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Protokół Nr XLVII/2021 

z posiedzenia XLVII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 30 wrzesień 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-09-30 o godz. 13:14:09, a zakończono o godz. 15:47:26 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. 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. Bożena Wróblewska 

13. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLVII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:14:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:14:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:15:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (13:20:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Kazimierz Bodaszewski 

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

w Prudniku o dokonanie zmian w porządku obrad sesji poprzez: 1) wprowadzenie autokorekty projektu 

uchwały w sprawie określenia 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 368a); 2) wprowadzenie 

autokorekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk  

nr 372b); 3) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych 

(druk nr 374); 4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59115
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na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie niedopełnienia obowiązków 

służbowych (druk nr 375). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu 

może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwołanej sesji bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady. Potrzeba wprowadzenia pkt 1 wynika z wniosku Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie autopoprawki projektu uchwały w zakresie § 2 ww. uchwały. 

W zakresie punktu 2 Zarząd Powiatu w Prudniku dokonał autopoprawki projektu uchwały w związku  

z potrzebą wprowadzenia dofinansowania zadania dotyczącego remontu drogi relacji Biała – Mochów. 

W zakresie punktów 3 i 4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 września 2021 r. zajęła 

stanowisko w sprawie rozpatrywanych skarg na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku i skierowała do Rady Powiatu w Prudniku projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia  

ww. skarg. Ze względu na potrzebę zawiadomienia skarżących o zajętym stanowisku w sprawie 

rozpatrzenia skarg, wnosi się o umieszczenie projektów uchwał druk nr 374 i 375 w pkt 4 i 5 porządku 

obrad. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:21:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Kazimierz Bodaszewski 

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

porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 374)” w punkcie 4. 

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

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie 

niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 374)” w punkcie 4, pozostałe punktu ulegną 

przesunięciu. (13:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, 

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

Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Magdalena Sobczak, Judyta Walocha 

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

porządku obrad punktu: ,,Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk  

nr 375)” w punkcie 5. 

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

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie 

niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 375)” w punkcie 5, pozostałe punktu ulegną 

przesunięciu. (13:22:00) 
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Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Janusz Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Antoni 

Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, 

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

Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Magdalena Sobczak, Judyta Walocha 

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

autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk  

nr 372b). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b) (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, 

Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Magdalena Sobczak, Judyta Walocha 

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Judyta Walocha 

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

autopoprawki projektu 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 368a). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu 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 368a), (13:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Dariusz 

Kolbek, Dragomir Rudy 
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• BRAK GŁOSU(2): 

Magdalena Sobczak, Judyta Walocha 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, 

Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, 

Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Magdalena Sobczak 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 374) (13:28:00) 

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

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: kieruje swoje pytanie do Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji lub do Pani Dyrektor, a mianowicie o co chodzi w tejże sprawie. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:33:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Magdalena Sobczak 

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

przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Skarga ta dotyczy dofinansowania do sprzętu 

rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych, a mianowicie córka osoby niepełnosprawnej złożyła 

wniosek o zamówienie łóżka rehabilitacyjnego dla swojego ojca. Złożyła wniosek w dniu 26 marca br., 

wniosek został dostarczony w dniu 30 marca br. Została skierowana odpowiedź do wnioskodawcy, czyli 

do ojca tejże Pani. Nikt nie zgłosił do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do realizacji pozytywnie 

rozpatrzonego wniosku i zawarcia umowy z Powiatem o zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Ponieważ 

pełnomocnicy podjęli decyzje o tym, że wniosek może być rozpatrzony pozytywnie, została 

przygotowana umowa do podpisania przez Starostę. Od czasu złożenia wniosku nikt się nie zgłaszał do 

PCPR, dopiero w lipcu zgłosiła się Pani z zastrzeżeniami co do sposobu załatwiania sprawy zgłaszając, 

że jej ojciec zmarł w czerwcu i że pismo z PCPR znalazła kilka dni po śmierci swojego ojca, który był 

włożony między drzwi mieszkania ojca. Zgłosiła, że w związku z tym jest niezadowolona ze sposobu, 

w jaki została załatwiona jej sprawa. Natomiast do skargi dołączyła fakturę z której wynikało, że łóżko 

rehabilitacyjne zakupiła prawie rok wcześniej, w związku z czym nie kwalifikuje się do dofinansowania, 

ponieważ w myśl obowiązujących przepisów, dofinansowanie mogą otrzymać tylko te osoby, które 

zakupu dokonują po zawarciu umowy z Powiatem. Nie przedstawiła wszystkich informacji, nie 

wykazywała żadnego zainteresowania, bo wszystkie osoby, które są zainteresowane, a żeby otrzymać 

dofinansowanie telefonują do PCPR. My też wielokrotnie telefonowaliśmy zarówno na numer telefonu, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59128
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który był wskazany we wniosku jak i numer telefonu ojca. Ponadto wszystkie zasady związane  

z rozpatrzeniem wniosku zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi w naszym Powiecie, przyjętymi 

przez Zarząd zasadami rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Tutaj sprawa była stosunkowo prosta dlatego, że po pierwsze 

nie spełnione były warunki obowiązujących przepisów. Natomiast członkowie Komisji prowadzili 

dyskusję nt. sposobu doręczenia listu. Z korespondencji PCPR-u z Pocztą Polską wynikało, że list taki 

został wysłany, jest potwierdzenie, że list został dostarczony do Poczty Polskiej, ale z nieznanych 

względów nie został dostarczony do adresata. Mogła być taka sytuacja, że listonosz wrzucił list nie do 

tej skrzynki co należało, albo ktoś list wyciągnął, albo po prostu nie było prawdą to, co mówiła strona. 

Niemniej jednak to nie miało jakiegoś wpływu na rozpatrzenie skargi. Generalnie chodziło głównie  

o sytuację, że dofinansowanie w tym konkretnym przypadku się nie należało. Komisja nie stwierdziła 

żadnych uchybień w stosunku do PCPR i stąd taki wniosek do Rady, aby uznać skargę za bezzasadną. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ja też chciałem zabrać w tej sprawie głos, bo to ja właśnie 

poruszyłem tą sprawę. Jeśli chodzi o samą tą sprawę to ona jest wydaje się być jasna, bo tutaj faktycznie 

PCPR nie mógł przyznać pieniędzy, skoro nie można było zakupić sprzętu przed wydaniem decyzji. 

Natomiast co do procedur związanych z informowaniem mam troszeczkę zastrzeżeń. Pani Dyrektor 

mówiła, że listy są wysyłane bez potwierdzenia, a jeżeli list jest wysyłany z informacją, to ja bym 

oczekiwał potwierdzenia tego, że ktoś go odebrał i został poinformowany, i to by było skuteczne. 

Uważam, ze na przyszłość przekaz informacji powinien być inny, powinny być wysyłane listy  

z informacjami jako polecone ze zwrotką. Należałoby również w przypadku, gdy PCPR próbuje się 

skontaktować telefonicznie, dzwonić do skutku lub próbować sposób to załatwić w inny sposób, tak 

żeby być pewnym, że adresat otrzymał informację. Dziękuję.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: mamy jeszcze taką sytuację, że skoro wnioskodawcą był 

ojciec, to list był skierowany na jego adres, więc jedyną osobą upoważnioną do odbioru listu za 

potwierdzeniem odbioru byłaby ta osoba. Wiemy, że ojciec był osobą obłożnie chorą, leżącą i nie 

wychodzącą z domu.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: mi nie chodzi tylko o tą sprawę, tylko wszystkie sprawy. Wiem, że 

w tym przypadku tak było, ale przy załatwianiu innych spraw jednak dobrze, aby potwierdzenie było. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Uważam, że tą kwestię powinniśmy zostawić już dla  

PCPR-u, niech sami ustalą, ponieważ za każde wysłanie listu z potwierdzeniem płaci się chyba 6 zł.,  

a jeżeli nie zostanie dostarczony to trzeba zapłacić kolejne 6 zł. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu: jest to koszt w wysokości 9 zł. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: tak, ale w przypadku nie odebrania listu, jest to już koszt 18 

zł. Zastanówmy się, gdyby to była decyzja administracyjna, to doręczenie musi być skuteczne. Proszę 

zauważyć, że pismo z PCPR-u nie miało charakteru decyzji, było pismem informującym, że wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie przez komisję i trzeba się zgłosić z celem podpisania stosownych 

dokumentów, czyli umowy. Gdyby Pani napisała we wniosku, że wcześniej zakupiła łóżko, to komisja 

nie przyznała by jej środków. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: gdyby list był dostarczony tak jak należy, to Pani by już nie miała 

punktu zaczepienia, a tak jakiś punkt zaczepienia w tej sprawie jest, bo mogła powiedzieć, że nie 

otrzymała listu. Uważam, że można zadzwonić kilka razy, ale jeżeli widzę, że ktoś nie odbiera, to wtedy 

jednak trzeba zastosować inne rozwiązania, które potwierdzą, że informacja została dostarczona do 

adresata. 

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



str. 6 

 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków 

służbowych (druk nr 374) (13:38:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Mirosław 

Czupkiewicz, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, 

Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko, 

Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Kazimierz Bodaszewski 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych (druk nr 375) (13:38:00) 

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

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Taka sama sytuacja jak w przypadku poprzedniej uchwały, 

wcześniej nie można było uzyskać informacji, bo Pani Dyrektor akurat nie było na komisji, więc proszę 

o przedstawienie sprawy.  

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

Przewodniczący, Szanowni Państwo skarga została złożona przez babcię dzieci, które są w rodzinie 

zastępczej, która jest matką biologiczną ojca dzieci. Natomiast dzieci są w rodzinie zastępczej  

u rodziców matki dzieci. Skarżąca pracuje za granicą, w Niemczech, ma kontakt z dziećmi głównie 

poprzez różne portale społecznościowe i raz na kwartał, bądź raz na pół roku przyjeżdża do Polski. 

Skarżąca przedzwoniła do mnie, na początku wakacji, w lipcu zgłaszając, że dostrzega pewne potrzeby 

związane z konsultacją psychiatryczną dzieci, które były w tym czasie sądownie, tak jakby urlopowane 

z rodziny zastępczej, czy miały ustalony kontakt z ojcem. Rodzina zastępcza opiekuje się dziećmi,  

tj. piątką małoletnich dzieci od 3 do 12 lat. Trójka tych dzieci w tym czasie, kiedy dzwoniła babcia 

przebywała na kolonii. Dwójka młodszych dzieci, pięcioletnie i trzyletnie dziecko przebywało u ojca. 

Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo przede wszystkim PCPR nie ma kompetencji do tego a żeby 

przeprowadzać konsultacje psychiatryczne, ponieważ mogą to tylko zrobić opiekunowie prawni dzieci. 

Pani została poinformowana przeze mnie o tym, że będę zachęcała rodzinę zastępczą do konsultacji, 

bądź też ojciec biologiczny może samodzielnie zgłosić się do lekarza psychiatry, żeby takie konsultacje 

przeprowadzić. Pani miała i w ogóle ma bardzo dużo zastrzeżeń do rodziny zastępczej. Jest tam 

ogromny konflikt rodzinny. Skarga dotyczy tego, że Dyrektor PCPR odmówiła konsultacji, czy pomocy 

medycznej. Przede wszystkim to nie jest zakres moich obowiązków, ani organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej i w związku z tym uważam, że skarga jest nie właściwie skierowana. W związku, który 

tworzy w tej chwili ojciec biologiczny jest dwuletnie dziecko, a dzieci z pierwszego małżeństwa 

wymagały sądzę więcej uwagi. Ojciec w czasie urlopowania dzieci też nie miał urlopu tylko pracował, 

dziećmi zajmowała się jego konkubina. Sprawa była niezwykle złożona, natomiast PCPR i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej, który w tej rodzinie pracuje na prawdę dokłada bardzo dużo starań, a żeby 

ta rodzina zastępcza mogła funkcjonować. Nie jest to łatwe ze względu na to, że dziadkowie są już  

w pewnym wieku i nie mają też takich kompetencji wychowawczych, żeby objąć opieką piątkę dzieci. 

My o tych wszystkich sprawach każdorazowo zawiadamiamy Sąd i to Sąd decyduje o tym, kto dziećmi 

się opiekuje. Dziękuję bardzo.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa sytuacja rodziny jest bardzo 

skomplikowana. Nie mniej jednak dla Komisji wypracowanie końcowego wniosku no nie było aż na 

tyle problematyczne. Po pierwsze jest wyrok Sądu Okręgowego, w którym uprawnienie rodziny 

zastępczej spokrewnionej zostało rozszerzone o prawo podejmowania decyzji, związanych ze 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59130
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zdrowiem, leczeniem i edukacją dzieci. Ojciec dzieci nie miał ograniczonych praw, więc tak jak każdy 

rodzic może podejmować decyzje, czy swoje dziecko skierować na badania czy nie, czy pójść z nim do 

lekarza, czy nie. W tej sytuacji chodziło o coś specyficznego, o zdrowie psychiatryczne. W skardze było 

zarzucane, tak jak Pani Dyrektor już mówiła, że z dziećmi coś się dzieje i w związku z tym, że taki 

zakres nie jest w kompetencji PCPR, Komisja wnioskuje o uznaniu skargi za bezzasadną. Dziękuję 

bardzo. 

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

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w sprawie niedopełnienia obowiązków 

służbowych (druk nr 375) (13:46:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Joachim Kosz, Bożena 

Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Józef 

Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Magdalena 

Sobczak, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko powitał Przeora Konwentu Bonifratrów Ojca Eugeniusza 

Kreta z osobami towarzyszącymi i udzielił mu głosu. 

Głos zabrał Przeor Konwentu Bonifratrów Ojciec Eugeniusz Kret, który złożył podziękowania 

Zarządowi Powiatu w związku z utworzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Myślę, że podziękowania należą się całej ekipie 

starostwa i PCPR-u, która współpracowała przy tym dziele. Podziękowania należą się również Pani 

Sekretarz, która brała udział aktywnie we wszystkich pracach. Dziękuję w imieniu Zarządu Powiatu 

wszystkim Radnym, że to popierali i popierają, całemu Zarządowi, Pani Skarbnik oraz Pani Dyrektor 

PCPR. Robicie Państwo tam kapitalne rzeczy. Dało się wyczuć ten entuzjazm, tą chęć. Szczerze mówiąc 

forma tego otwarcia, byliśmy zszokowani jak to pięknie zostało przygotowane, jaka pozytywna energia 

płynęła. Pan Minister, który tam naobiecywał trochę na ucho tematów załatwić. To wszystko razem 

wywołało we mnie na prawdę takie poczucie, że nie tylko pomogliśmy, ale również już tą pomoc 

otrzymujemy, a przynajmniej otrzymamy. Tak zdecydowanie, bo dobro się mnoży. Za to również Bóg 

Zapłać.  

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2021 r. (13:51:00) 

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

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

(13:52:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Józef Meleszko, 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Antoni 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59134
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Sokołowski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:52:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

8. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (14:13:00) 

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

sesyjnym. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:31:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Ewelina Langfort 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: mówił Pan o realizacji jakiegoś zadania, które zaproponowała pani 

Członkini Zarządu. Czy wniosek, który złożył Burmistrz Głogówka do Pana Członka Zarządu został już 

wykonany, chodziło tam o wykoszenie i zaklejenie dziur. 

Głos zabrał Radny Dragomir Rudy: Już są zaklejone, można sprawdzić. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To bardzo dobrze. Była mowa o otwarciu WTZ, mówił Pan Starosta 

o ZAZie, czy jest już jakiś budynek przewidziany na ZAZ. O co chodziło w szkodzie finansowej OC, 

Było kilka spraw poruszonych, jeżeli chodzi o PCM, ja mam taką propozycję, mówiłem o tym zresztą 

na Komisji, aby zaprosić wreszcie Pana Prezesa na posiedzenie komisji lub na sesję, żeby nam coś 

powiedział o tym, co się dzieje w PCM. Jeżeli chodzi o Jesionkową, czy Pan mówił o tym budynku, 

który został zakupiony. Proszę powiedzieć, czy na pewno została wykonana ekspertyza tego budynku, 

bo tam przecież będą mieszkały dzieci.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wycena była. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Wycena, ale jakaś ekspertyza? No, bo słyszałam o tym, co w tym 

budynku było składowane, że ponoć jakieś nawozy i są przesiąknięte ściany i nie wiem, czy w ogóle 

będzie można z tego korzystać. Chciałby wiedzieć, czy była jakaś ekspertyza zrobiona tego budynku. 

Ulica Dąbrowskiego, czy ta ekspertyza, o którą wnioskowali Radni na sesji jest zrobiona.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak, jest zrobiona. Jeżeli chodzi o budynek 

ZAZu, to dla mnie najbardziej logiczny byłby budynek, chociaż sam bije się z myślami, bo jeśli chodzi 

o Podgórną, no to nie mamy jeszcze na razie rozstrzygnięcia finalnego, no i odejścia z tamtąd uczniów. 

Jeżeli to nastąpi, a mamy nadzieję, że przekonamy Pana Kuratora w najbliższym możliwym terminie, 

ale chcemy być już do tego bardzo dobrze przygotowani tak w pełni. Oczywiście bez Państwa zgody, 

nic się wydarzyć nie może. Jest kilka pomysłów na ten budynek, jeden z pomysłów to pomoc 

Henningesowi, przez utworzenie tam instytutu badawczego, który Henninges chce utworzyć gdzieś, być 

może w Polsce i być może właśnie u nas. Rozmowy trwają. Drugi pomysł na ten budynek, to jego 

sprzedaż i niestety wtedy budynek przestanie być budynkiem, bo ewentualny nabywca, chciałby go 

wyburzyć i utworzyć tam parking, albo jakieś zaplecze logistyczne. To mi osobiście nie odpowiada, bo 

szkoda tego obiektu i ciężkiej pracy ludzi, którzy go kiedyś budowali. Kolejnym pomysłem jest 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59136
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59154
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stworzenie tam właśnie Zakładu Aktywizacji Zawodowej i tutaj rozmawiamy na ten temat między 

innymi z przedstawicielami władz ZAZu w Nysie, bo są z Prudnika i widzą taką możliwość rozszerzenia 

działalności na Prudnik. I następnym możliwym zagospodarowaniem jest stworzenie tam Centrum 

Opiekuńczo - Mieszkalnego, taki wniosek już kiedyś składaliśmy i nie dostał dofinansowania, ale Pan 

Minister obiecał, że jak złożymy teraz, w uzgodnieniu z nim to szansa jest duża, że dostaniemy 

dofinansowanie podobnie jak na ZAZ. No i jeszcze jeden pomysł, mój, ale ma też swoje 

niedoskonałości. Mianowicie stworzenie tam Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, kolejnego. Jego wadą 

jest odległość od szpitala, trudno jest tej samej kadrze, jak gdyby doglądać pacjentów w tym 

ewentualnym ZOLu, bo musieli by jeszcze jednak dojeżdżać. Nie jest to druga strona ulicy, czy jeden 

budynek. I to jest utrudnienie. Tych pomysłów, jak już powiedziałem jest kilka, chyba 5 naliczyłem. 

Ale wydaje się, że ZAZ akurat jest jednym z tych najbardziej realnych, bo jak nie tam to gdzie. 

Musielibyśmy się dobrze zastanowić.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a jak nie tam to gdzie. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: no właśnie jak nie tam, to za bardzo nie ma 

gdzie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: dobrze by było, żebyśmy jednak jeszcze podczas tej kadencji 

spróbowali.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: jest możliwy jeszcze chyba u Bonifratrów, 

na ich budynkach.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: uważam, że tam będziemy musieli więcej zainwestować i lepiej 

byłoby dla nas inwestować w swój budynek. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: zgadzam się z panem Radnym. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: a na Młyńskiej, tam gdzie były stare warsztaty? 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: tam nie, nawet nie bierzcie się za to. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: mówimy o naszym majątku. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: powiem szczerze, że akurat w kontekście 

ZAZu akurat o tym nie pomyślałem, ale szkoda byłoby, jakby to całkiem się pozawalało. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: mi się wydaje, że to nie byłoby głupie.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: no też mogłoby być. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy jeżeli powstałby ZAZ to prowadziłyby go osoby, które w Nysie 

prowadzą? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: one nie widzą problemu. Ja jeszcze też nie 

widzę. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: myślę, że wśród naszych mieszkańców też chyba znajdą się jakieś 

osoby, które by go poprowadziły.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: no na pewno takie, które powiedzmy będą 

stanowić jakiś człon kadry, ale pytanie czy będą tymi najodpowiedniejszymi inicjatorami, bo to trzeba 
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mieć w głowie zaplanowane jak to miałoby wyglądać. Jak ktoś ma zaplanowane, no to widzimy  

np. efekty Bonifratrów. Więc nie ukrywam, że dobrze by było chyba jednak skorzystać z obecnej oferty, 

panów z Prudnika, którzy prowadzą ZAZ w Nysie, a może zechcą się przenieść do Prudnika ze swoją 

działalnością. Wydaje mi się, że skoro chcą i wiedzą jak to zrobić, to może nie utrudniajmy im. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ale to nie chodzi o utrudnianie, tylko chodzi o to, że to są dwa duże 

zakłady, bo wiem, że w Nysie też się tam dosyć rozwija i działalność jest coraz bogatsza. Również 

będziemy chcieli, żeby nasz zadziałał prężniej i uważam, że chyba wśród naszych mieszkańców, nawet 

nie musi być wśród mieszkańców, tylko osób które same będą go prowadziły. No bo to jednak jest 

jednak obciążenie tu i tu. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: no zgadzam się, znaczy jest to generalnie 

trudny temat, bo prowadzić to dobrze nie jest łatwo. Łatwiej jest trochę prowadzić WTZ, bo ZAZ ma 

sprzedawać swoje wyroby, musi mieć rynek zbytu. To co w Nysie zaobserwowałem, bo miałem okazję 

tam być około dwa miesiące temu, to imponujące jest to, co tam robią. Na prawdę tam jest wiele fajnych 

pomysłów i trochę zazdroszczę, że coś takiego tam jest, a u nas nie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: dlatego raz, dwa jakieś dyskusje podejmijmy szybciej i spróbujmy, 

tak jak zaproponował Radny Mirosław Czupkiewicz tą opcję Młyńską, zobaczmy to i może będzie 

można coś stwierdzić. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dobrze, że Pan Radny nam przypomniał, 

bo gdzieś to nam uciekło, a tu Pan Kwiatkowski  też ma rację, bo stan budynku jest słaby.  

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: zwłaszcza klatka schodowa i podłogi.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: to trzeba by było pewnie klatkę nową zrobić, 

pewnie windę i cały dach. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: ten budynek ma zabytkowy charakter, jest dość ciekawy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: i jest w dobrym miejscu. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: już najwyższy czas, żeby coś z tym 

budynkiem zrobić, bo niestety niszczeje i serce boli jak się na niego patrzy. Więc jeszcze jest ostatni 

gwizdek, żeby uratować ten obiekt i dobra podpowiedź, za którą dziękuję, bo rzeczywiście gdzieś nam 

to uciekło w tym kontekście. Szkoda finansowa OC, powiem szczerze, że nie za bardzo pamiętam o co 

chodziło. Prawdopodobnie jakaś szkoda na czymś była i wystąpiliśmy o odszkodowanie i nie udało się 

go dostać. Nie pamiętam, bo to gdzieś sprzed miesiąca sprawa. To, że Prezes ma zostać zaproszony na 

sesje, czy komisję, czy jedno i drugie to, to się stanie. Pamiętamy o tym wniosku z komisji. Jeżeli chodzi 

o Jesionkową to pierwsze słyszę, że były tam jakieś nawozy, które mogą zagrażać użytkowaniu tego 

budynku.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: taką wersję słyszałem nie od jednej osoby. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: oglądaliśmy obiekt z Panią Dyrektor Barską 

i nie ma nic w piwnicach. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: dom był normalnie zamieszkiwany.  

W piwnicach są słoiki i tak dalej, także to nie jest chyba ten obiekt. 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: te nawozy nawet nie były by potrzebne, 

ponieważ tam nie ma za dużo działki, no chyba że ktoś pole oprócz tego miał, bo przy samym budynku 

działka jest dosyć mała.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: to chyba nie o ten obiekt chodzi. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: i jeszcze ostatnie pytanie mam, ile wynosi teraz wynagrodzenie  

w rodzinach zastępczych zawodowych? Czy przewidujecie jakieś zwiększenie?  

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

wynagrodzenie w rodzinie zastępczej zawodowej mamy w wysokości 2 400 zł.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: pamięta, że tam była różnica w zależności od liczby dzieci, czy 

przewidziano jakiś wzrost? 

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

chwili nie, w przyszłym roku zobaczymy jak będzie.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: no to proponuję, żeby tym się zająć jednak, bo inflacja rośnie i jest 

ciężko w tej chwili.  

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

ostatnia podwyżka była w ubiegłym roku. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: jeszcze ulica Dąbrowskiego, czy ekspertyza już jest zrobiona  

i można ją zobaczyć. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: myślę że tak, widzieliśmy ją dzisiaj na 

Zarządzie i wszystko jest w porządku.  

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: tak jak tłumaczyłem na sesji to nie będzie próg zwalniający 

tylko to będzie wzniesione całe skrzyżowanie. 

Głos zabrała Pani Magdalena Sobczak: mam dwa pytania dotyczące oświaty, pierwsze dotyczy tego, że 

Zarząd nie wyraził zgody na otwarcie oddziału, ze względu na niską ilość chętnych. Czy tylko jedynie 

w tym przypadku nie wyrażono zgody bo dotarły do mnie informacje, że Zarząd nie wyraził zgody na 

więcej oddziałów w innych placówkach też i jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jakie było 

uzasadnienie tej decyzji. Drugie pytanie dotyczy godzin, które zostają przydzielone placówkom. Pan 

Starosta powiedział że część godzin została przydzielona, a część nie i o jakie godziny chodzi, dlaczego 

w jednej placówce godziny są przydzielane a w innych nie, czym się kieruje Zarząd, że jednym daje  

a drugim nie daje i czy to są takie same zajęcia, czy są to jakieś zajęcia specjalistyczne, z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Dlaczego jedna placówka dostaje a druga nie dostaje, dziękuję. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: nie ma takiej sytuacji że komuś coś przydzielamy, a komuś 

nie, więc od razu chcę sprawę wyprostować. Pierwsze pytanie dotyczyło utworzenia trzech klas, otóż 

wystąpił do nas dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z propozycją 

o podzieleniu na 3 oddziały klasy branżowej. Podjęliśmy decyzję że nie utworzymy trzech oddziałów, 

zostały utworzone dwa oddziały i finalnie, że tak jak się spodziewaliśmy część uczniów stamtąd odeszła 

i dzisiaj są to dwa pełne oddziały, które mieszczą się w normach przypisanych co do liczebności klas  

w klasach branżowych, więc w tym przypadku zrobiliśmy moim zdaniem dobry ruch. Było zbyt mało 

dzieci, aby utworzyć trzy oddziały. Byłoby to dla nas kosztowne, wiadomo, że utworzenie każdego 

oddziału to średnio ponad 2 etaty nauczycielskie i są to bardzo duże koszty, więc tak ta sprawa została 

załatwiona. Jeśli chodzi o godziny, które są przydzielane to są to godziny na zajęcia specjalistyczne  

o które wnioskują do nas dyrektorzy, po otrzymaniu opinii z Poradni Psychologicznej. Nie było mowy 
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o tym, że nie dajemy tych godzin, tylko była dyskusja na temat ich ilości i interpretacji niektórych 

zapisów, które pojawiają się w opiniach, które sporządza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  

w Prudniku. W związku z tym, że mieliśmy bardzo duże wątpliwości co do m.in. wniosków, które do 

nas wpłynęły z Liceum Ogólnokształcącego nr 1, ponieważ były to strasznie duże liczby zajęć,  

np. występowano o 4 godziny zajęć indywidualnych, czyli praktycznie cała matematyka miałaby się 

odbywać indywidualnie dla danego ucznia. Po konsultacjach również z dyrektorem i obecności pani  

z poradni psychologicznej, wyjaśniliśmy te kwestie i oczywiście godziny zostały przydzielone, ale nie 

w takim wymiarze jak to wstępnie wnioskowano, np. o ile dobrze pamiętam, z tych 40 paru godzin  

o które wnioskował dyrektor, zostało przydzielonych kilkanaście takich, które naszym zdaniem, zgodnie 

też z interpretacją Poradni Psychologicznej, powinny być przydzielone i nie mówimy tu o rewalidacji, 

które Pani Dyrektor doskonale wie, że są obowiązkowe, więc muszą być przydzielone i nie ma dyskusji 

na ten temat. Chodzi o zajęcia dydaktyczne właśnie związane z opiniami, które otrzymują uczniowie  

w zależności od tego jakie to są dysfunkcje. Wyjaśniliśmy te kwestie, poprosiłem również Poradnie 

Psychologiczno - Pedagogiczną jeszcze na spotkanie z dyrektorami, żeby wszyscy dyrektorzy 

zrozumieli, jak powinni interpretować niektóre zapisy. Poprosiłem też Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczną, były dwie osoby z Poradni Pani Dyrektor z pracownikiem,  żeby jasno i precyzyjnie pisać 

opinie, żeby nie było takiej dowolności, że dyrektorzy to w różny sposób interpretują Wydaje mi się, że 

na tym etapie sprawę żeśmy wyjaśnili i mamy tutaj jasność. W tej kwestii dyrektorzy to przyjęli  

i przydzielamy godziny zgodnie z zasadami tak, jak to powinno być. Więc tutaj nie ma różnego 

traktowania szkół, żeby była sprawa jasna. 

Głos zabrała Pani Magdalena Sobczak: czy to są zajęcia polegające na dysfunkcjach, czy to są zajęcia  

z uczniem zdolnym ze względu na jego wzmożone umiejętności. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: dziękuję za te pytanie Pani Dyrektor, bo to jest dosyć 

ciekawe pytanie Otóż zauważyliśmy i też zwracałem Dyrektorom uwagę na to, że następuje 

nadinterpretacja i wnioskują o bardzo dużo godzin dla uczniów, którzy mają dysfunkcje i jakieś 

problemy. Czasami jak najbardziej te godziny się należą, natomiast jakby zapomina się o uczniach 

zdolnych. Tak naprawdę z tych wszystkich godzin i wniosków, które proponowano ze szkół, aby 

dodatkowo wprowadzić do arkusza, tylko jeden uczeń tak naprawdę się okazał godny tego, żeby dla 

niego wnioskować o specjalne godziny, ze względu na to, że jest uczniem zdolnym. Zachęcam cały czas 

dyrektorów do tego, aby takie wnioski składali, zresztą Pan Starosta też jest wtajemniczony w tych 

kwestiach i ma takie samo zdanie. Chcielibyśmy więcej godzin przydzielać uczniom zdolnym i to 

uważam jest dosyć ważne, ponieważ pomoc nie tylko powinna polegać na tym, że wspieramy tylko tych 

uczniów, którzy posiadają opinie, ale też powinniśmy rozwijać dodatkowe umiejętności uczniów 

zdolnych, a tego nam troszeczkę brakuje. Taką sugestię również dyrektorom przekazałem i oni to 

przyjęli do wiadomości i mam nadzieję, że będą również do nas wnioski spływały dla tych uczniów, 

którzy wykazują specyficzne zdolności, aby je rozwijać. 

Głos zabrała Pani Magdalena Sobczak: co do pierwszego mojego pytania, nie wiem na ile jest to 

sprawdzone, dlatego chciałabym tutaj dostać potwierdzenie, ponieważ słyszałam, że Starostwo nie 

wyraziło zgody na wnioskowaną ilość oddziałów w LO nr 1 po naborze. Czy to jest prawda. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: nie rozumiem tego pytania, bo było wnioskowane, żeby 

tych oddziałów utworzono w placówce więcej, a utworzono mniej pomimo, iż był nabór i mimo że 

liczba dzieci które złożyło podania była większa. Nie jestem w stanie tego potwierdzić dlatego, że tak 

jak mówiłem zresztą niejednokrotnie podczas dyskusji na komisjach, czy na sesji ostatniej, został nabór 

wykonany lepiej niż nawet żeśmy się spodziewali, więc planowanych było 3 oddziały, a w sumie 

otworzyliśmy chyba 4 oddziały. Wydaje mi się że jeśli chodzi o nabór w LO nr 1, to byliśmy z niego 

zadowoleni, jak również Dyrektor był zadowolony, także nie rozumiem za bardzo pytania, ale mogę to 

sprawdzić dla Pani Dyrektor, jeżeli jest taka potrzeba. 
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Głos zabrała Pani Magdalena Sobczak: nie, może nie było to sprawdzone, a gdzieś mi się o uszy obiło, 

ale to było tak między zdaniami, więc nie wiedziałam czy to jest prawda, czy nie i dlatego wolę zapytać 

u źródła, żeby nie było jakiś dziwnych pomówień ani niejasnych sytuacji. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: nie przypominam sobie takich sytuacji. Jak były problemy 

podczas naboru, to były problemy związane z ZSR, między innymi z klasą dot. zawodu rolnika. Były 

tam prowadzone ciężkie dyskusje, ponieważ było nam wszystkim trochę przykro, że musieliśmy 

zrezygnować z utworzenia tego oddziału, ale była tam naprawdę bardzo mała liczba uczniów. Były 

propozycje innych rozwiązań, które też braliśmy pod uwagę, żeby włączyć uczniów do jednego oddziału 

i utworzyć oddział trzyzawodowy, który miałby bardzo dużą liczbę dzieci i nawet byłyby problemy, 

żeby taka klasę utrzymać. W tym przypadku musieliśmy podjąć trudną decyzję, byłem w kontakcie 

również z dyrektorem w tym czasie. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ dla 13 uczniów czy 11 nie da 

się utworzyć oddziału i dla nich powadzić odrębnej nauki, gdyż byłyby to niesamowite koszty. Proszę 

sobie wyobrazić  klasę, która powinna mieć trzydziestu lub trzydziestu paru uczniów, a my tworzymy 

dla garstki, po prostu nie dało się, próbowaliśmy włączyć tą grupę do innej, dwuzawodowej, ale tu  

z kolei byśmy przekroczyli wielkość tej klasy i nawet pomieszczeń takich by nie było, aby prowadzić 

w sposób normalny zajęcia w tej grupie. Musieliśmy zrezygnować z utworzenia oddziału pomimo, że 

wiem, że to są uczniowie, którzy są zaangażowani, którzy pochodzą z rodzin rolniczych, gdzie serce się 

krajało, ale niestety czasami trzeba takie decyzje podjąć. W tej sprawie również Pani Radna 

interweniowała, która zna osobiście tych uczniów, to byli wartościowi uczniowie, którzy jak najbardziej 

mogliby się uczyć w tej klasie i pewnie byłoby to z korzyścią, mówię o tym dlatego że było przykro 

nam wszystkim ale też mówię o tym po to, żebyście Państwo zrozumieli, że niestety sytuacja nie jest 

wesoła, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. Mówię o tym poza programowo, wykraczając po za 

pytanie Pani Radnej, ale mówię o tym z premedytacją dlatego, że chcę pokazać Państwu, że to my na 

dole podejmujemy bardzo trudne decyzje, bo to my tych uczniów znamy, bo to na nas spłynie całe 

odium tej decyzji. Natomiast problem jest tam u góry, finansowanie oświaty jest po prostu nie do 

przyjęcia, chociaż słyszałem takie informacje w programie, gdzie wypowiadali się samorządowcy, że 

prawdopodobnie Minister Czarnek podejmie takie kroki, aby jednak wyrównywać subwencję i podnieść 

jej wartość, aby zrekompensować wydatki, które ponoszą samorządy na oświatę. Oby się tak stało, 

ponieważ zobaczycie Państwo, ile w tym roku dopłacimy do oświaty. Sytuacja jest bardzo trudna. Cóż 

z tego, że daje nam się wspaniałe projekty w ramach Polskiego Ładu, gdzie daje nam się środki 

inwestycyjne, jak my nie mamy na wydatki bieżące i to jest klucz sprawy, bo gdyby nam dano  

5 milionów złotych na załatanie dziury oświatowej, to łatwiej by nam było podejmować wszelkie 

inicjatywy związane z inwestowaniem i nawet nie potrzebowalibyśmy środków rządowych, bo po 

prostu mielibyśmy zdolność kredytową i moglibyśmy sami podejmować te działania, pozyskiwać środki 

w ramach Unii czy innych programów rządowych. To nie jest rozwiązanie dać samorządom miliony 

czy miliardy środków na inwestycje i o tym mówią wszyscy samorządowcy. Problem polega na tym, że 

to samorządy są tak uduszone wydatkami bieżącymi, że nie będą w stanie sięgnąć nawet po te środki 

zewnętrzne i tu jest klucz sprawy. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrała Pani Magdalena Sobczak: dotarła do mnie informacja, że Starostwo zagraciło pracownie 

w Zespole Szkół Rolniczych i dzieci zwracają się z prośbą o odgruzowanie pracowni, ponieważ nie 

mają gdzie odbywać zajęć. Widziałam nawet taki list, który tutaj został zwrócony i chciałabym uzyskać 

odpowiedź, jak Państwo się do tego ustosunkują. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tak trochę wstyd o takich rzeczach mówić, 

ale faktycznie ponieważ podjęliśmy decyzję o przeniesieniu Wydziału Geodezji i dokonujemy prac 

remontowych, musieliśmy dobytek Referatu promocji przenieść. Myśleliśmy, że szybciej nam pójdzie 

z remontem i uda się to wszystko uporządkować do czasu rozpoczęcia roku szkolnego, no ale jak to 

zwykle bywa, nie zawsze nasze plany się spotykają z terminową realizacją. Rzeczywiście pracownia 

jest na razie zagracona, i to jest określenie adekwatne, w najbliższych dniach będziemy ją sukcesywnie 

opróżniać. Myślę, że za parę dni już będzie ona z dobytku Referatu promocji oczyszczona i przywrócona 

do użytkowania szkolnego. Niestety nie bardzo mieliśmy gdzie te przedmioty przenieść i teraz też nie 

bardzo mamy, no ale będziemy gdzieś po piętrach je rozwozić, są to m.in. rowery itd., jest tego sporo. 
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Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: w pakiecie pytań oświatowych, chciałbym zapytać o taką rzecz, 

ponieważ miała powstać klasa o kierunku pszczelarskim, jak wygląda sytuacja, ilu mamy uczniów na 

tym kierunku. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Klasy pszczelarskiej jako takiej nie planowaliśmy 

utworzyć. Staraliśmy się utworzyć taką innowację, która w ramach rolnika byłaby taką dodatkową 

specjalizacją, którą można by było po prostu realizować. Trudno było też zakładać, że w bardzo krótkim 

czasie, kiedy tak naprawdę dopiero co kończy się odbiór bioróżnorodności,  co prawda park mamy 

przygotowany i ule faktycznie są już zakupione i funkcjonują, ale trudno było się spodziewać jakiegoś 

wielkiego gwałtownego zaangażowania i zainteresowania tą klasą i w związku z tym w ramach zawodu, 

który funkcjonuje w rolniku będą prowadzone te zajęcia związane z pszczelarstwem Natomiast 

oczywiście nie rezygnujemy z tego, wrócimy w przyszłym roku 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy ktoś się zgłosił w ogóle 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: z tego co pamiętam to jedna osoba była zainteresowana, 

stricte zawodem pszczelarstwa. Poprowadzimy dosyć intensywną kampanię promocyjno-reklamową  

i będzie to już nie na zasadzie pewnej wizji i teorii, tylko praktyki którą mamy. Będziemy mogli pokazać 

wszystkie pomieszczenia. Będą w niej uczestniczyć na pewno rodzice z dziećmi, będą klasy i mam 

nadzieję, że dosyć dobra promocja spowoduje, że w przyszłym roku  przynajmniej częściowo w jakimś 

zakresie uda nam się chociażby połowę klasy pszczelarskiej utworzyć. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: jaki jest ostateczny wynik finansowy PCM, bo wspomniał 

Pan Starosta, że odbyło się Walne. Wspomniał Pan również, że Zarząd nie wyraził zgody na 

przystąpienie do programu ochrony zdrowia chorób płuc, nie bardzo to zrozumiałem, jeżeli tak 

króciutko można wyjaśnić o co chodzi. Trzecie pytanie, na jakim etapie jest tworzenie powiatowo-

gminnego Związku Transportu Pogranicze. Czy wszystkie samorządy podjęły już uchwały i czy 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Uchwałę podjęliśmy i minęło już prawie 3 miesiące, więc może 

coś w tej sprawie można by było powiedzieć. Co prawda to jest poza wystąpieniem Pana Starosty, ale 

padały również pytania spoza. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: spróbujemy wspólnie z Panem Januszem 

odpowiedzieć na te pytania. Pierwsze dotyczy wyniku finansowego PCM, więc on został przyjęty jako 

wynik pozytywny na poziomie około 700 tys. zł., z tym że pojawiły się zastrzeżenia biegłego rewidenta, 

który badał Spółkę i finanse i który uważa, że nie ma pewności, że ten wynik finalnie uda się utrzymać,  

w związku z tym, że nie wiadomo jak NFZ potraktuje niewykonania, które nastąpiły w minionym roku 

w związku z pandemią. Jak wiadomo w PCM również utworzono oddział covidowy, ale co za tym idzie 

część procedur, które były realizowane, albo zaplanowane do realizacji na innych oddziałach nie była 

możliwa do wykonania chociażby przez to, że był utrudniony dostęp pacjentów do szpitala.  

W związku z tym siłą rzeczy części procedur nie wykonano, a otrzymano za nie finanse, jakby awansem, 

i teraz nie wiemy do końca w którym kierunku pójdzie polityka NFZ. Osobiście podzielam opinię, czy 

wątpliwość biegłego rewidenta, bo wydaje mi się, że rozsądniej byłoby stworzyć pewną rezerwę na 

ewentualność konieczności zwrotu środków niezrealizowanych procedur, wtedy ten wynik finansowy 

byłby pod kreską wyraźnie, natomiast nie trzeba byłoby płacić podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych, co byłoby z drugiej strony dobre, dlatego tutaj mieliśmy mieszane 

uczucia, ale Zarząd i Pani Księgowa twardo stali na stanowisku, że jest dobrze. Myślę, że z ostrożności 

mogliśmy się zachować tak jak proponował biegły rewident czy Przewodniczący Rady Nadzorczej i ja 

również się skłaniałem ku temu rozwiązaniu, ale Zarząd uznał, że jednak chce mieć ten zysk i nie mamy 

wcale jednoznacznej odpowiedzi, kto ma racje, w przyszłości się okaże. Druga sprawa dotyczyła nie 

wyrażenia zgody na program profilaktyczny, musielibyśmy te dokumenty odszukać z procedowania na 

Zarządzie kilka tygodni temu. Nie bardzo pamiętam dlaczego nie zgodziliśmy się, ale jakiś powód 

sensowny musiał być, że nie wzięliśmy udziału w tym programie. 
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Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: była to oferta firmy zewnętrznej na 

doradztwo, dlatego Zarząd się nie zgodził. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: jakieś poszukiwanie pieniędzy, ale 

dokładnie nie pamiętam i nie umiem do końca sprecyzować. Sporo takich różnych ofert do nas dociera 

i część z nich jest na tyle istotna, że opiera się o Zarząd, a część po prostu sam odrzucam już na wstępie. 

Codziennie przychodzą różne oferty współpracy, a ta była taka nieco bardziej racjonalna, ale jak się 

okazuje, chyba jednak finansowo kosztowna a niekoniecznie pozytywna. O transporcie zbiorowym  

i tych wszystkich ukształtowaniach się związku odpowie Pan Siano. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Cieszę się że Pan Radny się interesuje tym problemem, 

ponieważ to jest dosyć ważne zadanie, mam nadzieję, że powstanie Związku usprawni transport 

całościowo, kompleksowo na terenie dwóch powiatów: Głubczyckiego i Prudnickiego. Sytuacja jest 

taka, że idziemy zgodnie z procedurą, czyli podjęliśmy uchwały przyjmujące Statut. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Wszystkie? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak wszystkie, tutaj mamy już jasność, wszyscy są  

w komplecie. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: A Biała? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Biała nie. Z Białą będziemy rozmawiali później, po 

powstaniu Związku, żeby też zaproponować przystąpienie do Związku. Jeszcze jest jedna Gmina  

z Głubczyc, która realizuje transport poprzez własną Spółkę i tam też myślę, że z czasem dotrzemy do 

nich żeby zaproponować wspólne rozwiązanie. Samo uchwalenie statutu przez nas jeszcze jest 

niewystarczające, musi być zatwierdzony protokół, ponieważ on będzie elementem składowym 

wniosku, jeżeli chodzi o rejestracje u Pana Wojewody. Dlatego czas się o miesiąc wydłuża, po to żeby 

zebrać pełną dokumentację, jeszcze bodajże jedna gmina będzie miała jutro sesje, na której zostanie 

protokół zatwierdzony i będziemy mieli komplet dokumentów, łącznie z upoważnieniami wszystkich 

włodarzy samorządów, które wchodzą w skład tego Związku, do przeprowadzenia rejestracji przez 

Starostę Prudnickiego. Na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy, że całą procedurę bierze na siebie Starosta 

Prudnicki i on w imieniu wszystkich samorządowców będzie dokonywał procesu rejestracji.  

W przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej w poniedziałek będziemy mieli komplet dokumentów  

i złożymy wniosek o rejestracje do wojewody i teraz jest ten tryb związany już z procedurą, po stronie 

rządowej, więc Wojewoda, Ministerstwo, powrót do Wojewody, jeżeli pozytywne stanowisko, to 

zostanie upublicznione w monitorze, gdzie 15 dnia formalnie Związek zacznie funkcjonować i będzie 

musiał masę rzeczy formalnych w tym dniu właśnie podjąć tzn. odnowa umowy, od nowa wnioski, 

będzie to bardzo próżna praca. Szukamy również kadry i chciałem powiedzieć o tym oficjalnie, 

potrzebna nam jest księgowa i to księgowa, która ma doświadczenie samorządowe, ponieważ jak 

Państwo wiecie Związek funkcjonuje na zasadach takich jak samorząd i jeżeli oczywiście Państwo 

znalibyście kogoś takiego, albo moglibyście zarekomendować to taka propozycja jak najbardziej mile 

jest widziana i kontakt najlepiej bezpośrednio ze mną i można by było również porozmawiać o takich 

sprawach, bo sprawy związane z prowadzeniem biura i zatrudnienia również będą w pierwszej fazie 

podejmowane i również są kluczowe ze względu na to, że Związek rozpoczyna swoją działalność  

i muszą być od razu zatrudnieni ludzie, którzy będą wiedzieli co mają robić i muszą to być ludzie 

kompetentni. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: rozumiem, że Pan Starosta pamięta, co nam obiecał, że 

regularnie będziemy otrzymywali informację nt. Związku, tego co się obecnie dzieje. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: tak. 
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Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: po podjęciu uchwały tak jakby Rada jest wyłączona  

w sprawach decyzyjnych, także dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko: Panie Starosto naprawdę jestem 

zmartwiony tym, że tak strasznie próbujecie pomóc firmie Henninges. Wie Pan dokładnie, lub Pan nie 

wie, że w chwili obecnej trwają tam zwolnienia, czyli zakład się praktycznie nie wywiązuje z obietnic, 

które zostały gdzieś tam złożone, są w pewnych dokumentach, że ma nastąpić duży wzrost zatrudnienia. 

W tej chwili nie zwalniają tam się sami pracownicy, tylko zwalniani są przez zakład pracy i dlatego 

bardzo jestem zmartwiony, że Pan z nimi prowadzi jakiekolwiek rozmowy w zakresie np. pomocy dla 

nich. Niech Pan promuje i udziela pomocy pracownikom, mamy Powiatowy Urząd Pracy. To jest jedno 

takie pytanie, dlaczego właśnie jakieś rozmowy trwają w sprawie udzielenia pomocy w firmie 

Henninges, która nie ma co się oszukiwać wyzyskuje zwykłych pracowników i to jest moja taka jedna 

bolączka, a druga bolączka związana jest z rodzinami zastępczymi. Na czym polegały te wszystkie 

skargi, które wpływają do Zarządu w sprawie rodzin zastępczych, dziękuję. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: o skargach to więcej pewnie powiedziałaby 

Pani Dyrektor PCPR. One dotyczyły takich drobiazgowych kwestii w funkcjonowaniu rodzin, gdzie 

strona, która uważa się za pokrzywdzoną, czyli dla przykładu ojciec biologiczny czy babcia pisali, że 

jest niewłaściwa opieka nad dziećmi, czy są jakieś warunki nie spełnione. Trzeba by było każdą z tych 

skarg rozłożyć na czynniki pierwsze i przez parę godzin, mówiąc po młodzieżowemu rozkminiać i nie 

wiadomo do czego byśmy dzisiaj doszli. Staramy się to weryfikować poprzez Starostwo i PCPR. 

Natomiast jeżeli chodzi o Henninges, to jednak będę się upierał, że ta firma w Prudniku 

zafunkcjonowała, jest dużym osiągnięciem władz samorządowych jeszcze poprzedniej kadencji,  

w sensie Pana Burmistrza i Radnych miasta Prudnika, pracowników urzędu. My również wspieraliśmy 

to zagadnienie głównie środkami pozyskanymi z Urzędu Pracy, gdzie kilkadziesiąt osób miało 

subwencjonowane zatrudnienie. Firma, która ma ambitne plany rozwojowe, do czego dochodzi 

modernizacja, praktycznie budowa nowej hali przemysłowej wewnątrz skorupy, które tworzą mury 

zewnętrzne dawnego Frotexu. Całe wnętrze już jest nowoczesne, spełniające wymogi, te plany ambitne 

są kontynuowane i już kolejne obiekty będą poddawane remontowi, przysłonięta banerem portiernia  

a w przyszłości następne hale. Natomiast nie mi oceniać poziom wynagrodzeń w tej firmie, też uważam, 

że jest on niski, ale nawet dyskutowałem na ten temat na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Spółki, 

próbując jakby nakłonić, czy przekonać, że ta polityka powinna trochę zostać zmodyfikowana bo masa 

osób, które wyjeżdżają na szkolenie do Czech, później nie chce pracować za mniejsze pieniądze  

w Polsce, no ale to jest polityka firmy, ja nie będę w nią naprawdę ingerował, bo nie znam też do końca 

powodów takiego akurat działania. Druga sprawa to zwolnienia. Znam ich powody, one są niezależne 

od firmy, jest na rynku dostawców usług podzespołów ogromny kryzys w tej chwili, nie powinienem  

o tym mówić chyba, w każdym bądź razie, jest ogromny problem z dostawą komponentów, którymi są 

czipy niezbędne do wytworzenia produktu finalnego. To są moim zdaniem problemy chwilowe, w ciągu 

paru miesięcy najdalej to zostanie unormowane. Ale dzisiaj gwałtowny spadek postaw podzespołów 

powoduje, że nie są w stanie realizować produkcji i z tego co tłumaczono, duża część załogi jest 

zagospodarowana na prace porządkowe, prace przygotowawcze, no ale niestety nie wszystkich da się 

tak utrzymać. Sugerowaliśmy z Panem Nosidlakiem i z Panią Klimko pewne rozwiązania ratunkowe, 

poprzez Fundusze Rządowe, które w pandemii się pojawiły, ale z tego co później usłyszałem, jednak 

nie mogli z tego skorzystać. Także nie ma tu żadnej złej woli ani oszustwa ze strony firmy, która 

rzekomo nie wywiązuje się z powziętych zobowiązań, tylko raczej chodzi o to, że jest chwilowy 

problem właśnie z dostawami materiałów.  

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

chciałabym, żeby Państwo poszli do domu z takim poczuciem, że jest dużo skarg na rodziny zastępcze 

i chciałabym Państwu wytłumaczyć. Skarżąca, czyli babcia, jest to Pani, która w lipcu wykazywała się 

bardzo dużym niepokojem i ta jedna babcia złożyła 11 skarg w dosyć krótkim czasie na funkcjonowanie 

rodziny zastępczej. Naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu, chociaż byśmy nie wiadomo jak 

pracowali. Podjęliśmy plan naprawczy z tą rodziną zastępczą, w której tak jak mówiłam jest piątka 

dzieci. Mamy bardzo pozytywne opinie ze szkół co do dwójki starszych dziewczynek w tej rodzinie. 

Trzech chłopców jeszcze było w wieku przedszkolnym, jeden zaczął dopiero teraz od września chodzić 
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do szkoły. Skargi wynikają przede wszystkim z konfliktu, my proponowaliśmy babci, aby się również 

zaangażowała i mówiliśmy, że ona może przejąć opiekę, bo niekoniecznie musi być tak, że rodziną 

zastępczą będą ci dziadkowie ze strony matki biologicznej dzieci. Natomiast babcia nie wykazuje chęci 

i myślę, że z takiej złośliwości też pisze pisma, że dzieci powinny trafić do rodziny zastępczej 

zawodowej. Babcia uważa, że nawet w placówce opiekuńczo - wychowawczej będzie tym dzieciom 

lepiej niż w rodzinie. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że od września mamy o 22 dzieci więcej 

w pieczy zastępczej, niż mieliśmy w styczniu więc jest sytuacja niezwykle niepokojąca, mamy trzech 

koordynatorów którzy starają się utrzymywać z tymi rodzinami kontakt najlepiej, jak jest to możliwe  

i właściwie na żadne inne rodziny nie mamy skarg i żadnych problemów z tymi rodzinami nie ma. 

Prowadzimy grupę wsparcia, prowadzimy bardzo dużo zajęć w ramach Programu Bliżej rodziny  

i dziecka, rozpoczęliśmy korepetycje dla dzieci, prowadzimy zajęcia psychologiczne zarówno dla dzieci 

jak i dla opiekunów, staramy się dotrzeć do rodzin biologicznych również żeby włączyć rodziny 

biologiczne w proces wychowania, ale również proces odzyskiwania dzieci. Babcia nam się wyciszyła, 

wiemy że w tej chwili jest w Polsce, ale skarg nie ma. Niestety są takie sytuacje, w ubiegłym roku był 

taki okres na przełomie wiosny i lata, kiedy ta sama babcia była również bardzo aktywna i napisała 

sporo skarg. Nie mamy żadnego wpływu na to, co ta Pani myśli i co pisze. Skargi są bezzasadne  

i wszystkie są przekazywane do Sądu, natomiast Sąd decyduje jednak o tym, aby tę rodzinę zastępczą 

nadal utrzymać. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko: Pytałem dlatego, że Pan Starosta 

wspomniał o tych skargach, a miałem takie różne informacje, dlatego zapytałem w jakim kierunku szły 

te skargi, dziękuję. 

Głos zabrała Radna, Pani Alicja Zawiślak: chciałam tylko powiedzieć, że znam tą rodzinę i znam tą 

sytuację. To jest naprawdę trudna rodzina, w której są moje, twoje i nasze dzieci. Są dwie rodziny, które 

sobie poukładały życie, a dziadkowie wzięli dzieci tylko po to, żeby brać pieniądze, dziękuję. 

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

posiedzenia. 

9. Podjęcie uchwały 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 368a) (15:20:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 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 368a) (15:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, 

Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Józef 

Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59205
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku (druk nr 369) (15:22:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 369) (15:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, 

Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Antoni Sokołowski, Mirosław 

Czupkiewicz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2021 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej (druk nr 370) (15:23:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/318/2021 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Głogówek pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 370) (15:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Bożena 

Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, 

Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

12. Podjęcie uchwały 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 371) (15:24:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu uchwały. 

Następnie 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=59208
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59210
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59212
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W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 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 2022 (druk nr 371) (15:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Joachim 

Kosz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Alicja 

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

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b) 

(15:26:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian, które 

zostały wprowadzone w projekcie uchwały. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska poinformowała, że zwiększono dochody majątkowe o kwotę 

55.000 zł. w Rozdziale 80195 (otrzymane dochody po rozliczeniu projektu ze środków UE). 

Zwiększono dochody bieżące: o kwotę 567.240 zł. w Rozdziale 60014 (środki otrzymane z RFRD na 

dofinansowanie remontu drogi relacji Biała-Mochów); o kwotę 83.620 zł. w Rozdziale 70005 (dochody 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej); o kwotę 45.000 zł. w Rozdziale 80195 

(otrzymane dochody po rozliczeniu projektu ze środków UE). Zwiększono plan wydatków bieżących  

o kwotę 850.860 zł. w Rozdziale 60014 na "Remont drogi powiatowej nr 1208 relacji Biała-Mochów 

(do DK40) na odcinku od m. Rostkowice do m. Mionów na odcinku 2845m.". Po stronie planu 

wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia: w Rozdziale 75020 o kwotę 100.000 zł. (wykonanie 

instalacji klimatyzacyjnej w budynku SP-etap I-3p. budynku). Zwiększono dochody bieżące o kwotę 

283.620 zł. w Rozdziale 60014 (deklarowana dotacja z Gminy Biała na dofinansowanie remontu drogi 

relacji Biała-Mochów). Zwiększono wydatki bieżące: o kwotę 283.620 zł. w Rozdziale 60014 na 

"Remont drogi powiatowej nr 1208 relacji Biała-Mochów (do DK40) na odcinku od m. Rostkowice do 

m. Mionów na odcinku 2845m." 

Głos zabrał Radny, Pan Kazimierz Bodaszewski: skoro dostaliśmy pieniądze na drogę z Mionowa, bo 

miałem wczoraj w tej sprawie interwencję, kiedy ta droga może być robiona? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: w tym roku. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: dlatego wprowadzamy to, jak najszybciej, żeby 

można było to zrealizować. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: bardzo dobrze, że przyznano pieniądze, bo nie było to łatwe, 

bo tak jak Pan Starosta mówił, że to jest na takim odcinku, że nie ma warunków, aby otrzymać dużą 

ilość punktów. 

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

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 372b). 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59214
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. (druk nr 372b) (15:31:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, 

Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Bożena 

Wróblewska, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, 

Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

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

(druk nr 373) (15:31:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 373) (15:32:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, 

Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Janusz Siano, 

Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

15. Skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami. (15:32:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad przedmiotową skargą. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: już mówiłem o tym na Komisji, że mam pewne 

wątpliwości, czy to jest skarga, a nie zwykłe pismo i tą wątpliwość mam do dzisiaj. Jeżeli państwo 

zapoznacie się z tą treścią tego pisma Sądu, to na dole jest napisane, że podobne pismo zostało 

wystosowane bodajże w 2000 roku. Takie pismo zostało wystosowane i kiedyś nie było uznane jako 

skarga. No to pytanie, czy to pismo dotyczące tej samej materii nią jest, to tylko takie moje uwagi, 

dziękuję. 

Głos zabrała Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Radca Prawny: szanowni Państwo nie tytuł pisma, 

a jego treść decyduje o charakterze i zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, mamy określone, że pismo należy traktować jako skargę. Czyli przedmiotem skargi 

może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy lub przez ich 

pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwianie spraw. W treści tego pisma mamy niewątpliwie dwa takie elementy 

zachowane, czyli zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań i też przewlekłe załatwianie spraw. 

Myślę że z treści tego artykuł nie możemy nie uznać tego pisma jako skargi.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59217
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=59219
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Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: a to wcześniejsze pismo, bo po komisji miała Pani to 

sprawdzić.  

Głos zabrała Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Radca Prawny: wcześniejszy pismo było kierowane 

tylko i wyłącznie do wiadomości do Starosty, a było skierowane do PCPR. 

W związku z koniecznością skierowania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący 

Rady poddał punkt pod głosowanie. 

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w związku z zaistniałymi 

nieprawidłowościami. (15:34:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, 

Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir 

Rudy, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko 

• PRZECIW (1): 

Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Mirosław Czupkiewicz 

• BRAK GŁOSU(1): 

Ewelina Langfort 

16. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r. (15:35:00) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami. 

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

swoim posiedzeniu przyjęła przedmiotową informację ,,jednogłośnie”. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Nastąpiła zmiana quorum (15:40:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

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

informację o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r. 
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Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu Powiatu Prudnickiego za  

I półrocze 2021 r. (15:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Alicja 

Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, 

Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz 

Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort 

17. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:41:00) 

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

29 października br. o godzinie 13:00. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:42:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Joachim Kosz 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: zapytał, czy wpłynęło dużo wniosków mieszkańców Powiatu 

do budżetu na rok 2022.  

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: wnioski są składane na biuro podawcze więc na tą chwilę nie 

wiem, ile dokładnie będzie wniosków, natomiast na tą chwilę wpłynęły cztery wnioski od Radnych. 

Radny, Pan Dariusz Kolbek złożył 3 wnioski do projektu budżetu na rok 2022 r. dot. remontów dróg: 

do miejscowości Kazimierz oraz odtworzenia rowów w kierunku Cieśniowa, wykonanie remontu drogi 

powiatowej pomiędzy Zawadą a Golczowicami oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni, przy ulicy 

3 Maja w Głogówku, która w wielu miejscach jest zniszczona mimo częstych napraw. 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko złożył 3 wnioski dot.: barier ochronnych na moście  

w kierunku Szybowic, ustawienia znaku drogowego w miejscowości Szybowice oraz przewozu dzieci 

do szkół z Szybowic. 

18. Zamknięcie XLVII sesji Rady Powiatu (15:47:00) 

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

 

 

 

 

……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 
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