

niezależny. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak, ja myślę, że jest to możliwe, kwestia 

dotyczy ulokowania tej instytucji. Jeżeli nie znajdziemy innego, może bardziej korzystnego, w sensie 

ekonomicznym i społecznej potrzeby zastosowania czy wykorzystania obiektu na ul. Podgórnej to 

jednym z wariantów, najbardziej oczekiwanym, widzę tam właśnie utworzenie Zakładu Aktywizacji 

Zawodowej. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: chciałem zapytać jeszcze o ten budynek, który żeście przejęli od 

agencji nasiennictwa. Czy coś tam w tej sprawie się dzieje, bo to miało być przekazane do PCM. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: na razie nic tam się nie dzieje. Nie do końca 

miało być dane, tylko przekazane w użytkowanie PCM. PCM na razie przeniesienie poradni K wykonał 

na innym obiekcie, na swoich budynkach i Poradnia K tam nie trafi. Czekamy na nowe propozycje ze 

strony Zarządu Spółki, my dokonaliśmy tam naprawy dachu nad garażem.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli prace tam są wykonywane? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: na razie wykonaliśmy zabezpieczenie 

cieknącego dachu nad garażem, reszta budynku jeśli chodzi o dach czy okna nie wymaga interwencji. 

Natomiast interwencji wymaga piwnica, która jest trochę zawilgocona i należy tam wzmocnić strop. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: chodzi mi jeszcze o Polski Ład. Kto ustalał to, co będzie do niego 

wprowadzone, bo mówił Pan, że było to analizowane z Burmistrzami. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak rozmawialiśmy o priorytetach na 

drogach gminnych, zgłaszanych przez Burmistrzów i staraliśmy się je zawrzeć we wnioskach, które 

złożyliśmy do Polskiego Ładu. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: mam taką propozycję, jeżeli jeszcze będziemy mogli coś złożyć, to 

żebyśmy się tu spotkali jako radni powiatowi, niekoniecznie na sesji rady powiatu, żebyśmy mogli 

również coś od siebie zaproponować. Na przykład droga tam gdzie Wilków w Białej, tam jest kawałek 

który był nie zrobiony i ona nie jest zrobiona dalej. Czy będzie zrobiona teraz? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: w ramach tego dużego projektu ją 

zaplanowaliśmy, ale w ramach mniejszego już nie, ponieważ nie mogła być złożona. Natomiast  

w drugim etapie podejrzewam, że będzie złożona, ponieważ jest to pilotaż, który będzie powtórzony za 

chwilę. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: w Kazimierzu jak się jedzie na Cieśniów, często ludzie narzekają 

na to, że woda gdy padają deszcze spływa z pól, z lasów i zalewa ich, po prostu przepływa przez tą 

drogę. 



Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: to jest zły argument Panie Radny, ponieważ 

droga nie jest systemem odwodnienia.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ale rozumiem, że przy drodze odtwarza się też rowy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tylko funkcją tych rowów, był Pan 

Olszewski z nami, funkcją rowów przydrożnych jest odwodnienie pasa drogowego, a nie pól 

okolicznych, czasami pomocniczo może tak, ale to nie jest argument, bo często nawet rolnicy do nas 

piszą, że mamy uprzątnąć błoto, które ktoś nawiózł na drogę, bo buraki były wożone, to my powinniśmy 

tam pojechać i wlepić mandat temu, co nam zapaskudził drogę, a nie, że od nas się żąda, że mamy 

natychmiast posprzątać. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: rozumiem, my rozmawialiśmy na temat tego, że tam zaorywuje się 

rowy. Tylko tam jest akurat miejsce, gdzie jest taki stok zaraz łączący się praktycznie z drogą. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: może się okazać że lokalnie nie da się 

inaczej odwodnić, niż z wykorzystaniem rowów przydrożnych, więc to by musiało być uzgodnione  

w szerszym wachlarzu interesariuszy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: droga do Kazimierza była niby zrobiona, ale nie wiem jaką 

technologią, bo znów tam jest pełno dziur. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: chciałem uzupełnić pewną informację, dotyczącą pytania 

Pana Radnego Kolbka w kwestiach związanych z postępowaniem, jeżeli chodzi o Procedurę tą z 

prokuratury i sądową. Otóż w feralnym dniu o którym rozmawiamy, Pan Meleszko Józef nie był tutaj 

intruzem, dlatego że rozmawiał ze mną wcześniej telefonicznie i wiedziałem o tym, że jest 

ozdrowieńcem. Była prośba ze strony Pana Józefa Meleszko o to, żeby jednak, ponieważ ma problemy 

techniczne, mógł uczestniczyć w Starostwie, ja tą zgodę wyraziłem i powiedziałem, że ma jak 

najbardziej przyjść, ale to była osoba dla mnie bezpieczna, więc to nie jest ten sam status o którym 

mówimy w przypadku Pana Radnego Kolbka. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Panie Wicestarosto, przecież Pan Meleszko wchodził ze mną, Pan 

Meleszko był świadkiem tego jak ja się zachowywałem, w żadnym wypadku niczego nie wymuszałem 

i on był przy tym i to jest nieprawda o czym Pan mówi. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: wspomniał Pan o spotkaniu z przedstawicielami z Optimy. O czym 

rozmawialiście, czy być może o zakończeniu pracy i zakończeniu szczepień na hali sportowej, czy być 

może o zmianach w wprowadzeniu tego wszystkiego. Czy w dalszym ciągu, biorąc pod uwagę, że 

prawdopodobnie wszyscy się będziemy zmagać z czwartą falą pandemii, czy chodzi o jakąś modyfikację 

czy całkowite przeniesienie punktu z hali szczepień. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pan Prezes przyszedł, o ile dobrze 

pamiętam, celem przeprowadzenia finalizowania naszej współpracy i od sierpnia już tych szczepień na 

terenie hali sportowej w ZSR miało nie być. Niemniej jednak uzgodniliśmy, że nawet pojedyncze dni, 

które wystąpią w sierpniu a będą chętni, to w te dni właśnie pozostawiamy do dyspozycji Optimy salę 

sportową na szczepienia w większych ilościach niż pojedynczych. Czekając na rozwój sytuacji, 

mieliśmy podejrzenie czy obawę, że właśnie do końca sierpnia może się to bardzo mocno zmienić.  

W związku z tym że rozpoczyna się rok szkolny w przyszłym tygodniu, będziemy w tej chwili szukać 

rozwiązań logistycznych, które pozwolą utrzymać potencjał tego punktu szczepień masowych w sali, 

ale nie blokować realizacji tam zajęć lekcyjnych, głównie wychowania fizycznego. Chodzi o to, żeby 

całą infrastrukturę gdzieś zmagazynować w obiekcie hali i w późniejszym terminie, jeśli będzie taka 

konieczność szybko ją uruchomić, ustawić ponownie, żeby szczepienia mogły z dnia na dzień ruszyć  

w podobnej formule jak dotychczas. Uważamy, że to bardzo dobrze wypaliło aczkolwiek nie w takim 

stopniu jakbyśmy wszyscy tego chcieli i liczymy, że szczepienia będą kontynuowane nie tylko w POZ 



ale również u nas w dużych ilościach i staniemy się jako społeczeństwo bezpieczni i tutaj zarówno 

gospodarka jak i przede wszystkim osoby będą pozbawione narażenia na różne zachorowania  

i gospodarka odetchnie, bo wiadomo, że to są ogromne koszty gospodarcze. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: wspomniał Pan też w swojej wypowiedzi na temat ronda, 

interpelacji lub wniosku Radnego z Gminy. Chciałbym uściślić, czy to jest to skrzyżowanie na 

podjeździe ulicy Nyskiej i tu miałoby powstać to rondo? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No jest taka sugestia Pana Radnego, różne 

głosy słyszymy, mamy spore obawy, ale będziemy się spotykać z policją, z Burmistrzem, z fachowcami. 

Już zrobiliśmy tam przymiarkę, był test wykonany przez duży samochód z naczepą, jest to trudne tam, 

bo na rondzie musi być możliwość zawrócenia tira, a tam jest to prawie niemożliwe, no ale jeszcze 

będziemy to analizować. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: też Pan wspomniał na temat PCPR i rodzin zastępczych i ja mam 

pytanie do Pani Dyrektor. Kiedy były ostatnio przeprowadzone kontrole tychże rodzin i czy kontrole się 

czasami tak nie odbywają, że osoba kontrolująca dzwoni do Pani, że np. będziemy jutro u Pani  

o godzinie 16:00 lub 17:00. Jak wyglądają te kontrole, bo później po tej naszej sesji, pozwoli Pani, że 

poproszę Panią na kilka minut uwagi. Taka informacja do mnie spłynęła, że w pewnych rodzinach 

zastępczych, a dokładnie jednej coś się złego zadziało. Kiedy były przeprowadzone ostatnie kontrole  

w rodzinach zastępczych. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: kontrole realizowane są zarówno przez 

pracowników PCPR dedykowanych do pieczy zastępczej jak również przez pracowników Starostwa, bo 

my również sprawujemy nadzór nad tą dziedziną. Są pewne procedury które obowiązują i pewnie 

niejednokrotnie te kontrole są poprzedzone informacją, bo tego wymagają od nas przepisy. Jest to trochę 

nielogiczne, ale tak to działa niestety, też mamy pewne uwagi do funkcjonowania rodzin zastępczych, 

niektórych, bardzo nielicznych, ale jednak. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: kiedy były kontrole przeprowadzone w ostatnim okresie czasu, 

miesiąc temu, dwa, trzy czy cztery. 

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

w lipcu i sierpniu były przeprowadzone przez pracowników Starostwa. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: jakie były argumenty Zarządu Powiatu, aby złożyć zażalenie do 

Sądu Okręgowego, bo merytoryczne chyba nie, chyba może proceduralne, albo być może inne. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: nie przygotowywałam dokumentu, więc nie 

chciałabym się wypowiadać.  

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: bardzo proszę aby przygotować odpowiedź ewentualnie w wersji 

pisemnej, będziemy mieli następną sesję to odczytamy. 

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

posiedzenia. 

7. 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 362) 

(14:34:00) 

Przewodniczący Rady 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=56899


W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 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 362) 

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 362) (14:35:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, 

Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Kazimierz 

Bodaszewski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną  

i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Prudniku (druk nr 363) (14:35:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 363). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań  

i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 363) (14:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Magdalena 

Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, 

Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 364) 

(14:37:00) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami. 

Przewodniczącego Komisji Budżetu (…), Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady 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=56901
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56903


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

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 364). 

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

2021 r. (druk nr 364) (14:38:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Kosz, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, 

Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz 

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

(druk nr 365) (14:38:00) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii nt. projektu uchwały Przewodniczącego Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami. 

Przewodniczącego Komisji Budżetu (…), Pan Kazimierz Bodaszewski poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 25 sierpnia br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 365). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 365) (14:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Alicja 

Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Radosław 

Roszkowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski 

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

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 366) (14:39:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Prudniku (druk nr 366). 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56905
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56907


Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 366) (14:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Mirosław 

Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Janusz 

Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard 

Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji 

pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367). (14:40:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

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

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 

plus” (druk nr 367). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia 

do realizacji pilotażowego programu pn. ,,Rehabilitacja 25 plus” (druk nr 367) (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Alicja 

Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, 

Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

13. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Otmuchowie, Krapkowicach i w Opolu 

z działań podejmowanych w 2020 r. (14:41:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że w sesji uczestniczy pracownik Nadzoru Wodnego w Prudniku, 

Pan Wojciech Olszewski i otworzył dyskusję nad informacjami. 

Głos zabrał Radny Pan Dragomir Rudy: Osobiście udałem się wczoraj na taką wizję lokalną odcinka 

Osobłogi, który tutaj fajnie jest opisany, między innymi o Kanał Ulgi chodzi: ręczne wykoszenie 

porostów gęstych ze skarp wycinka rzadkiej gęstości krzaków, oczyszczanie po wycince krzaków oraz 

na odcinku od trzeciego km do czwartego km koszt wykonania 9000 zł. Faktycznie, być może było coś 

tam zrobione ale mam taką prośbę, bo z tego co mi wiadomo, Pana kolega mówił, że spodziewacie się 

dosyć dużego dofinansowania teraz na dniach i kanał Ulgi nie zaczyna się od 3 km, tylko zaczyna się 

od 1 metra i jest tam korzeń na rozwidleniu, który pokaźnych rozmiarów tam wyrasta i rośnie od wielu 

lat. Zgłaszałem w roku ubiegłym a on dalej rośnie, to jest w kierunku na Leśnik za zakrętem za zaporą 

na samym środku koryta tamując wodę i stwarzając zagrożenie, na tym odcinku również Przylesie - 

Olszynka prosiłbym bardzo o przycięcie gałęzi i krzaków, które zagrażają i był jeden przypadek w tym 

roku że poraniły kajakarza. Są częste miejsca w których odbywają się te spływy kajakowe i prosiłbym 

również o wzmocnienie rozwidlenia właśnie na kanale Ulgi który jest podmywany przez wodę. Mam 

zdjęcia, jak to wygląda. Chciałem zaznaczyć że na kanale Ulgi pojawiły się raki, co świadczy o czystości 

tej wody, pojawiły się małże, a wody tam brakuje. Mam właśnie zdjęcie, jak są podmywane progi 

wodne, ten uskok i Wody Polskie kilka lat temu robiąc ten próg zamurowały odnogę rzeczną, podnosząc 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56909
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56911


próg do góry, zamiast go obniżyć. Wiem, że tłumaczył Pana kolega, że nie można, ale prosiłbym żeby 

zrobić takie typowe korytko, żeby ta woda miała ujście, bo tam jednak jest życie, są różnego rodzaju 

zwierzątka. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: mówił Pan o tym 

rozwidleniu, czyli jest tam tzw. Kierownica. Temat jest w sumie odkąd pracuję, pracowałem szybciej  

w wojewódzkim zarządzie Melioracji w Krapkowicach szybciej jeszcze w Głubczycach i temat od lat 

znam w sumie i zawsze był problem z tą kierownicą. Tam przypuszczam, tak jak mój kierownik 

tłumaczył, ona spełnia zadanie tylko w czasie powodzi, dlatego została ta rzędna tak podniesiona, bo 

kiedyś był taki problem, że miejscowość Kierpień i inne były mocno narażone, ponieważ zamiast więcej 

wody przepływać Osobłogą przepływało Kanałem Ulgi. Zresztą pokazywała nie jedna powódź  

w szczególności nawet ta w 1997 roku, potem w 2010 roku, że dobrze spełnia swoje zadanie. W sprawie 

tego korytka to Firma która dla nas wykonywała roboty, delikatnie podkuła dno, żeby tak zwany 

przepływ biologiczny był jakikolwiek zachowany. Ale no prawda jest taka, że teraz są tak bardzo małe 

ilości wody, że są już miejsca dosłownie suche. Byliśmy tam z Wicedyrektorem, ściągnęliśmy tam 

również Zarząd Zlewni z Opola i patrzyliśmy czy jeszcze coś w tej kwestii można zrobić. W zasadzie 

nie za bardzo bo dlatego, że na dalszym odcinku kanału Ulgi rzędna potem już nie puści, bo jest następny 

korekcyjny próg I nawet jakbyśmy podkuli więcej, to w zasadzie już naruszymy całkiem tą kierownicę, 

co i tak to w sumie nie da nic, bo kolejny próg korekcyjny przytrzyma. Także tutaj nie widzę dalszego 

rozwiązania tej sprawy. Jak nie będzie wody z góry, deszcz nie będzie padał, to w zasadzie mamy tak 

zwany deficyt wody. Pan wspominał o tym korzeniu, kojarzę właśnie, że tamtego roku coś było, tylko 

teraz ciężko mi sobie przypomnieć o tym. 

Głos zabrał Radny Pan Dragomir Rudy: jest tam dalej i jest ogromny. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: obecnie do 

przetargu mamy Osobłogę, będziemy robić wyrwę za oczyszczalnią w Prudniku. Podjadę  

z kierownikiem i ocenimy jak to wygląda, bo mamy grupę wsparcia technicznego, w Zarządzie zlewni 

w Opolu, ale nie wiem czy to ręcznie uda usunąć, bo jeżeli będzie wymagało koparki to jednak będzie 

dalsza procedura, czyli trzeba będzie pójść metodą przetargu, ale zapisałem także będziemy mieli to na 

uwadze. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: czy Państwo mają wiedzę na temat szkód jakie występują w skutek 

działalności bobrów. My nie możemy sami z nimi porządku zrobić, bo wiadomo bobry są pod ochroną 

i to chyba ścisłą. Pan wojewoda może udzielić takiego minimalnego zezwolenia na odszczał bobrów, 

niemniej jednak w ostatnim okresie czasu na rzece Prudnik a dokładnie przy stawach tutaj naszych PZW 

i lasów Państwowych Niemysłowice one się zasiedliły i stwarzają naprawdę dla nas ogromny problem 

między innymi taki, że jeżeli nie występują opady robią tamy i zapory nieco wyżej niż nasze ujęcia 

wody i później tam występują tam różnego rodzaju rozlewiska większe lub mniejsze i jest sporo tych 

bobrów, bo mamy cały czas do czynienia z tym i do naszych ujęć wody praktycznie mamy znikomy 

dostęp. Czy wiecie, że taka sytuacja występuje i jeżeli już powzieliście moją informację tutaj na sesji 

rady, czy planujecie coś z tym zrobić i czy w ogóle planujecie zrobić jakiś porządek na tym odcinku 

rzeki, od tamy w Niemysłowicach przy stawie w górę w stronę Wierzbca, bo tam naprawdę jest dość 

znikomy poziom wody i dość duże zamulenie. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: problem  

z bobrami jest w sumie od ponad 100 lat. W sumie tego problemu nigdy się do końca nie rozwiąże bo 

tak tutaj Pan Radny wspomniał są pod ścisłą ochroną. My żeby wykonywać konserwację czy 

jakiekolwiek koszenie czy roboty na rzekach występujemy rokrocznie do RDOŚ o wydanie decyzji 

pozwalającej na wykonanie robót na ciekach. Taką decyzję dostajemy z tym że zawsze jest 

uwarunkowana tym, że albo występują gatunki pewne ryb, albo jest Siedlisko ptaków itd. i wtedy 

musimy poinformować wykonawcę żeby to odpowiednio wszystko wykonać lub urobek odkładać 

jednostronnie. Już jako takiego odmulenia się praktycznie nie wykonuje, bo właśnie się szkodzi albo 

rybie która składa ikrę itd. Składany też jest taki wniosek osobny, na większość rzek które zamierzamy 



konserwować i RDOŚ też wydaje decyzję na rozbiórkę tam bobrowych, oczywiście poza okresem ich 

rozrodu i po wydaniu decyzji te tamy są rozbierane przez naszą grupę wsparcia technicznego. Z bobrami 

jest tak, że po rozbiórce tej tamy, są one dosyć szybko odbudowywane, w przeciągu tygodnia, dwóch 

tygodni. Za czasów wojewódzkiego zarządu melioracji bobry zostały na nasz teren sprowadzone, na 

nasze nieszczęście. Byłem niejednokrotnie na szkoleniu z RDOŚ, miałem przyjemność też być  

w Słupsku u nich i wielkim błędem i nieporozumieniem było sprowadzenie kilka lat temu 5 rodzin 

Bobrów z Mazur tutaj na nasz teren, które zostały wypuszczone na Odrze. Uważam, że tak RDOŚ jest 

w stanie zgłosić do prokuratury, że nielegalnie ktoś rozebrał tamę Bobrową, tak samo powinna być 

możliwość zgłoszenia do prokuratury jakim prawem ktoś ściągnął tutaj te bobry, gdzie to jest teren 

rolniczy. Dlaczego nie ściągniemy sobie innych zwierząt, kiedyś tutaj Puma biegała z Czech i polowała 

na sarny. Są pewne jakieś granice i nie możemy mieć wszystkich zwierząt na naszym terenie już  

w szczególności na takim rolniczym terenie. Cóż to biedne bobry są temu winne, one się chowają tutaj 

albo przechodzą dalej. Często jak rozbieramy tamy, to szukają miejsca, gdzie mają większy spokój i 

obrały sobie między innymi to miejsce, które tutaj Pan wspomniał między Prudnikiem a Wierzbcem 

przez las. Rzeka jest tam w opłakanym stanie. W sumie RDOŚ by był zadowolony, meandruje sobie 

tam jak chce, są powalone drzewa, wiatrołomy, Bobry sobie tam robią tame na tamie ale mają, tam 

schronienie. Mamy takich ileś rzek, że jest to teren leśny, nie ma blisko zabudowań lub pól, więc  

w sumie dla świętego spokoju nawet z kierownikiem nie za bardzo chcemy ruszać ten temat, czy te 

bobry przeganiać, rozbierać tamy. Trzeba jakoś dać im żyć. Jak znowu będziemy intensywnie 

wykonywać prace konserwacyjne, to prawda jest taka, że one przejdą gdzieś indziej. Tak jak Pan 

wspomniał, ten odszczał, na który można wydać odstępstwo, to kto miałby je odstrzelić? Ktoś  

z myśliwych ma siedzieć w nocy z noktowizorem, ponieważ one żerują między 2:00 a 3:00 w nocy. 

Nikt nie będzie tyle siedział, zresztą nie znał bym takiej osoby. Są też metody, że próbują łapać Bobry 

i przewozili je w inne miejsce itd., ale prawda jest taka, że one się dość szybko rozmnażają i przechodzą 

dalej. Temat jest nie do końca do załatwienia. Tam gdzie nie ma potrzeby i że faktycznie nikomu nie 

przeszkadzają, to staramy się konserwacji nawet nie wykonywać. Lepiej żeby zostawiły te tereny, które 

są przy polach uprawnych. RDOŚ też wychodzi z założenia i jeszcze za wojewódzkiego zarządu 

melioracji zostało też powiedziane, że wolą, żeby rolnicy występowali o odszkodowanie, które są w 

stanie zapłacić, bp są to o wiele mniejsze pieniądze, jak te które wydajemy na konserwację. Spotykam 

się z wieloma rolnikami i nikt nie jest przychylny temu, ludzie nie chcą żeby bobry robiły tamy przy 

polach, bo do tego dochodzi nawet, że to biedne zwierzę nie ma co już jeść, bo jego przysmakiem jest 

kora z wierzby i ogólnie podgryzanie drzew i wielokrotnie widzieliśmy jak jedzą rzepak na wiosnę który 

rośnie i zaczyna kwitnąć, są powycinane i poobgryzane buraki.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: za basenem przy ulicy Zwycięstwa, kto jest właścicielem 

tego kanału, czy Państwo odpowiadacie jako Wody Polskie. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: nie, właścicielem 

tego gruntu był chyba Urząd Gminy Prudnik, ale z tego co wiem, w momencie, ta elektrociepłownia 

została kupiona przez prywatną osobę i w sumie tam było takie tłumaczenie, że skoro nabył ten inwestor, 

to tak jakby on też odpowiada za ten kanał.  Wody polskie nic z tym wspólnego nie mają.  

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: czy ja dobrze zrozumiałem że jako mieszkaniec nie mam 

prawa rozwalić tamy bobrów. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: nie bo to jest 

karalne. Bóbr wiadomo, że w postaci syfonu buduje sobie wejście do nory, to jest zalane wodą i to jest 

jego schronienie. Między tamami buduje potem dla rozrodu żeremie, czyli tak zwany swój dom. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: kiedy zaczynacie wykaszanie poboczy rzek. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: generalnie  

w lipcu. 



Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: w tym roku miałem zgłoszoną sprawę w Kierpniu, a przed Bożym 

Ciałem dzwoniłem nawet do Państwa, bo proszono mnie o to, żebym interweniował w sprawie wycięcia, 

wykoszenia trawy, bo mieszkańcy mieli tam jedną ze stacji. Boże Ciało to jest okres, kiedy wszystko 

rośnie, więc lipiec to jest trochę za późno, jeżeli mamy kosić pobocza żeby to było skuteczne. Ile razy 

będziecie kosić jeszcze w tym roku. Czy ktoś to wynajmuje i może kosić po części, osoba prywatna, 

rolnicy. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: tak my nie 

zabraniamy jeżeli jest rolnik, który ma obok łąkę, a mamy takie przypadki, nawet w Kierpniu jest taki 

rolnik, który ma łąkę wzdłuż tego kanału i kosząc łąkę, od razu przejedzie po wale. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ale jeżeli nie ma takiego kogoś, to sami to robicie i ile razy kosicie 

w ciągu roku? 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: raz, ponieważ 

ograniczyli nam środki, więc wybraliśmy taki termin jak lipiec, ponieważ jak wchodziliśmy szybciej tj. 

w maju, to praktycznie po miesiącu czasu nawet nie było śladu że kosiliśmy i ta trawa do lipca już była 

tak duża, że trzeba by było znowu kosić. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jak kosicie to co robicie z tą trawą? Gdzieś ją składujecie, czy ktoś 

ją bierze. 

Głos zabrał Wojciech Olszewski, przedstawiciel Nadzoru Wód Polskich w Prudniku: nie, jest 

mulczowana. Tak samo jak kosimy drogi, tak samo tutaj, jest mulczer który ją rozbija. 

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję nad punktem i poinformował, że każda z informacji będzie 

głosowana oddzielnie. 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań 

podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krapkowicach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru 

wodnego w Krapkowicach. (15:06:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, 

Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Judyta 

Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Mirosław Czupkiewicz 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych na 

terenie nadzoru wodnego w Otmuchowie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru 

wodnego w Otmuchowie. (15:07:00) 

 

 



Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Judyta 

Walocha, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, 

Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Mirosław Czupkiewicz 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie 

nadzoru wodnego w Prudniku. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru 

wodnego w Prudniku. (15:07:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

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

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

Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dragomir Rudy 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie 

nadzoru wodnego w Opolu. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru 

wodnego w Opolu. (15:07:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław 

Roszkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Ryszard 

Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski 

14. Informacja dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. 

(15:08:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: proszę państwa, jak wiemy Zgodnie z artykułem 19 ustawy 

o drogach publicznych Zarządcą Dróg Powiatowych jest Zarząd. Między innymi dlatego dzisiaj taką 

informację omawiamy. W artykule 20 są określone obowiązki zarządcy drogi i te obowiązki zostały 

nam przedstawione w tej informacji bardzo dokładnie. Chciałbym się zwrócić do Pana Starosty, 

Przewodniczącego Zarządu, bo lektura tej informacji ukazuje nam stan naszych dróg powiatowych  

i jego infrastruktury no i niestety nie są to dobre informacje. Z przeglądu stanu technicznego jak 

poczytamy w tym opracowaniu wynika, że jest 55 dróg, z czego 7 dostało ocenę dobrą, 13 zadawalającą 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56919


ale aż 35 dróg ocenę niezadowalającą, to jest 63 % wszystkich naszych dróg. Podobnie jest z obiektami 

mostowym i na 45 obiektów 5 otrzymało ocenę dobrą, 22 mosty ocenę zadowalającą, ale aż 18 ocenę 

niezadowalającą. Panie Starosto w ponad dwudziestoletniej historii naszego powiatu, Pan jest Starostą 

już 15 lat. Gdybym tak chciał Panu dzisiaj po dokuczać to mógłbym zacytować jedną z Pana 

wypowiedzi pod moim adresem i powiedzieć że jest to przykład kilkunastoletniego działania Pana jako 

Przewodniczącego Zarządu oraz życzyć Panu dobrego samopoczucia, ale że mam dzisiaj dobry nastrój, 

więc nie będę Panu dokuczał. Chciałbym powiedzieć że z drogami jest podobnie jak z budynkami. 

Inwestuje się w nie tyle, ile pozwalają na to możliwości każdego właściciela budynku, chociaż wiedzą 

oni i Zarząd i my jako Radni, co byśmy chcieli zrobić i jak chcielibyśmy zrobić, aby nasze drogi, nasze 

budynki były bezpieczne, nowoczesne i jeszcze dodatkowo ładne. Właścicielem dróg jest powiat 

prudnicki a zarządza nimi Zarząd Powiatu, co wynika z wyżej cytowanej ustawy. Skoro właściciel, czyli 

powiat, nie ma dostatecznych środków finansowych na kompleksowy remont wielu dróg, to co może 

zrobić zarządca, tak naprawdę nic. Może jedynie ograniczyć się do wyłącznie wykonywania prac 

naprawczych zabezpieczających w zakresie niezbędnym do tego, aby te obiekty były bezpieczne. Tak 

krawiec kraje jak mu materii staje, jest takie przysłowie i warto o nim pamiętać. Na stronach omawianej 

informacji opisano prace drogowe które zostały wykonane w pierwszym półroczu i te które są 

planowane do wykonania to grube miliony złotych, dużo więc wykonano, to trzeba powiedzieć, bo cyfry 

i kwoty nie kłamią. Lecz widzimy, że jest to wciąż za mało. Ze strony internetowej i lokalnych mediów, 

A szkoda że wcześniej jako Radni żeśmy nie mieli takich informacji, dowiedzieliśmy się że powiat 

złożył wnioski do Programu Polski Ład. Dopiero dzisiaj na sesji Pan Starosta i to na wniosek Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił nam więcej szczegółów dotyczących tych wniosków. Wartość 

181 milionów czyli bardzo dużo. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa 

oraz rozwój gospodarczy powiatu prudnickiego, poprzez rozbudowę i przebudowę zdegradowanej 

infrastruktury drogowej, zlokalizowanej na terenie Gminy Prudnik, Biała, Głogówek i Lubrza. 

Zdegradowana to znaczy nie chcieliśmy, aby ona była zdegradowana, czy przez wiele lat, odkąd 

funkcjonował powiat i Radny i Zarządy wcześniejsze nie chciały? Chciały, po prostu brakowało 

pieniędzy i wiecznie będzie brakowało. Brakuje pieniędzy na szkoły i brakuje również pieniędzy na 

drogi. Mam nadzieję że na tej sali nie ma kogoś, kto jest przeciwko remontowi tych dróg oraz mam 

nadzieję, że powiat otrzyma pieniądze, a Zarząd dobrze je wykorzysta i w sposób właściwy poprawiony 

zostanie stan naszych dróg.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: patrząc na ten raport, chciałem powiedzieć, że stan dróg 

powiatowych jest niestety… Panie Mirku tu nie chodzi o to, bo jesteśmy na pewno za tym, żeby te drogi 

remontować, tylko chodzi o to, jak one są remontowane i czy one zostaną wyremontowane i zaraz nie 

trzeba będzie znowu remontować, bo tak też często jest robione, bo to jest jakieś łatanie dziur, które na 

następny rok znów wychodzą, więc nie wiem w jaki to sposób się robi, czy to jest taka oszczędność, 

takie robienie żeby robić. No i po prostu celowość tego, czy to jest robione dlatego, że jest naprawdę 

potrzebne. Szczególnie to się odbywa przed wyborami, Cieszmy się że możemy teraz z Polskiego Ładu, 

od polskiego Rządu, nie zależy jaki rząd, ale akurat rządzi taki, bo wcześniejszy takich pieniędzy nie 

dostaliśmy. Cieszmy się, że tyle pieniędzy możemy dostać na remonty dróg. To dzięki naszemu 

Rządowi, bo to Rząd o to zadbał, że takie pieniądze mamy, to nie unia Europejska, tylko my zadbaliśmy, 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości, na który tutaj no często Panie Mirku i Pan narzeka, że jest dla naszego 

powiatu zły, że nie otrzymuje tyle, ile powinien otrzymać, a mi się wydaje, że teraz otrzyma dosyć 

sporo. Jeżeli by nie otrzymał to znaczy, że chyba złe wnioski zostały złożone.  

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszwski: ja się dziwię że moi przedmówcy dyskutują na te tematy  

w tym zakresie na który my nie mamy wpływu, bo czy będą pieniądze to od nas nie zależy, więc 

próbujmy się odnieść do tego co jest napisane. Mam pytanie do kolegi Mirka, czy powiat, jak powstały 

powiaty przyjął wszystkie drogi w stanie ekstra i były jak dywaniki. Nie, przyjęli też zrujnowane drogi, 

obojętnie kto rządził w Warszawie to też tych pieniędzy brakowało. Nieważne kto rządzi u nas, po 

prostu każda opcja która rządziła nie dawała nam tyle, ile byśmy potrzebowali, dlatego są zaniedbania 

z tylu lat co są i w tej chwili trudno w ciągu dwóch, czy trzech lat to wszystko zrobić. Punkt 4 i punkt 

5, kto mi powie ile w ramach tych zadań powiat zyskał pieniędzy. 



Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Szanowni Radni, Panie Starosta i Panie Przewodniczący i Szanowny 

Radny Mirosławie Czupkiewicz. Chciałem powiedzieć, że ten raport jest bardzo dobrze zrobiony, 

dlatego że jest wskazanych tyle negatywnych rzeczy  Otóż jeżeli byłoby wskazane że 90 % dróg  

w samej ocenie wynikającej z raportu, jest w stanie pozytywnym, że wszystko jest ok i chwalilibyśmy 

sami siebie, to na zdrowy chłopski rozum, w jaki sposób by można było wystąpić z wnioskiem  

o dofinansowanie w tejże sprawie. Uważam, z mojego punktu widzenia, że bardzo dobrze jest napisany, 

gdyż jest tam zawarty szereg właśnie takich negatywnych spraw i to należy też tak odczytywać, muszą 

być wskazane we wnioskach chociażby Zarządu, że naprawdę drogi u nas potrzebują generalnej 

naprawy i dlatego później możemy się ubiegać środki. Jeżeli chodzi o naszego Radnego z Racławic, czy 

mamy wpływ czy nie mamy, oczywiście że mamy jako Radni, bo przecież głosujemy za każdym razem 

chociażby nad dofinansowaniem dla powiatu do każdej jednej inwestycji chociażby drogowej, przecież 

każdy z nas nad tym głosuje i każdy z nas jest za tym, żeby poprawić jakość naszych dróg. jak nie 

możesz głosować to nie podnoś ręki, masz pełne do tego prawo.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: ja mówiłem o tym, że potrzebne są pieniądze na drogach  

i budynkach, jako przykłady dałem, nic więcej. Ja nie negowałem tego raportu, bo on jest dobry i nie 

można było inaczej go napisać, dlatego że jest on zrobiony na podstawie przeglądu dróg i teraz gdyby 

tutaj było napisane że wszystko jest dobrze, a my byśmy poprosili przeglądy, a tam by było, że jest źle, 

no nie, jest napisana prawda, mamy taką sytuację i tutaj nikt nie dyskutuje nad tym. Trzeba wspierać 

każdą inicjatywę która pozwoli na to żeby te pieniądze na drogi były. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: czy informacja, którą teraz omawiamy, jest dołączana do 

wniosków o dofinansowanie. Uważam, że wypadałoby taką informację dołączyć i ona da tym, którzy 

będą zatwierdzać dofinansowanie coś do myślenia. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: nie będę wchodził w jakieś polemiki dzisiaj, 

bo nie ma dzisiaj ku temu sprzyjającej okoliczności, ani humoru. Odnośnie tego, co powiedział Pan 

Radny Kwiatkowski, no niestety formuła tych wniosków jest strasznie ograniczona, było początkowo 

500 znaków chyba i zostało rozszerzone do 2 tysięcy, co jest ciągle bardzo mało i nie ma możliwości 

załączania żadnych załączników, zresztą z tego spotkania, które było w Opolu, organizowanego przez 

Pana Wojewodę z udziałem Członka Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego nie wynikało, że nasze 

dodatkowe argumentowanie, czy pokazywanie, że np. jest to etap szerszych inwestycji coś da. To jest 

taki konkurs, który nie do końca jest konkursem i nie ma jasnych kryteriów w jaki sposób dzielone będą 

te środki, nawet w porównaniu z konkursami w ramach Inwestycji Lokalnych czy Dróg 

Samorządowych, także tutaj nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić ponadto co zrobiliśmy do tej pory. 

Niewątpliwe tutaj ważne jednak będzie poparcie polityczne i trzeba to sobie jasno powiedzieć. 

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

informację dotyczącą realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako 

zarządcy dróg powiatowych. (15:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz 

Siano, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Radosław 

Roszkowski, Magdalena Sobczak 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 



15. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 

2021 roku. (15:23:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację o wynikach 

kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 roku. 

Głosownie w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję 

Rewizyjną w I półroczu 2021 roku. (15:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

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

Kosz, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Judyta Walocha, Radosław 

Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, 

Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz 

16. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na Zarząd Powiatu w Prudniku dot. 

długoletniego zaniedbania i braku remontu dróg powiatowych w sołectwach: Nowa Wieś 

Prudnicka, Gostomia, Krobusz-Żabnik oraz Czartowice. (15:24:00) 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację o wynikach 

kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 roku. 

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

Powiatu dot. długoletniego zaniedbania i braku remontów dróg powiatowych w sołectwach: Nowa 

Wieś Prudnicka, Gostomia, Krobusz-Żabnik oraz Czartowice. (15:25:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, 

Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Józef 

Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, 

Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dragomir Rudy 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

17. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:25:00) 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30 września br. o godzinie 13:00. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: na ostatniej sesji Pan Wicestarosta nie odpowiadał na moje pytania 

a ma taki obowiązek Ja Panie Przewodniczący chciałem, nie chodzi o to że do Pana mam żal, tylko żeby 

takich sytuacji już nie było, bo ja mam prawo się zapytać, tym bardziej że ta sesja była sesją 

nadzwyczajną, gdzie nie było wcześniej komisji, miałem prawo zadać pytanie nawet jeżeli to byłyby 

pytania, które ktoś już wcześniej zadał. Ja miałem swoje przemyślenia i coś chciałem udowodnić i o coś 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56922
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56924
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=56926


się zapytać. Pan Wicestarosta robił sobie jakieś żarty, ja wiem że on jest żartowniś, ale to po prostu to 

nie na tym polega, proszę na to zwracać uwagę, bo Panu Mirkowi pozwolono, ale ja też miałem prawo. 

Może Pan Mirek jest prezesem spółki zna się więcej na takich sprawach, na sprawach ekonomicznych 

i na takich sprawach zarządu, ale ja też chciałbym coś wiedzieć i mam prawo do odpowiedzi a nie do 

jakiegoś wyśmiewania się. Chciałbym złożyć oświadczenie: w sierpniu odbyła się sprawa w sądzie 

okręgowym w Opolu na której zostałem uniewinniony od zarzutu, które przeciw mojej osobie skierował 

Zarząd Powiatu w Prudniku w osobach Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak  

i Dragomir Rudy. Ale przecież za tym zarządem stoi także koalicja rządząca w powiecie. Niestety, nikt 

z tych osób nie znalazł w sobie choć odrobinę przyzwoitości i opamiętania, żeby powiedzieć: Co robicie. 

Jak trzeba być zdesperowanym żeby podjąć takie kroki względem mojej osoby a przecież wiele z tych 

osób znam od wielu, od wielu kadencji. Zarząd był też wspierany przez Trybunę Prudnicką dla której 

srebrniki są ważniejsze niż obiektywizm dziennikarski. A nieprawdą, którą posłużyła się radczyni 

prawna reprezentująca starostwo na tej sprawie przeraziła mnie, bo była aktem desperacji, jak taka osoba 

może mieć cokolwiek wspólnego z prawem, ta pani nagle stwierdziła, że nie miałem maseczki, proszę 

Państwa to jest żenujące. A przecież Siano w marcu br. brał udział w zdalnej sesji Rady Powiatu siedząc 

bez maseczki założonej na usta i nos. Właśnie wtedy zaostrzono przepisy antycowidowskie i wkrótce 

okazało się, że znalazł się w szpitalu z ponoć ostrym przebiegiem covida,. Zaraz znaczna część 

pracowników starostwa zachorowała na covida, ale wtedy nikt nie podjął się wyciągnięcia w tej sprawie 

konsekwencji. Ot tak wzięta wprost z Folwarku Zwierzęcego rzeczywistość, czyli są równi i równiejsi. 

Ale chciałbym kończąc podziękować wszystkim tym którzy mnie wspierali w tej sprawie, choć ja od 

początku wiedziałam że jestem niewinny, dziękuję za słowa otuchy, tym którzy wierzyli we mnie i byli 

świadomi tego o co chodzi w tej sprawie, dziękuję. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: Przed chwilą dostałem informację że Komisja Zdrowia przy 

Premierze rekomenduje trzecią serię szczepień. Ja na przykład dwie serię wziąłem I dlatego tą 

informacje przekazuje, ponieważ Pan Starosta mówił, co będzie dalej z tymi szczepieniami i trzeba się 

poważnie zastanowić, bo codziennie następuje wzrost, dzisiaj chyba było 260 parę osób i tak codziennie 

po 200 parę. Okaże się po miesiącu że będzie dużo zachorowań. Patrząc na koleżanki i kolegów część 

z nas siedzi w maseczkach i tak się zastanawiam, proszę się nie obrazić, czy ci co siedzą w maseczkach 

nie byli szczepieni, raczej byli szczepieni, tak uważam. Nie ma przymusu w szczepieniu ale trzeba się 

zastanowić, czy na takich spotkaniach jak to dzisiaj wypadałoby nam według przepisów siedzieć  

w maseczkach. Tak powinniśmy robić na takich spotkaniach, ale zadecyduje każdy z nas. Widzę Pan 

Starosta od początku zawsze jest w maseczce Pan Zastępca też i co niektórzy i nie wiem co mam robić, 

czy też ubrać. Jest druga sprawa że niestety ale lekarze potwierdzają, że ci co przeszli covida mogą być 

jeszcze nosicielami. To dla mnie było zaskoczenie, ponieważ ostatnio z wieloma lekarzami 

rozmawiałem daleko od Prudnika i oni to potwierdzają dlatego tu Pana Starostę proszę, żeby podszedł 

poważnie do tych szczepień i może trzeba znowu zacząć jakieś reklamy robić na przykład w szkołach 

średnich. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: Ja już nie raz na tej sali mówiłem, jeżeli 5 tys. osób pracuje 

ileś czasu przez całą pandemię bez masek, ponieważ nie idzie w maskach pracować w przemyśle i u nas 

żadnej pandemii nie było, kilka osób zachorowało i ciekawe że ten wirus ciągle łapie lekarzy nauczycieli 

i urzędy. Mam pytanie do Pana Przewodniczącego a może do wszystkich, bo czytałem wyrok 

Niezawisłego Sprawiedliwego Sądu Rejonowego w Prudniku na temat pisania nieprawdy w naszych 

zeznaniach podatkowych czy majątkowych i teraz mam zapytanie, czy ja jako Radny który ma wyrok, 

że to jest mała szkodliwość czynu społecznego mam w następnym zeznaniu napisać nieprawdę, może 

nie nieprawdę ale nie podawać swoich danych. A dlaczego tak się pytam, dlatego że mam wycinki gazet 

w domu sprzed paru lat, gdzie gazety pisały o mnie jako najlepiej zarabiającym Radnym który tyle i tyle 

zarabia, dziennie na zakupy wydaje tyle i tyle i mnie to troszkę zabolało, kogoś guzik obchodzi, ile ja 

zarabiam. Ja piszę prawdę i ten dziennikarz który podaje, ile ja zarabiam to powinien to napisać, a nie 

powinien komentować co ja z tymi pieniędzmi robię, bo jak będzie miał tyle lat pracy co ja, to będzie 

mógł sobie komentować. W związku z tym tak się zastanawiam, czy ja teraz podam prawdę o zarobkach 

czy o innych rzeczach, bo skoro to jest mała szkodliwość czynu społecznego, to po co mam podawać 

prawdę. 



Nastąpiła zmiana quorum (15:34:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Bożena Wróblewska 

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:35:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: chciałem odpowiedzieć na te uwagi które zgłosił Pan Radny 

Kolbek odnośnie między innymi sesji i kwestii związanej z maseczką. Po pierwsze moim zdaniem 

Radny ma przede wszystkim obowiązek zapoznać się z materiałami, a w moim odczuciu Radny się  

z nimi nie zapoznał. Dlatego, że gdyby się zapoznał to nie opowiadałby dziwnych rzeczy na przykład  

o pięciu członkach zarządu, którzy tam mieli funkcjonować w tym związku i to pokazuje jasno, że 

niestety Pan Radny nie czyta materiałów. Natomiast wszystkie pytania, które Pan Radny zgłaszał, były 

dokładnie powieleniem pytań, które zgłosił Pan Radny Czupkiewicz, na które starałem się w miarę 

moich możliwości, w sposób jasny, rzeczowy i grzeczny mam nadzieję, zdaniem również Pana Radnego 

odpowiedzieć, więc ja mam prośbę taką, ja nie będę się czuł jak na przesłuchaniu i Pan mi będzie 

zadawał pytanie tak lub nie, wymuszał Pan na mnie jakieś odpowiedzi, tylko szanujmy się nawzajem. 

Niech Pan zgłosi swoje pytanie, ja się zastanowię i odpowiem na to pytanie, a nie na zasadzie takiej, że 

Pan wprowadza nerwową atmosferę i atakuje mnie i potem Pan jeszcze żąda, żebym Panu rzeczowo 

grzecznie odpowiadał i mało tego, daje Pan znać, że Pan nie czytał Tych informacji które Pan ma,  

a druga sprawa, w swoim pokoju siedząc zdalnie mam prawo być bez maseczki. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ale sam, a nie że siedzą cztery osoby. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: to jest Pana zdanie. 

18. Zamknięcie XLVI sesji Rady Powiatu (15:38:00) 

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

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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