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Protokół Nr XLVIII/2021 

z posiedzenia XLVIII sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 29 października 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-10-29 o godz. 13:08:52, a zakończono o godz. 15:42:09 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. Joanna Korzeniowska 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Radosław Roszkowski 

8. Janusz Siano 

9. Antoni Sokołowski 

10. Magdalena Sobczak 

11. Judyta Walocha 

12. Bożena Wróblewska 

13. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLVIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:08:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

Nastąpiła zmiana quorum (13:09:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dragomir Rudy 

2.   Dariusz Kolbek 

Nastąpiła zmiana quorum (13:09:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 17 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:09:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:10:00) 

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 zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2021 (druk nr 382a); 2) wprowadzenie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60855
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60856
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60857


str. 2 

 

projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk  

nr 383b); 3) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną (druk nr 384); 4) wprowadzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 385). Zgodnie z art. 15 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Dokonanie zmian wynika z: w zakresie 

punktu 1 Zarząd Powiatu dokonał autopoprawki projektu uchwały ze względu na potrzebę aktualizacji 

zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. W zakresie punktu 2 wystąpiła potrzeba zmiany 

terminu realizacji zadania oraz wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania  

pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków 

transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym 

związanych z Covid-19”. W punkcie 3 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 

r. przyjęła wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli oraz skierowała do Rady projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego. W zakresie punktu 4, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 25 października 2021 r. zajęła stanowisko w sprawie skargi na działalność 

Zarządu Powiatu w Prudniku i skierowała do Rady projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ww. skargi. 

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 382a). 

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 382a) (13:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, 

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

Roszkowski, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, 

Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Dariusz Kolbek 

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

porządku obrad sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b). 

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b) 

(13:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Alicja Zawiślak, 

Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, 

Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, 

Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko 

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

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

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 384). 



str. 3 

 

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

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku (druk nr 384) (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Janusz Siano, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Bożena 

Wróblewska, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

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

porządku obrad sesji punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 

Powiatu w Prudniku (druk nr 385). 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 385) 

(13:20:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (17): 

Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Antoni 

Sokołowski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Ewelina 

Langfort, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard 

Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko 

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

zmianach. 

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

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Judyta 

Walocha, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Joanna 

Korzeniowska, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.09.2021 r. (13:23:00) 

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

do protokołu i poddał go pod głosowanie. 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60868
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Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Joanna 

Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Janusz Siano, 

Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina 

Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Ryszard Kwiatkowski 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:24:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

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

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

sesyjnym. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Panie Starosto jaki był powód rezygnacji członka Rady Nadzorczej. 

Czy został on odwołany? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie. Pan Brzozowski był członkiem 

kierownictwa poprzedniego, jeszcze sprzed paru lat, naszego szpitala, z którego pracy byliśmy 

zadowoleni. Z całego kierownictwa, nie tylko Pana Brzozowskiego, w związku z tym poprosiłem go 

o pomoc w przetrwaniu okresu zmiany Zarządu tego szpitala. I tak się stało, ten okres przejściowy trwał 

kilka lat. Chyba z 2,5 roku, może 3, kiedy Pan Brzozowski kierował Radą Nadzorczą. Ale ponieważ ma 

naprawdę daleko, bo z Jeleniej Góry musiał do nas przyjeżdżać, więc sam wyraził chęć zakończenia 

swojej pracy w Radzie Nadzorczej, ponieważ nie są to jakieś profity szczególne, wręcz przeciwnie  

i złożył taką rezygnację. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy już jest nowy kandydat. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Już jest powołany nowy członek Rady 

Nadzorczej, ponieważ jest na to 2 tygodnie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Kto jest nowym członkiem Rady Nadzorczej. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Pan nazywa się Wiesław Duda. Nie jest 

spokrewniony chyba z prezydentem. Był między innymi dyrektorem szpitala w Krapkowicach, 

pracował również w szpitalu onkologicznym w Opolu. No i wyraził akceptację. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: dlaczego do tej pory nie został powołany Wicedyrektor LO nr 1  

w Prudniku.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To jest w kompetencjach Dyrektora. 

Oczywiście my akceptujemy kandydaturę, natomiast widocznie z tych osób, które dyrektor proponował 

nikt nie wyraził zgody. Tak mi się wydaje, bo takie też docierały od Pana Dyrektora sygnały. Czyli nie 

ma chętnych. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: została wytypowana do pełnienia obowiązków, gdy nie ma 

Dyrektora. To była tylko ta osoba wytypowana, czy też były inne propozycje. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60871
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60876
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To trzeba Pana Dyrektora zapytać, ja 

naprawdę nie znam takich szczegółów. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: pytam, ponieważ to było w sprawozdaniu. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: no wspomniałem o tym, ponieważ Zarząd 

podjął taką uchwałę, ale trudno mi za Dyrektora odpowiadać, z kim on dyskutuje o tym, czy ktoś 

chciałby zostać zastępcą, albo zgodził się pełnić jego zastępstwo podczas nieobecności. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy to jest związane z tymi obostrzeniami, jakie ma Wicedyrektor, 

czyli chodzi o tą ilość godzin jaką ma. Wiem, że między innymi to jest przyczyną, że nie ma 

Wicedyrektora. Dlatego, że tam jest dużo pracy, a pieniądze są małe. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Bardzo możliwe, że to jest związane 

również z tym, ponieważ Wicedyrektor ma podobne ograniczenia jak dyrektor, jeśli chodzi  

o nadgodziny. No, i tak prawdę to się dzisiaj po prostu nie kalkuluje ani być dyrektorem, ani zastępcą. 

Odpowiedzialność duża, a pieniądze żadne. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli ta osoba nie ma żadnych ograniczeń, tzn. ma, tak jak miała 

i  jeszcze może pełnić funkcję Wicedyrektora. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie pełni funkcji Wicedyrektora, tylko 

zastępuje Dyrektora. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: gdy nie będzie Dyrektora, pełni funkcje Dyrektora, tak? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, ale czy tam są wtedy jakieś 

ograniczenia, nie wiem. Myślę, że nie, bo właśnie dlatego się zgodził, tak myślę. 

Głos zabrała Pani Radna Joanna Korzeniowska: Wczoraj Pan Dyrektor, Pan Benedykt Chałupnik będąc 

na Komisji Edukacji wyjaśniał wszystko. Dlaczego nie ma Wicedyrektora, dlaczego został, to znaczy, 

kto może pełnić jakieś obowiązki, a zwłaszcza to, że nie ma chętnych na objęcie stanowiska 

Wicedyrektora. Także myślę, że wszystko zostało powiedziane. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pani Przewodnicząca, Pani tutaj pełni jakąś rolę adwokata czy coś. 

Ja nie Panią prosiłem o odpowiedź, tylko Starostę. 

Głos zabrała Pani Radna Joanna Korzeniowska: To jest udzielenie informacji z wczorajszego dnia i ja 

mam takie samo prawo zabrać głos, jak Pan. 

Głos zabrał Pan Radny Dariusz Kolbek: Bo Pani weszła w ogóle, gdy ja mówiłem, to Pani zabiera głos, 

nie wiem czy to jest normalne. Złośliwość Pani to nie ma granic. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Józef Janeczko: Ja, nie widzę tu żadnej złośliwości, Proszę Pana.  

Głos zabrał Pan Radny Dariusz Kolbek: Pan Starosta poinformował o tym, że jest osoba, która będzie 

pełniła obowiązki, więc zapytałem się w związku z tym. 

Głos zabrała Pani Radna Joanna Korzeniowska: Były wyjaśnienia, mam prawo zabrać głos. 

Głos zabrał Pan Radny Dariusz Kolbek: Ma Pani prawo, oczywiście. 

Głos zabrała Pani Radna Joanna Korzeniowska: Ale była mowa o tym, dlaczego nie ma zastępcy. 

Głos zabrał Pan Radny Dariusz Kolbek: ale mógł powiedzieć Pan Dyrektor, że jest osoba, która pełni 

obowiązki dyrektora a nie powiedział tego.  

Głos zabrał Pan Radny Dariusz Kolbek: Proszę mi coś teraz powiedzieć, chodzi mi o ten projekt 

Bioróżnorodności. Pan mówił, że jakieś były opóźnienia. Czy tam już wszystko jest w porządku. Bo 

mówiliście, że jakieś zaległości z tego wynikały. 
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Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Chodzi o prace budowlane, ale wykonawca 

wykazał nam, że te opóźnienia odbiorów nie wyniknęły z jego winy, dlatego odstąpiono od naliczania 

odsetek. Chodzi o prace budowlane. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ale już są skończone. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Remontowe są skończone. Jeszcze 

złożyliśmy wniosek o zmianę tego projektu, bo zostały nam środki zaoszczędzone w ramach zakupu 

wyposażenia. Chcemy po prostu wszystkie środki wykorzystać i dokupić wyposażenie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: To rozumiem. Proszę mi jeszcze powiedzieć, rozwiązaliśmy umowę 

z Gminą Prudnik, o co dokładnie chodziło. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Wynajęcie miejsca w obiekcie dawnego 

OPS-u, gdzie teraz mamy Nadzór Budowlany. Tam była umiejscowiona serwerownia Gminna. Myśmy 

to użyczali Gminie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: i to oni zrezygnowali. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, przenieśli tą serwerownię w całkiem 

inne miejsce. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy mieliśmy z tego jakieś pieniądze? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie, tylko za zużyte media, bo za miejsce 

nie pobieraliśmy opłaty. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: chciałem jeszcze zapytać o Kolej Racławice Śląskie. Pan mówił  

o dofinansowaniu. My jakieś środki przekazujemy dla Województwa? 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: dopiero będzie podejmowana uchwała na 

ten temat. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy my przekazujemy pieniądze dla Województwa? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, ponieważ Województwo pozyskało 

z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych milion złotych, więc samorządy, którym zależy, żeby ta 

linia była reaktywowana, muszą dołożyć do kwoty bodajże miliona stu pięćdziesięciu tysięcy łącznie, 

żeby udało się zlecić wykonawcy studium planistyczne. My jesteśmy jednym z tych samorządów, 

którym zależy, położonym na trasie tejże kolei. Dlatego również solidarnie chcemy dołożyć do tego.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy to my dajemy, czy po prostu się dokładamy Samorządowi 

Wojewódzkiemu? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: My dokładamy się Samorządowi 

Wojewódzkiemu, żebym mógł zlecić to studium planistyczne. Solidarnie z innymi samorządami się 

dokładamy. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Bardzo dobrze. Czego dotyczyło jeszcze spotkanie z Burmistrzem 

Głogówka? Dróg? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: głównym tematem, był pomysł złożenia do 

Programu Ochrony Obszarów Wiejskich wniosku o dofinansowaniu modernizacji drogi w Kierpniu. 

Chodziło o kwestie współpracy, żeby tą drogę odtworzyć i poprawić jej standard, bo trzeba wykonać 

chodniki czy kanalizacje i wykorzystać na ten cel środki, które są w dyspozycji. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ale w samym Kierpniu, czy też między Rzepcami, a Kierpniem? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: tam jest dość długi odcinek. 

Głos zabrał Wicestarosta Pan Janusz Siano: To jest około 2 kilometrów, jest kanalizacja kładziona i na 

tym odcinku będzie nowa droga, o ile wszystkie aplikacje nam się uda załatwić. 
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Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ale przed Kierpniem też? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Cały Kierpień i wcześniej tam, gdzie jest cały tranzyt 

kanalizacyjny. Chodzi o kanalizację sanitarną, którą tam realizuje Gmina. Oni i tak by musieli 

odtworzyć nawierzchnię asfaltową, ale zaproponowali inne rozwiązanie, które naszym zdaniem jest do 

zaakceptowania, a mianowicie skorzystanie ze środków unijnych. My mamy jeszcze limit pewien do 

wykorzystania, 2 miliony 200 tys. zł., i moglibyśmy teoretycznie za 3 mln. zł. zrobić całą drogę łącznie 

z kanalizacją, z odwodnieniem drogi i z nowym chodnikiem.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Kiedy to ma nastąpić? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Aplikowanie jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Nie wątpliwie w tych rozmowach 

z Burmistrzem Głogówka każdorazowo, bo też rozmawiałem telefonicznie z Panem Wiceburmistrzem 

ostatnio, przewija się temat przyszłości zakładu opiekuńczo-leczniczego w Głogówku, bo chodzi o to, 

że ten obecny obiekt jest w fatalnym stanie i chcemy współpracy Gminy w decyzjach, ale i we 

wspólnych rozwiązaniach, które pozwolą zabezpieczyć mieszkańców i kadrę opiekującą się pacjentami. 

Chcemy stworzyć porządne warunki pracy i pobytu naszych pacjentów. Ale kwestia jest taka,  

że musimy rozstrzygnąć, na którym obiekcie to by miało się dziać. Bo naszym zdaniem ten 

dotychczasowy, będzie bardzo trudno remontować, żeby wyglądał zadowalająco. Potrzebny jest duży 

nakład, mówi się nawet o 4 mln. zł., a efekt będzie zawsze nie do końca satysfakcjonujący i chcemy tej 

współpracy z Gminą, żeby znaleźć rozwiązanie optymalne, bo spółka nie może już dłużej czekać, tylko 

jakieś kroki musi podjąć, żeby w którymś kierunku pójść.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czyli brany jest pod uwagę budynek domu dziecka w Głogówku? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja uważam, że byłoby to najlepsze 

rozwiązanie i chyba wielu tak uważa. Ale pytanie co wtedy stanie się z tym budynkiem obecnego  

ZOL-u. Więc my byśmy optowali za tym, żeby Gmina go od nas odkupiła, to znaczy od spółki, za jakieś 

niewielkie pieniądze.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: a jakie to są pieniądze? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: takie, które pozwoliłyby zainwestować je 

w dom dziecka. Myślę, że kwota około miliona byłaby satysfakcjonująca dla nas. Oczywiście można 

mówić o wyższych, ale też trzeba być realistą. Wtedy we władaniu Gminy byłby cały ten kompleks i by 

łatwiej Gminie było zarządzać tym terenem, ponieważ są tam części wspólne, dachy nakładające się na 

siebie, winda, która jest przedwojenna. Nigdy to nie będzie to co byśmy chcieli. I rozmawiamy, bo jeśli 

Gmina nie będzie się tym interesować, no to są warianty mniej korzystne dla Gminy, czyli przeniesienie 

ZOL-u do Prudnika, ale naszym zdaniem byłaby to duża strata dla mieszkańców Głogówka, dla tych, 

którzy tam przebywają, ale również tych, którzy tam pracują. Więc po prostu szukamy rozwiązań.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: co Gmina na to? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Gmina na razie myśli, nie wyraziła jakiegoś 

jednoznacznego stanowiska i dlatego ten temat będzie wracał dokąd nie postanowimy czegoś 

ostatecznie. Ale już nie można dłużej czekać, bo już naprawdę źle to wygląda, jeśli chodzi o budynek 

dotychczasowy. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: Panie Starosto, ja do tego samego tematu ZOL-u. Już kiedyś 

wspominałem, że pracownicy tej jednostki twierdzą, że według nich dla potrzeb pacjentów ten obiekt 

jest najlepszy. Tylko kwestia wyremontowania. Myślę, że idzie to zrobić, tylko trzeba z nimi 

porozmawiać. Dziękuję. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja tutaj pozwolę, nie do końca się zgodzić 

z Panem Radnym. Pan Radny przekazał słowa pracowników, odczuwam, że jest tam w załodze duża 

niechęć do zmian. Ale nie do końca chodzi o dobro pacjenta, a bardziej o pewną stagnację. Jest im tam 

dobrze, fajnie wiedzą gdzie co jest, wszystko mają opanowane. Natomiast, no ja nie wiem czy Państwo 
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wszyscy byli w tym obiekcie, ale ja nie uważam, że tam są warunki, takie jakie powinny być dzisiaj 

charakterystyczne dla wieku, w którym żyjemy. Wiem ze strony kierownictwa PCM-u, że kadra jest 

dosyć zasiedziała i nawet nie chcą się za bardzo aktywizować, w sensie jakiś szkoleń dodatkowych  

w innych oddziałach, żeby poznać pracę chociażby szpitala. Jak jest propozycja przyjazdu do Prudnika, 

na wymianę doświadczeń, to idą na chorobowe. Jest tam jakiś problem w załodze na pewno. Może nie 

powinienem o tym tutaj mówić, ale ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś nie chce mieć defacto 

nowego budynku, tylko chce nas zmuszać do remontu starego. W sytuacji kiedy by ten remont musiałby 

się odbywać z pacjentami w środku. Ja bym swojej mamy, czy dziadka tam nie położył, żeby mu się 

tynk na głowę sypał, bo załoga nie chce się stamtąd ruszyć. Dla mnie to dość skandaliczne. Ale 

będziemy oczywiście rozmawiać z załogą i na takie spotkanie przyjadę, jeśli Pan Radny będzie 

kontynuował temat i takie spotkanie zainicjuje.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy w budynku po domu dziecka nie ma już żadnych lokatorów?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: No mamy taki zapas na razie, że jest tam 

możliwość również, żeby te 14 dzieci mieszkało. Tylko, że to jest ogromny budynek na taką ilość dzieci. 

To jest nie logiczne, więc mamy też chętnego na zakup tego obiektu. Uważam, że jest to wspaniała 

nieruchomość, jedna z najlepszych jakimi dysponujemy w Powiecie  i sprzedawać ją za słabe pieniądze 

to nie do końca jest dobry pomysł, więc ZOL byłby naprawdę na poziomie XXI wieku, gdybyśmy to 

skutecznie poprowadzili. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Na pewno tam jest dobre miejsce, budynek tam jest nowy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: I proszę zauważyć, spokojnie remontujemy 

ten budynek, przeprowadzamy na nowe miejsce pacjentów i jest wszystko uratowane. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Ja nie wiedziałem, że tam jest jakiś problem z pracownikami, że 

mają jakiś opór. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To jest dosyć świeża informacja. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Dziwi mnie to, bo ja nie wiem jakie są powody tego, im się chyba 

tam nie pogorszy. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja też nie wiem. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Jeżeli mogę dodać, jest to naturalny opór przed zmianą.  

W każdym zakładzie pracy taki opór jest, więc to nie jest nic niezwykłego. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: W tej chwili ile mamy miejsc w ZOL-u, a ile tam w tym 

nowym budynku by było? Czy jest możliwość utrzymania takiego samego stanu? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Tak, oczywiście. Wiąże się to z nadbudową. 

Jest taka możliwość techniczna. Koszt tej adaptacji to około 5/6 mln. zł. jest wyliczony. Dużo, ale 

gdybyśmy na przykład na Podgórnej chcieli podobną instytucję utworzyć to podobne byłyby to kwoty, 

żeby to skutecznie przeprowadzić. Udało się pozyskać 15 mln. zł. z Polskiego Ładu, no to wydaje mi 

się, że 6 milionów w kolejnej edycji też jest możliwe, choćby właśnie na ten cel. Tylko, że tu by były 

potrzebne z Gminą Głogówek jakieś wspólne, konkretne uzgodnienia i decyzje. No i będziemy naciskać 

w tej sprawie. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Jeżeli chodzi o kwestie sprawy z położeniem chodnika przy sklepie 

Dino, chciałbym się dowiedzieć, czy chodnik będzie stricte przeznaczony dla mieszkańców, którzy będą 

chodzili i robili zakupy w tym sklepie, zrobiony pod prywatną instytucję, prywatny sklep, prywatnego 

przedsiębiorcę, czy też do innych celów? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: To jest inwestycja, która będzie lokalizowana na mieniu 

Powiatu, więc tu nie ma mowy o robieniu czegoś, dla kogoś prywatnego, tylko robimy to na własnym 

mieniu, na własnej działce dla mieszkańców przede wszystkim Łącznika, którzy mają chodnik wzdłuż 

Łącznika, który  w pewnym momencie się kończy i muszą po prostu iść drogą do tego sklepu. Jest tam 

duże zainteresowanie, duży ruch w sklepie. W związku z tym wydaje się zasadne budowanie tam 
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chodnika, który zresztą też jest na wniosek lokalnej społeczności Łącznika. Wydaje mi się, że to jest jak 

najbardziej słuszne rozwiązanie. Robimy to wspólnie z Gminą Biała, przy małych nakładach, ponieważ 

materiał w większości to będzie materiał, który już posiadamy, który został zdemontowany, kostka  

w dobrym stanie, którą tam będziemy kłaść. Są bardzo małe koszty i wydaje się, że będzie to naprawdę 

służyło mieszkańcom, przede wszystkim do tego żeby mogli spokojnie dojść do sklepu. Są również 

ważne kwestie bezpieczeństwa.  

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Trzymam też Zarząd za słowo i zmierzam w tym kierunku, że jeżeli 

będzie taka potrzeba w innych miejscowościach naszego Powiatu, to również się przychyli do takiego 

stanu rzeczy. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Jak zawsze Panie Radny. 

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Nie, nie koniecznie zawsze. Dziękuję bardzo.  

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

realizacji kolejnego punktu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych  

nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376) (14:09:00) 

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

Głos zabrał Pan Radny Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado na pierwszy rzut 

oka wydaje się, że ten projekt uchwały jest prosty i nie powinien rodzić żadnych wątpliwości. Nie mniej 

jednak jak się zagłębimy troszeczkę bardziej w ten projekt, no to rzeczywiście nasuwa się wiele pytań  

i wiele wątpliwości. Jeżeli Państwo pozwolicie to chciałbym się z Państwem podzielić swoimi 

ostrzeżeniami i wątpliwościami. Pamiętacie Państwo w sierpniu na nadzwyczajnej sesji, w ubiegłym 

roku podjęliśmy uchwałę intencyjną w tej sprawie. Rada była zgodna jednogłośnie, a wynikało to 

z faktu, że na tamtym etapie nie rodziło to żadnych skutków finansowych dla Powiatu i wydawałoby 

się, że temat jest prosty, że nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Natomiast ten projekt 

uchwały, no on już mówi o kosztach i proszę Państwa na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie wiem, kto 

jest beneficjentem tego Projektu, bo w uchwale naszej sprzed roku mówi się o 11 beneficjentach, 

natomiast jak Państwo zobaczycie do projektu to mówimy o kwocie 159 890 zł. Jeżeli tą kwotę 

podzielimy przez to, co my mamy w tym projekcie do zapłaty to wyjdzie nam 8, czyli beneficjentów 

jest 8. Wczoraj Pani Sekretarz poinformowała mnie, że wycofał się 1 z beneficjentów - Kietrz. No dobra 

skoro się Kietrz wycofał, no to powinno być 10. Pytanie, dlaczego dzielimy tą kwotę przez 8? No  

i znowu Pani Sekretarz mi wyjaśniała, że Województwo Opolskie, jako wnioskodawca i ten, który 

pozyskał ten milion złoty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zrobienie tego opracowania, 

jakby już nie będzie dopłacał. No tylko proszę Państwa w tym momencie beneficjent stawia się jako 

podmiot uprzywilejowany, a tak nie powinno być. No znowu mi tutaj nie pasują dane, no bo skoro 

Kietrz się wycofał to powinno być 10. Skoro Województwo Opolskie jest uprzywilejowane, no to znowu 

mi brakuje jednego podmiotu. Czyli przy złożeniu, że Województwo Śląskie też jest uprzywilejowane, 

no to wtedy pasuje i mamy 8. Tylko pytanie dlaczego i Województwo Opolskie i Województwo Śląskie 

są uprzywilejowani? Na to pytanie chciałbym uzyskać informacje i tak naprawdę ilu jest beneficjentów 

tego programu? Proszę Państwa ja na sesji rok temu zapytałem, mam tutaj wydruk z protokołu 

i zapytałem  tak: Radny Czupkiewicz zapytał, czy podejmując taką uchwałę, podpisując porozumienie 

Powiat będzie miał możliwość wycofania się i jeżeli tak to, czy poniesie z tego tytułu jakieś koszty. 

Odpowiedź Pani Sekretarz jest taka, że jest to uchwała intencyjna, ze pozwoli złożyć wniosek do 

programu liderowi, jeżeli chodzi o jakieś koszty to w późniejszym czasie Radni podejmą decyzję, czy 

w ogóle Powiat będzie dofinansowywał to zadanie i w jakim zakresie. Wyżej wymieniona uchwała na 

dzień dzisiejszy, czyli rok wcześniej nie rodziła żadnych skutków finansowych. No i dlatego myśmy, 

na to się zgodzili. Kolejna sprawa, którą chciałbym wyjaśnić to jest to: tutaj Pani Sekretarz jeszcze nas 

poinformowała, że cały program szacuje się na kwotę około 160 mln. zł. Teraz na stronie internetowej, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60880
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na oficjalnej stronie Samorządu Województwa Opolskiego czytamy o tym, że to już jest 375 milionów. 

A słuchając relacji Rady Powiatu w Głubczycach, tam już operowano kwotą 500 milionów, a może 700 

milionów. Nikt, nic nie wie. Ta dokumentacja przedprojektowa ona z założenia powinna nam 

powiedzieć, co chcemy zrobić i ile to będzie kosztowało. Na razie wiemy tyle, że samo opracowanie 

tego dokumentu, na które tak naprawdę wykonawca proszę Państwa ma niecałe 2 miesiące. Będzie 

kosztowało milion z kawałkiem. I teraz tak proszę Państwa, również nie informowano nas o tym, bo ja 

sobie nie przypominam, a wyczytałem to w dokumentach, że całe to zadanie może być dofinansowane 

rzędu 85%. To oznacza, że samorządy, beneficjenci tego porozumienia muszą wyłożyć 15% swoich.  

I teraz tak proszę Państwa, zrobiłem sobie takie wyliczenie. I teraz tak, jeżeli weźmiemy to co się pisze 

na stronie Województwa Opolskiego 375 milionów i podzielimy to przez tych ośmiu, no to poproszę 

Państwa, wychodzą grube miliony przypadające na każdy samorząd, czyli na każdego udziałowca tego 

programu. Jeżeli to będzie 500 milionów, no to będzie jeszcze więcej. No jeżeli tam będzie nie 8 jak 

przeliczyłem, ale 9, czy 10, skoro się Kietrz wycofał, no to będzie troszeczkę mniej, ale będziemy 

mówili tutaj o kwotach sięgających kilku milionów na każdego beneficjenta tego programu. Pytanie czy 

Powiat nasz będzie stać na wyłożenie takiej kwoty? To jest jakby jedna sprawa, druga sprawa mówi się 

o tym, że będą starania, aby przynajmniej część tych 15% uzyskać z Rządu, takie zapewnienia są 

niektórych Posłów rządzących, zbliżonych do Rządu. Czyli Posłów, a szczególnie jednego Posła 

Kowalskiego, który zapewnia, że nie ma problemu, te pieniądze się znajdą, będziemy je mieli. No, ale 

proszę Państwa, no przy założeniu, że się znajdzie 10%, no to jeszcze 5% to będą znowu miliony. Więc, 

żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli. Ja nie chcę być hamulcowym tej uchwały. Ja również 

uważam, że taka inwestycja daje szansę rozwoju, nie tylko naszego regionu, ale również części regionu 

Województwa Śląskiego. Połączenie linią kolejową Raciborza tutaj z Racławicami, później Opolem, 

dalej Wrocław i tak dalej. No to się wpisuje w bardzo ciekawy projekt. Tylko czy nas na to stać? Bo 

teraz proszę Państwa, dzisiaj zgadzamy się na to abyśmy zapłacili 19 986 zł. No, ale co będzie dalej? 

Jeżeli już zostanie wykonana ta dokumentacja przedprojektowa, będą wyliczone jakieś koszty, wniosek 

złożony, no i potem dostaniemy projekt uchwały, w którym nasz Powiat musi dopłacić 5 milionów złoty. 

Może wtedy się wycofamy. Powiemy nie, nas dzisiaj nie stać na tych 3, 4, 5 mln. zł.. Ja bym chciał 

żebyśmy dziś odpowiedzieli sobie na pytanie: na ile nas stać? Bo jeżeli nas nie będzie stać na 3, 4 bądź 

5 milionów to powiem szczerze, że mi szkoda jest tych 20 000 zł. dzisiaj, bo jeżeli te 20 000 zł. dzisiaj 

zapłacimy, to ich się nie odzyska. Prawda? No więc, wbrew pozorom bardzo prosta uchwała, ale jak 

troszeczkę gołębiej poczytamy w tej sprawie, to zaczyna być troszeczkę bardziej skomplikowana i rodzi 

bardzo dużo pytań. Więc moje pierwsze pytanie: ilu jest beneficjentów aktualnie tego projektu?  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Powiem szczerze, że nie śledziłem ostatnich 

zmian w beneficjentach i nawet zaskoczony jestem, że Kietrz został wycofany spośród nich. Natomiast 

z tego co się zorientowałem, to ta linia nie prowadzi bezpośrednio przez tą Gminę i może to jest powód. 

Tutaj Pan Radny wspomina o Województwie Śląskim, ono nie weszło do tego projektu. Samorząd 

Województwa Śląskiego nie jest partnerem od samego początku w tym projekcie, chociaż miał być. To 

był taki sygnał niepokojący, że kiedy projekt do Funduszu Inwestycji Samorządowych został zgłoszony 

przez Województwo Opolskie to już Województwo Śląskie nie podpisało tych dokumentów, nawet są 

dokumenty, które oni mieli jakby partycypować swoim podpisem. Jest dla nich miejsce przygotowane, 

ale nie ma ich podpisu. To jest pierwsza sprawa, druga rzecz, czyli tak dokładnie określić ilu tych 

beneficjentów finalnie jest, w tej chwili nie potrafię, bo z moich wyliczeń jeszcze mi tu kogoś brakuje, 

nawet do tych ośmiu, ale ośmiu pewnie jest. Jeśli chodzi o Województwo Opolskie to od początku 

deklarowali, że są skłonni złożyć taki wniosek do Funduszy Inwestycji Samorządowych, ale nie chcą 

partycypować zarówno w samym remoncie, jak i w tych pracach planistycznych. Natomiast deklarują 

utrzymanie później tej linii w sensie opłaty, dopłaty do pociągów, które będą tam jeździć, do pociągów 

pasażerskich, bo to jest zobowiązanie Województwa Opolskiego, że po odnowieniu tej linii będą tam 

kursować pociągi w jakichś odpowiednich ilościach, do których województwo będzie dopłacać. I to jest 

jakby ten udział województwa. No trzeba przyznać, że dość sprytnie zaplanowany, bo on defacto 

finansowo pojawi się dopiero w momencie kiedy ta linia powstanie. Czyli odległy czas i mocno 

niepewny. Muszę przyznać, że Pan Radny bardzo dobrą się tutaj posłużył analizą. Ja mam podobne 

odczucia. Rzeczywiście kwoty są ogromne jeśli chodzi o to, co miałoby się tam wydarzyć finalnie, 

mówimy o dobrych kilkuset milionach. Myślę, że nawet mogłoby się nie skończyć na tych pięciu 

milionach z naszej strony, gdyby była konieczność partycypowania w inwestycji. Natomiast Pan były 
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Minister, obecnie Poseł Kowalski podtrzymuje tą wolę zapewnienia wkładu własnego na to zadanie. Na 

spotkaniu ostatnio z Panem Wojewodą w ramach funduszu Polski Ład to potwierdził przy wielu 

świadkach, m.in. przy burmistrzu Głogówka. W związku z tym, no nie wiem czy powinniśmy być tym 

samorządem, który nie zdecyduje się na wyłożenie tych stosunkowo nie dużych pieniędzy i zablokuje 

całość przedsięwzięcia w sytuacji, kiedy reszta na tych warunkach, na których my działamy jest skłonna 

to finansować. Ta linia gdyby nie miała dotrzeć do Racławic to zaczyna tracić sens, bo chodzi o scalenie 

jej z tą magistralą Podsudecką i dlatego myślę, że bardzo nie polityczne byłoby działanie z naszej strony, 

wyłamujące się z tego grona samorządów, które chcą to wesprzeć. Ale oczywiście mam podobne 

odczucia do Pana Radnego i podobne uwagi. Natomiast, no to jest jakby decyzja polityczna, nas 

Radnych, czy chcemy być wytykani palcem jako Ci, którzy defacto zablokowali tą inwestycję już na 

etapie zlecenia tego studium planistycznego. No to jest trudna decyzja każdego z nas. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Ja jeszcze tylko dopowiem do tego co Starosta powiedział, 

bo tutaj pewne obawy w związku z tym wydatkowaniem dzisiaj tych pieniędzy i teraz jeżeli by efekt 

finalny nie był możliwy do uzyskani to zrozumiała kwestia, że jest to jakby wyrzucony pieniądz w błoto, 

ale tu chciałem powiedzieć, że nie do końca. Uczestnicząc przy podpisywaniu tej umowy z wykonawcą, 

spytałem się o to, czy w sytuacji kiedy nie uzyskalibyśmy w tym wniosku finalnym dofinansowania to 

czy to są po prostu stracone pieniądze, nie, ten dokument nie jest terminowym dokumentem, tak jak na 

przykład dokumentacja budowlana na okres 3 lat. Jest to dokument na bazie którego zawsze będzie 

można w jakimkolwiek innym programie, który się pojawi aplikować. I to wydaje mi się jest w pewnym 

sensie taki optymistyczny element tych obaw, o których oczywiście Pan Radny słusznie tutaj 

wspomniał.  

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Panie Starosto tylko tak, w naszej uchwale rok temu 

podpisano takie podmioty. A dlaczego przy tej uchwale w uzasadnieniu nie ma mowy, że ktoś 

zrezygnował, że Województwa Śląskiego nie będzie itd. Wydaje mi się, że jako Radni powinniśmy takie 

informacje wcześniej otrzymywać. Druga sprawa, zgadzam się, że nie można być hamulcowym, 

natomiast nie wierzę Posłowi Kowalskiemu w ani słowo, co mówi. Nie wierzę, że on pozyska 

jakiekolwiek pieniądze. A więc musimy się liczyć z tym, że 15% trzeba będzie dołożyć. Ja myślę, że 

nie łudźmy się, że ktoś nam coś załatwi. Dzisiaj mamy sytuacje taką, że 15% beneficjenci tego 

porozumienia muszą znaleźć. I to jeszcze nie wszyscy. I to mnie zaskakuje Panie Starosto, że po 

pierwsze nie ma tam Województwa Śląskiego, bardzo bogatego województwa, które tak troszeczkę po 

angielsku się wycofało z takiej drobnej kwoty, bo jeżeli byśmy podzielili to na 9 to by wyszło po  

18 500 zł., czy po 16. A takie mówienie, że Województwo Opolskie kiedyś w przyszłości, jak ten 

program powstanie będzie dopłacało 50% do kosztów funkcjonowania tej linii. No to pytanie teraz, czy 

Województwo Opolskie będzie 50%, ale tylko na terenie Województwa Opolskiego? A co będzie  

z Województwem Śląskim, skoro Województwo Śląskie się wycofało? No tych pytań do tego programu 

jest bardzo dużo i wybaczcie Państwo, ale jak zacząłem troszeczkę więcej czytać na ten temat, no to co 

jakiś dokument to on był inaczej formułowany, były inne podmioty, inne kwoty itd. Ja powiem szczerze, 

że w tej chwili mam taki dylemat jak za tym projektem uchwały zagłosować. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:21:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Sesję opuścili radni: 

1. Bożena Wróblewska 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Wczoraj z tego co rozmawialiśmy, była mowa o 7 beneficjentach. 

Ja już nie wiem ilu ich jest. Dobrze by było, żeby to powiedzieć, bo ja uważam, że przez Kietrz ta linia 

jednak przechodzi. Tak mi się wydaje, no ale, być może nie, ale ja z tego co tu obliczyłem to jest 7 

beneficjentów. Ja do tego mam takie podejście, nie wiem czy naprawdę taka linia jest tutaj aż tak 

potrzebna. Czy kiedyś była mowa o wąskotorówce tutaj, żeby to była raczej linia taka turystyczna, która 

na przykład funkcjonuje po drugiej stronie granicy, po stronie Czeskiej. Ta wąskotorówka jednocześnie 
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przewozi ludzi, ale jest również atrakcją turystyczną. Myślę, że stworzenie takiej linii kolejowej to 

byłoby jeszcze sensowne, wiązałoby się to z mniejszymi kosztami. Już jedną kolej tu zrobiliśmy, która 

stoi. To co z Krapkowic do nas jest zrobione, nie wiem jaki jest cel tego, bo przecież ja nie widziałem 

tu żadnego pociągu, który by jechał. Widziałem taką linie kolejową, którą po prostu zamieniono na 

ścieżkę rowerową i to jest atrakcja turystyczna. Tutaj natomiast to jest ogromna inwestycja, nie wiem 

czy to nie jest po prostu jakaś ambicja jakichś kilku osób. Nie chcę mówić czy to są posłowie, czy nie 

posłowie, czy to jacyś lokalni mieszkańcy, którzy chcą coś zrobić, jak to mówią niektórzy z nich, dla 

ludzi. Niezależnie z kim to zrobią, żeby zrobić. Ja osobiście uważam, że ta linia kolejowa teraz, nie 

będzie spełniała tej roli, którą by miała kiedyś spełniać. Ludzie mają coraz więcej samochodów, ludzie 

mają autobusy, inne środków komunikacji. Jeszcze jak tu wyczytuję, że prędkość pociągów 

pasażerskich będzie osiągała prędkość minimum 100 km/h, to chyba to będzie pendolino. Więc, w ten 

sposób do tego podchodzę i chcę się zapytać, czy my jako Powiat, jak wytworzono ten projekt, czy 

prowadziliśmy jakieś rozmowy? Jaki był nasz udział w rozmowach na ten temat? Czy coś 

zaproponowaliśmy, czy dawaliśmy jakieś swoje propozycje? Czy po prostu ktoś sobie coś wymyślił  

i my tylko weszliśmy w to, bo nie wypada, żebyśmy w tym nie byli.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Dość ciężko się do tego odnieść. 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: Uważam, że przy tej uchwale powinniśmy tak jak Pan 

Starosta powiedział mimo wszystko zagłosować ,,za”, bo to jeszcze nie są duże pieniądze, a potem jak 

się okaże, że nie ma tych pieniędzy na nasz wkład, to przecież możemy się wycofać. Wierzę 

 i naszym Ministrom i mojemu Rządowi, że jest w stanie nam to zabezpieczyć co obiecuje. Dlaczego 

mamy się na starcie wycofywać? Radny mówi, że to może być niewykorzystane. Jeśli kolej podejdzie 

do ludzi tak jak powinna podejść, to będzie wykorzystana. Ja do pracy jeżdżę samochodem, ale gdyby 

rozkład jazdy pociągów był dopasowany do rozkładu pracy np. w Kędzierzynie, w Blachowni  

w Zdzieszowicach, to już w Głogówku ten pociąg byłby pełny. Ale jak ktoś puszcza z Kędzierzyna na 

Nysę pociąg o 3:05, a my pracujemy w odległości 10-15 minut od stacji do 3:00, to jak możemy zdążyć? 

Więc jeżeli to będzie dopasowane i będzie korelacja to może być wykorzystane, bo ludziom w okresie 

zimy lepiej jechać pociągiem niż samochodem, ze względów bezpieczeństwa. Dlatego ja proszę  

o zagłosowanie ,,za” podjęciem uchwały, a jeśli będziemy mieli konkretne koszty, że trzeba będzie 

włożyć np. 8 mln. zł., których nie będzie, to wtedy w to nie wejdziemy. My mamy najmniejszy kawałek 

tak naprawdę.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: A na ile się możemy zgodzić? Na 4 mln. zł.? Na 6 mln. zł.? 

Głos zabrał Radny Kazimierz Bodaszewski: Myślę, że jak będziemy musieli wyłożyć np. milion, no to 

jeszcze możemy rozmawiać, ale więcej to już nie ma o czym.  

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Ja Państwa uspokoję, bo z tego co wiem, 

inne samorządy też nie maja możliwości partycypowania w 15% pełnej wysokości. Nie wierzę, że 

będzie decyzja przynajmniej większości samorządów na wydanie milionów na tą linię. Tutaj założenie 

jest takie, że pieniądze ma załatwić były Minister Pan Kowalski i obecny Minister Woś, którzy chodzą 

za tym od początku, pilotują to. Uważam, że powinniśmy dać im szansę. Myśmy swoje wykonali, to 

teraz czekamy na realizację tej obietnicy. Jeśli my będziemy powodem, dla którego ta linia nie 

powstanie, no to postawi nas to w trudnej sytuacji. Mam ogromne wątpliwości jak to się skończy. 

Natomiast pytanie, czy Powiat Prudnicki ma być tym, który to wywróci. Powiem szczerze, że ja 

uczestniczyłem w wielu z tych spotkań i moim postulatem było, żeby partycypacja w kosztach 

ewentualnej inwestycji była proporcjonalna do długości linii na terenie danego samorządu. Czyli akurat 

w naszym przypadku jest to krótki odcinek, chyba z 1,5 kilometra, łącznie z Gminą Głogówek. 

Gdybyśmy w tym brali udział, to by nie były duże koszty. Nie wiem, czy to nie jest z 1,5%, czy 2% 

tylko długości linii. Więc gdyby to było uwzględnione, że my partycypujemy nie na równi z innymi, 

tylko proporcjonalnie do długości to pewnie byśmy dali radę. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz na co 

Pan Marszałek Ogłaza zwrócił uwagę i też miał rację, a mianowicie akurat na naszym terenie, 

umiejscowiony jest najkosztowniejszy element tej infrastruktury, czyli wiadukt kolejowy, który 

znajduje się w Racławicach, i w tym momencie ktoś powie ,,to czemu oni mają się składać na nasz 

wiadukt” i też trochę racji w tym będą mieli, więc trzeba będzie gdzieś to w kolejnych etapach 
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rozstrzygać, ale ta linia bez odcinka na terenie naszego Powiatu nie ma sensu, więc moim zdaniem 

ciężko nam się z tego wycofać i nie dostać po grzbiecie od innych samorządów. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa. To może żebyśmy nie przedłużali, abyśmy 

konkretnie widzieli kto jest beneficjentem. No bo jeżeli popatrzymy na uchwałę naszą z tamtego roku, 

to tam jest 11 beneficjentów, jest Województwo Śląskie, jest Opolskie, jest Kietrz i są gminy. Potem 

gdzieś w porozumieniu zaczyna brakować Województwa Śląskiego, takiego istotnego partnera moim 

zdaniem. Dodatkowo proszę Państwa co mnie troszeczkę zdziwiło, nie zakłada się modernizacji tej sieci 

jako sieć elektryczna. Więc tutaj o tym się nie mówi, bo jakby było elektryczne to pewnie koszty były 

dużo, dużo większe. Jak również nie przewiduje się jakichkolwiek remontów stacji kolejowych. No ja 

rozumiem że stacje kolejowe stanowią własność spółki PKP, ale PKP jeżeli taki duży projekt jest, 

mogłoby się w to włączyć. Oprócz tego kwota w wysokości 1 000 200  zł., prawie i termin realizacji do 

15 listopada, czyli zostało 16 dni jeszcze, a umowa z wykonawcą podpisana została 8 października br. 

Czyli mamy około 40 dni na realizację tak dużego zadania, które kosztuje za 40 dni pracy 1 000 200 zł. 

Znowu kolejne pytania chyba bez odpowiedzi. Dziękuję. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Józef Janeczko: Szanowni Radni, mamy projekt uchwały i są 

pewne wątpliwości, to zrozumiałe. Data realizacji projektu jest odległa w czasie, bo do 2028 roku, więc 

widzimy jak jest to w czasie jest rozłożone. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Proszę mi powiedzieć Panie Starosto, bo jeżeli mówimy  

o projekcie wstępnym. Czy potem będzie wykonany projekt główny? A dopiero później, jak będzie 

projekt, będzie pozwolenie budowlane i będzie wykonawstwo. Może być sytuacja taka, że ten projekt 

będzie kosztował na przykład 10 mln. zł. Podzielimy to przez 8, czy 10 partnerów i wyjdzie, że  

700 - 800 000 zł., trzeba będzie dopłacić i znowu będzie głupio się wycofać. Dopiero koszty pokażą się 

na etapie wykonawstwa. Prawda? Bo zakładamy projekt na 10% kosztów przy założeniu, że szacuje się 

na 370, czy 400 mln zł. to jest koszt 400 000 zł., projektu podzielimy to na 8, czy na 10 partnerów, no 

to wyjdą jakieś kwoty. Czy dopiero my będziemy podejmowali decyzje finalną, na koniec? Tego nie 

wiem i myślę, że jeżeli Pan Starosta ma takie informacje, to bym o nie prosił. A może nie ma informacji 

takich, bo tak dużo nie wiemy. Ja nie wiem nic, tyle co się gdzieś dogrzebałem. Pan Starosta  

i Wicestarosta powinni wiedzieć więcej, bo uczestniczyli w spotkaniach, podpisaniu porozumienia 

również, no i stąd moje pytania.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Szanowni Państwo właśnie ten dokument 

planistyczny, do którego mamy się dołożyć ma oszacować koszty. Dopiero wtedy będziemy wiedzieli, 

ile rzeczywiście ta lina będzie kosztowała. Na tą chwilę to są wszystko po prostu cyfry, które się 

zmieniają co jakiś czas. Ten dokument dopiero pozwoli oszacować jaki będzie zakres robót i ile one 

będą kosztowały. To jest po pierwsze. Druga sprawa jeżeli nie będzie nas stać, jeżeli okaże się, że środki 

są bardzo duże i nie otrzymamy dofinansowania, to po prostu nie przystąpimy do realizacji, jeśli 

Państwo się na to nie zgodzą. To jest wszystko przyszłościowe. Projekt dopiero może być składany po 

wykonaniu dokumentacji. Jeśli chodzi o partnerów to cały czas ewoluuje. Ta intencyjna uchwała,  która 

była w 2020 roku podejmowana pokazywała 11 partnerów. W dokumentacji pokazani są do tych 

kosztów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Powiat Raciborski, Gmina Baborów, Gmina Racibórz, 

Gmina Głogówek, Gmina Głubczyce i Gmina Piotrowice Wielkie. W związku z tym, że Zarząd 

Województwa pozyskał milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, reszta partnerów 

czyli 8, są proszeni, żeby dołożyć się do tej brakującej kwoty, która wynosi 159 890 zł. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Pani Sekretarz, czy jest jakiś zwyczaj, że jeżeli jest 

partnerstwo to lider nie dopłaca, bo pozyskał środki, ale on pozyskał środki w imieniu wszystkich 

partnerów. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Nie, do Funduszu Inwestycji Lokalnych 

składał Zarząd Województwa w swoim imieniu wniosek, a nie w naszym. 

Głos zabrał Radny Dragomir Rudy: Proponowałbym zakończyć tutaj rozmowy. Przyznam rację 

Radnemu Bodaszewskiemu, żeby zagłosować ,,za” podjęciem uchwały, co prawda jest to 20 000 zł., ale 

co to jest 20 000 zł., wobec milionów na maseczki, respiratory czy inne rzeczy. 
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Głos zabrał Radny Józef Meleszko: Panie Radny z Głogówka, takie insynuacje to proszę kierować do 

prokuratury lub do sądu, a nie tu wygłaszać swoje polityczne sprawy. Jak chce Pan porozmawiać ze 

mną lub chce żeby ktoś Pana wysłuchał, to po zakończeniu sesji. Nie rozmawia Pan na temat i ja bardzo 

Pana Przewodniczącego proszę, aby zakończyć tą dyskusję. Ale nie w takim kierunku jak sobie pozwolił 

Pan Radny z Głogówka. Dziękuję bardzo. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-

prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" 

w ramach programu Kolej + (druk nr 376). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Województwu 

Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej (plastyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii 

kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie" w ramach programu Kolej + (druk nr 376) 

(14:44:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Alicja 

Zawiślak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Mirosław 

Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (6): 

Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Bożena Wróblewska 

8. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi przedsiębiorcy w powiecie 

prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 377) (14:45:00) 

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

Nastąpiła zmiana quorum (14:46:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Dariusz Kolbek 

2. Kazimierz Bodaszewski 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: ,,Młodzi 

przedsiębiorcy w powiecie prudnickim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk  

nr 377) (14:46:00) 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60884
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Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Alicja 

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

Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 378) (14:46:00) 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:47:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Radosław Roszkowski 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę 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 378) (14:47:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, 

Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, 

Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(4): 

Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

Nastąpiła zmiana quorum (14:47:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Radosław Roszkowski 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu  

pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379) (14:47:00) 

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=60886
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 (druk nr 379) 

(14:48:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

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

Judyta Walocha, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, 

Józef Janeczko, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska 

• BRAK GŁOSU(3): 

Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu  

pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380) (14:49:00) 

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

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: czy środki, które są przeznaczone na ten cel nie odbiegają znacząco 

od środków na ten rok. Czy będziemy się ubiegać o większe środki na 2022 r. Czy są to środki 

zewnętrzne. 

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

ubiegamy się o większe środki za równo na jeden program, jak i na drugi. Ze względu na to, że jeżeli 

chodzi o „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” jak mówiłam na wczorajszej komisji, 

wystarczyło mi tylko pieniędzy na to, żeby można było się zaopiekować osobami niepełnosprawnymi 

30 godzin w ciągu miesiąca, a program pozwala na 60 godzin. Natomiast złożyłam zapotrzebowanie na 

pełną ilość 60 godzin dla 100 osób niepełnosprawnych w 2022 r. Ile otrzymamy środków tego nie wiem. 

Natomiast jeżeli chodzi o „Opiekę wytchnieniową” w tym roku są zupełnie inne możliwości dla Powiatu 

jeżeli chodzi o zadania, bo my się staramy w tej chwili o opiekę dzienną i opiekę całodobową nad 

osobami ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym roku mieliśmy na to 

zadanie 25,5 tys. zł., a na przyszły rok się staramy o 157 tys. zł.   

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Pani Dyrektor, nie wiem czy dobrze rozumiem, bo 

dotychczas było tak, że ta pomoc była kierowana do osób, które są jeszcze w miarę sprawne, mogą 

wyjść do kina czy na spacer. Rozumiem, że teraz, w tym programie będą to również osoby, które nie 

opuszczają domu i są osobami leżącymi. Drugie pytanie dotyczy tego, że była taka sytuacja, że ludzie 

składali wnioski i do mnie zgłaszały się osoby i mówiły, że złożyły wniosek, ale się spóźniły, no bo już 

np. nie było miejsca, czy brakło środków. Dobrze, by było, aby była taka informacja, od kiedy wnioski 

będą mogły być składane i żeby dotarła ona w miarę do szerokiego grona. Od kiedy będzie można 

wnioski składać? 

Nastąpiła zmiana quorum (14:50:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dariusz Kolbek 
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Głos zabrała Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku: 

dziękuję za tę uwagę, natomiast dziwi mnie to, że ktoś mógł nie dostać środków, ze względu na to, że 

na podział miałam na „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” środki do końca września,  

ze względu na to, że do końca września nie zostały wykorzystane w pełni pieniądze, zwiększyłam liczbę 

godzin asystentom, którzy pracują z osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, żeby 

wykorzystać w pełni limit środków na rok 2021. Nie chcę tych pieniędzy zwrócić, więc chciałam je 

wykorzystać dla naszego Powiatu. Możemy się umówić również w ten sposób, że również Państwu 

Radnym wyślę informację, że jest nabór wniosków. Natomiast wracając do pierwszego pytania,  

w którym Pan pytał czy te osoby mają być sprawne, czy niesprawne, to w 2019 roku kiedy program 

wszedł, były tylko i wyłącznie osoby sprawne, czyli takie które pójdą do kościoła, do sklepu, do urzędu, 

do teatru czy do kina. Natomiast w czasie pandemii ze względu na dramatyczną sytuację osób 

samotnych, osób niepełnosprawnych Ministerstwo pozwoliło również na to, abyśmy się opiekowali 

osobami leżącymi. Także tak jest w tej chwili, jak będzie w przyszłym roku, pewnie zdecydujemy tutaj 

z Zarządem jak to zadanie realizować, wówczas kiedy zostaną podzielone środki. Mówiłam już 

Państwu, że w poprzednich latach Powiaty i Jednostki Samorządu Terytorialnego nie starały się o te 

pieniądze, natomiast być może w tej chwili ten program będzie już się cieszył większym 

zainteresowaniem. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:55:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Magdalena Sobczak 

W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - 

edycja 2022 (druk nr 380). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do 

realizacji Programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 (druk nr 380) (14:55:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna 

Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, 

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

• BRAK GŁOSU(3): 

Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381) (14:55:00) 

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

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Nastąpiła zmiana quorum (14:56:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 
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Do sesji dołączyli radni: 

1. Magdalena Sobczak 

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

Prudnickiego do projektu ,,Europejski Prudnik" w ramach programu Erasmus + (druk nr 381) 

(14:56:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Roszkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Magdalena 

Sobczak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 382a) 

(14:56:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie autokorekty 

projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: zmniejsza się budżet po stronie wydatków  

w Rozdziale 75495 na realizację projektu ze środków UE „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego 

w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do 

przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19 " (przesunięcie 

realizacji na 2022 r.): wydatki majątkowe o kwotę 51.052 zł., wydatki bieżące o kwotę 400 zł. Zwiększa 

się budżet: w Rozdziale 80120 o kwotę 20.000 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia LO1); w Rozdziale 

80134 o kwotę 31.452 zł. (zwiększenie na wynagrodzenia w SOSW); 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu (…)  

o przedstawienie wypracowanej opinii przez Komisję nt. projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu (…), Pan Joachim Kosz poinformował, Komisja pracowała 

na innym materiale, w związku z tym nie jest w stanie przedstawić wypracowanej opinii.  

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

Nastąpiła zmiana quorum (14:58:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Ryszard Kwiatkowski 

2. Józef Meleszko 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2021 r. (druk nr 382a) (14:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (12): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Alicja 

Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Magdalena 

Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(4): 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

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

(druk nr 383b) (14:59:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie autokorekty 

projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska poinformowała Radnych o wprowadzonych zmianach. 

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

Nastąpiła zmiana quorum (15:00:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ryszard Kwiatkowski 

2. Józef Meleszko 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 383b) (15:01:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, 

Janusz Siano, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna 

Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 384) (15:02:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=60898
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej  

o przytoczenie treści wystąpienia pokontrolnego. 

Wiceprzewodnicząca Komisji, Pani Judyta Walocha przedstawiła wystąpienie pokontrolne z kontroli 

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w zakresie stanu zatrudnienia oraz zasad 

przyjmowania pensjonariuszy do DPS. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego 

skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 384) (15:10:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, 

Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Joanna 

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

Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Prudniku 

(druk nr 385) (15:10:00) 

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Dragomir Rudy 

2. Ewelina Langfort 

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

Głos zabrał Radny Józef Meleszko: jakie było rozstrzygnięcie skargi. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Komisja większością głosów rekomenduje Radzie Powiatu 

o uznanie skargi jako bezzasadnej. 

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Radny Joachim Kosz złożył wniosek formalny o reasumpcję głosowania. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego o reasumpcję głosowania. (15:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, 
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Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef 

Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(6): 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz 

Bodaszewski, Ewelina Langfort 

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Dragomir Rudy 

Nastąpiła zmiana quorum (15:14:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Ewelina Langfort 

Przewodniczący Rady poddał ponownie projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 

Powiatu w Prudniku (druk nr 385) (15:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (6): 

Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko, Antoni Sokołowski 

• PRZECIW (1): 

Józef Meleszko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (3): 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(7): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, 

Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za poprzedni rok szkolny. (15:16:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie wypracowanej opinii przez 

Komisję Edukacji (…) nt. przedmiotowej informacji. 

Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) poinformowała, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. ,,jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała powyższą 

informację.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
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Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, jest to bardzo ciekawa informacja. Moim 

zdaniem bardzo dobrze napisana i tak naprawdę zawierająca wszystko to, co powinniśmy wiedzieć. 

Dawno nie otrzymaliśmy tak dobrej informacji, tak dokładniej i z tego miejsca chciałbym podziękować 

autorom, podpisana jest Pani Naczelnik, ale na pewno pracowało nad, tymi dwoma dokumentami wiele 

osób, także bardzo dziękuję. 

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

głosowanie przedmiotową informację. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach  

i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki za 

poprzedni rok szkolny. (15:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, 

Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, 

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

18. Informacja w sprawie organizacji i przygotowania powiatowych jednostek oświatowych do 

roku szkolnego 2021-2022. (15:19:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad informacją. 

Pani Joanna Korzeniowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji (…) poinformowała, że na posiedzeniu 

w dniu 28 października 2021 r. została przedstawiona przedmiotowa informacja przez Z-ce Naczelnika 

Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pana Ryszarda Matuszaka. Na posiedzenie zostali zaproszeni również 

Dyrektorzy szkół, którzy przedstawili Komisji dodatkowe informacje.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Panie Starosto, pytałem Dyrektora szkoły rolniczej odnośnie 

budynku na Kościuszki 55, o współprace z Dyrektorem CKZiU, jakie są uzgodnienia ze szkołą na 

Podgórnej i odpowiedział, że na razie temat ucichł. Jak wygląda sytuacja, czy dogadali się dyrektorzy  

i wszystko jest w porządku. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Oczywiście temat w tej chwili nie jest dyskutowany, 

dlatego że wszystko zostało uzgodnione jak Państwo pamiętacie na ostatnich spotkaniach, gdzie 

dyskutowaliśmy nawet na temat uchwał zarządu i w zasadzie kwestie są uzgodnione i zamknięte. Więc 

nie wiem dlaczego Pan Radny do tego tematu wraca, skoro żeśmy to już uzgodnili. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: Pytam się, ponieważ zapytałem się Dyrektora i Dyrektor nie 

odpowiedział tak, że ten temat został zakończony, tylko po prostu, że o tej sprawie nic się nie mówi, no 

bo być może nie pozwalacie mówić o pewnych sprawach dyrektorom. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Tak kneblujemy wszystkim usta i nie pozwalamy mówić. 

Panie Rady no tematu nie ma, dlatego, że nie mówimy o przekształceniach. Natomiast kwestie 

organizacyjne przypominam Panu jeszcze raz, zostały już uzgodnione, koniec. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął dyskusję  

i poinformował, że informacja nie podlega głosowaniu.  
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19. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych (15:22:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko przedstawił przedmiotową informację. Poinformował, że na 

podstawie przeprowadzonych analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2020 rok 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

20. Wnioski i oświadczenia Radnych (15:26:00) 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się  

26 listopada 2021 r. Chciałbym wrócić uwagę na sprawę związaną z parkowaniem samochodów na 

parkingach, ponieważ spotkałem się wielokrotnie z taką sytuacją, że nie ma gdzie postawić samochodu. 

Naprawdę zwróćcie Panowie jako Zarząd uwagę na to, bo teraz została tu przeniesiona Geodezja  

i w związku z tym wiele osób dodatkowo dojeżdża do Starostwa. W związku z tym moja, prośba do 

Panów Starostów, aby to rozpatrzyć. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: Chciałbym poruszyć trzy sprawy. Pierwsza dotyczy mostu 

na ulicy Nyskiej, jak jechalibyśmy od strony Frotexu, to na ul. Kolejowej przed samym mostem zaczyna 

się ziemia zapadać. Trzeba by było wysłać tam ekipę, żeby to sprawdzili, bo może zapaść się więcej 

ziemi i ktoś wjedzie do rzeki. Druga sprawa jest taka, że byłem na otwarciu nowej galerii. Tam lada 

dzień może dojść do jakiegoś wypadku. Pierwsza rzecz dotyczy wyjazdu z parkingu. Jest to droga na 

Opole, samochody stoją i czekają żeby wyjechać. Trzeba by było porozmawiać z firmą, żeby to 

poprawili. Do galerii ludzie chodzą na piechotę i idą poboczem. Przy takim ruchu.  

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: Między ścieżką rowerową a rondem nie ma chodnika i ludzie 

chodzą przez rondo. To co się wczoraj tam działo to naprawdę o pomstę do nieba błagało. Niektórzy 

zachowywali się strasznie, a w ogóle policji nie było widać. Młodzi ludzie skali po rodzie jak małpki, 

za przeproszeniem, ale niektórzy obawiali się o swoje życie i szli spokojnie. Jest tam zagrożenie życia.  

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: trzeba by było do ronda chodnik przedłużyć. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: rondo jest w zarządzie dróg krajowych. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: Starostwo powinno przemyśleć sprawę i złożyć do nich 

wniosek. I trzecia sprawa, bardzo mnie nie pokoi zjawisko następujące, chodzi o noszenie masek 

antycovidowych. W galerii, na 40 osób w sklepie, może 3 miało łącznie ze mną maski. Tak samo dzieje 

się w naszych dużych sklepach typu Biedronka, Kaufland, Lidl itd. Obserwowałem poświęcenie galerii. 

Jeden przy drugim stał, nikt nie miał maski, łącznie z proboszczem. Niepokojąca sprawa jest na 

Podgórnej, gdzie są potwierdzone dwa przypadki covidowe, w rolniku to samo. 109 ognisk na terenie 

Województwa Śląskiego w szkołach wykryto. Coraz gorzej się dzieje. Opolszczyzna jakoś się trzymała, 

ale teraz idzie w górę. I tak zapytałem się pewnej osoby w urzędzie, jak to wygląda jeżeli chodzi  

o szczepienia w szkołach. W ogóle nikt z młodzieży się nie szczepi, dla mnie to dziwne, nie wiem jak 

jest z pracownikami, nauczycielami i pracownikami starostwa też. Jeden z naszych Radnych mówi, że 

to tajemnica.  

Głos zabrała Radna Magdalena Sobczak: Nie można nikogo zmusić. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: jeśli człowiek osiemnastoletni idzie do Bozi zdrowy, a nie 

szczepił się to cos o tym świadczy. Ale sprawa jest taka, że 0,7 % choruje tylko tych ludzi, którzy byli 

zaszczepieni, a w 99% chorują ludzie nie szczepieni. Cała strona wschodnia.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: kto sprawdza, że osoby szczepione nie są chore. 

Głos zabrał Radny Ryszard Kwiatkowski: należy coś poruszyć, nie wiem może Sanepidy, 

Województwo, Rząd żeby coś z tym zrobili. Rozmawiałem z kierownikiem jednego sklepu. Mówię, że 
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może dostać mandat, choćby 5000 nie sklep, tylko on, dlaczego co jakiś czas, przez głośniki nie nadaje 

komunikatu, żeby nosić maski. Kiedyś stał w Kauflandzie człowiek i pilnował tego, teraz już nie.  

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy na następną sesję będzie zaproszony prezes PCM-u. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: tak. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: to nie są pytania, ale spróbuję się odnieść. 

Zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że brakuje miejsca do parkowania, jakieś pomysły w tym 

zakresie mamy i postaramy się w tym roku temat załatwić, żeby kilkanaście chociaż miejsc było więcej. 

Chociaż można rzec, że im więcej tych miejsc robimy, tym więcej samochodów staje i dalej miejsca nie 

ma. Jakiś taki paradoks, chociaż teraz jest powód, bo geodezja jest rzeczywiście u nas, młodzież jest 

zmotoryzowana. Co do tej zapadającej się ziemi przy moście na ul. Kolejowej, podejrzewam, że chodzi 

o płyty na przejściu dla pieszych. Jest to zrobione z takich płyt i to się całkiem nie zapadnie, ale 

rzeczywiście chyba wymienimy to jednak na asfalt. Co do niebezpieczeństwa przy centrum handlowym 

to zgadzam się i wystąpimy do Zarządu Dróg Krajowych, aby w jakiś sposób uporządkowano temat, 

może z udziałem inwestorów centrum również. Jest to karygodne, że tego nie przewidziano dotychczas. 

Że masek ludzie nie noszą, no to się zgadzam z Panem Radnym, również Państwo znacie moje zdanie 

na temat szczepień. Uważam że powinny być obowiązkowe, mam trochę pretensję do różnych instytucji 

i organów w naszym kraju, nie tyle, że nie wprowadzono obowiązkowych szczepień, ale,  

że w niewielkim stopniu włączają się w promocje akcji szczepień. I tutaj niestety słaby głos i kościoła 

polskiego w tym zakresie i rządu czy prezydenta, który przez długi czas lekceważył potrzebę 

szczepienia. Brak dobrego przykładu właśnie np. samorządowców powoduje, że jest duża niechęć do 

szczepień. Są obszary w Polsce bardzo słabo poszczepione. Również w Powiecie Prudnickim, moim 

zdaniem zdecydowanie za mało jest zaszczepionych osób, jest to około połowy osób. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: ile osób jest zaszczepionych w naszym Powiecie. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Około połowy, 48%. 

Głos zabrał Radny Mirosław Czupkiewicz: podpisuje się pod apelem Pana Starosty, żebyśmy się 

szczepili, a nawiązując do tego, co Radny mówił o maseczkach, to Proszę Państwa myślę, że trzeba 

sobie to powiedzieć, że funkcjonujemy w pewnej fikcji maseczkowej. Proszę zobaczyć po ściągnięciu 

maseczkę zwijamy do kieszeni, chodzimy do sklepu wyciągamy, zwijamy i tak dalej. Jak jeszcze 

popatrzymy jak te maseczki wyglądają. Zarażamy się w ten sposób. Jest to pewna fikcja. Tylko 

zaszczepienie uchroni nas od zakażenia. Bo skoro będziemy zaszczepieni to prawdopodobieństwo, że 

się zarazimy, jest dużo mniejsze. Proszę Państwa po dzisiejszej sesji powinno być tak, że po ściągnięciu 

powinny być wyrzucone do kosza. Ilu z nas tak zrobi? Ja nie. Ja schowam do kieszeni, po to tylko żeby 

jak wejdę do sklepu założyć ją ponownie. Proszę Państwa, w ten sposób powodujemy, że dodatkowo 

sami się jeszcze zarażamy, bo tam są bakterie. Uważam, że osoby, które są zaszczepione to powinien 

być ich wybór, albo chodzą w maseczkach albo nie. To jest moje zdanie i to jest taki krótki głos w tej 

dyskusji. 

Głos zabrał Radny Dragomir Rudy: odniosę się do sprawy związanej z parkingiem, ponieważ też nie 

miałem gdzie zaparkować. Można by pomyśleć o tym, aby na czas Komisji i Sesji, udostępnić Radnym 

plac manewrowy obok ZSR, aby mogli zaparkować samochód. 

21. Zamknięcie XLVIII sesji Rady Powiatu (15:41:00) 

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