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Protokół Nr XLIX/2021 

z posiedzenia XLIX sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 26 listopada 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 2021-11-26 o godz. 13:07:02, a zakończono o godz. 16:15:39 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. Joachim Kosz 

5. Ryszard Kwiatkowski 

6. Józef Meleszko 

7. Radosław Roszkowski 

8. Dragomir Rudy 

9. Janusz Siano 

10. Antoni Sokołowski 

11. Magdalena Sobczak 

12. Judyta Walocha 

13. Bożena Wróblewska 

14. Alicja Zawiślak 

15. Kazimierz Bodaszewski 

16. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie XLIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (13:07:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (13:07:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (13:08:00) 

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

w Prudniku o dokonanie zmian w porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 389a); 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

(druk nr 390); Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 

(druk nr 391); Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących 

radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 393); Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny 

Związek Transportu ,,POGRANICZE” (druk nr 392); Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 394). 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 389 a). 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62338
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62341
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62342
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Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 389a) (13:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Bożena 

Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina 

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

Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Prudniku (druk nr 390). 

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

rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 390) 

(13:15:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef 

Meleszko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, 

Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk 

nr 391). 

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

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk nr 391) (13:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena 

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

Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 393). 

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

zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych (druk nr 393) (13:17:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, 

Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Janusz Siano 

• PRZECIW (1): 

Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – 

Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE” (druk nr 392). 

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

wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo 

– Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE” (druk nr 392) (13:18:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Judyta Walocha, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Dragomir 

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

Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 394). 

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

ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 394) (13:19:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, 
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Janusz Siano, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, 

Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

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 (15): 

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

Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Bożena 

Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, 

Antoni Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.10.2021 r. (13:22:00) 

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 w dniu 29.10.2021 r. (13:23:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef 

Meleszko, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, 

Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (13:23:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (13:34:00) 

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

sesyjnym. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62363
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62365
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62371
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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 

poprzedniego kierownictwa naszego szpitala, z którego pracy byliśmy zadowoleni. Poprosiłem go 

o pomoc w przetrwaniu okresu zmiany Zarządu szpitala. Okres przejściowy trwał kilka lat, chyba z 2,5 

roku, może 3, kiedy Pan Brzozowski kierował Radą Nadzorczą. Ponieważ ma naprawdę daleko, bo  

z Jeleniej Góry musiał do nas przyjeżdżać, więc sam wyraził chęć zakończenia swojej pracy w Radzie 

Nadzorczej, gdyż nie są to jakieś szczególne profity 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 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 należy do kompetencji Dyrektora.  

Z osób, które dyrektor proponował nikt nie wyraził zgody. Nie ma chętnych na to stanowisko. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: została wytypowana osoba do pełnienia obowiązków, podczas gdy 

nie ma Dyrektora. Czy były inne propozycje? 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: To trzeba zapytać Pana Dyrektora, 

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 dyskutuje o tym, czy ktoś chciałby 

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

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy chodzi o ograniczoną ilość godzin, jaką ma Wicedyrektor. 

Wiem, że między innymi to jest przyczyną, że nie ma Wicedyrektora, ponieważ jest tam 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 nie kalkuluje się 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: czyli gdy nie będzie Dyrektora, pełni funkcje Dyrektora? 

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

ograniczenia, nie wiem. Myślę, że nie, bo chyba właśnie dlatego się zgodził. 
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Głos zabrała Pani Radna Joanna Korzeniowska: Wczoraj Pan Dyrektor, Pan Benedykt Chałupnik będąc 

na Komisji Edukacji wyjaśniał wszystko. Dlaczego nie ma Wicedyrektora, i dlaczego 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: gdy ja mówiłem, to Pani zabiera głos, nie wiem czy to jest 

normalne. Złośliwość Pani to nie ma granic. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: 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 zadałem pytanie 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 jeszcze powiedzieć, chodzi mi o projekt dot. 

Bioróżnorodności. Pan mówił, że były opóźnienia. Czy jest już wszystko w porządku? 

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

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

wyposażenia. Chcemy wszystkie środki wykorzystać i dokupić wyposażenie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: 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. 

Użyczaliśmy pomieszczenie Gminie. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: i to oni zrezygnowali? 

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

zadania.  

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

Wojewódzkiemu? 

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

Wojewódzkiemu, żeby mógł zlecić 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. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: czy 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 finansowy, 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? 
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Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: uważam, że byłoby to najlepsze rozwiązanie 

i chyba wielu tak uważa. Ale pytanie co wtedy stanie się z budynkiem obecnego ZOL-u. Optowali 

byśmy 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 kwotach, ale też trzeba być realistą. We władaniu Gminy byłby cały 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. 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 wygląda sytuacja, 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 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, wiedzą gdzie co jest, wszystko mają opanowane. Natomiast, nie wiem czy Państwo 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 de facto 

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: mamy taki zapas na razie, że jest tam 

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

To jest nie logiczne. 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: proszę zauważyć, spokojnie remontujemy 

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

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

jakiś opór. 
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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, ponieważ chodnik  w pewnym 

momencie się kończy i muszą iść drogą do sklepu. Jest tam duży ruch, w związku z tym wydaje się 

zasadne budowanie tam 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 przystąpienie Powiatu Prudnickiego do 

składania wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3" (druk nr 386) (14:20:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62374
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Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3" (druk nr 386) (14:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir 

Rudy, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, 

Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski 

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

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 387) (14:22:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

2022 (druk nr 387) (14:24:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, 

Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Kazimierz 

Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, 

Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

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 388) (14:24:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 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 388) (14:25:00) 

Wyniki imienne: 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62376
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62378
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• ZA (16): 

Janusz Siano, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Ryszard 

Kwiatkowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Mirosław Czupkiewicz, 

Antoni Sokołowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 389a) 

(14:25:00) 

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

o przedstawienie wypracowanej opinii przez Komisję nt. projektu uchwały. 

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

swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 

r. (druk nr 389a) (14:26:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

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

Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Magdalena 

Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, 

Bożena Wróblewska 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku (druk nr 390) (14:27:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 390) (14:27:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir 

Rudy, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Ryszard 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62380
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62382
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Kwiatkowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, 

Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (druk 

nr 391) (14:28:00) 

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

W związku z brakiem pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok (druk nr 391) (14:28:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, 

Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Judyta 

Walocha, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Józef 

Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – 

Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu ,,POGRANICZE” (druk nr 392) 

(14:29:00) 

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

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Przewodniczący, jeżeli Państwo pozwolicie to 

chciałbym zgłosić kandydaturę Starosty Prudnickiego Radosława Roszkowskiego, z moich informacji 

wynika, że pozostałe samorządy też desygnują w to osoby funkcyjne. Przypominam, że nie ma z tego 

tytułu żadnych gratyfikacji, raczej są obowiązki. I myślę, że tutaj ważną kwestią byłaby silna 

reprezentacja Powiatu Prudnickiego w tym Związku, tym bardziej, że jak Państwo wiecie Starosta 

Prudnicki został upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów we wszystkich sprawach 

związanych z rejestracją tego związku, więc pewien ciężar organizacyjny i merytoryczny przyjęliśmy 

na siebie. Dlatego chciałbym Państwa prosić, żeby to dzieło można było kontynuować w takim składzie. 

Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Bodaszewski: Chciałbym zgłosić wniosek formalny o zamknięcie 

listy kandydatów. 

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: Rozumiem, że ze względu na dużą ilość kandydatów.  

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Panie Bodaszewski, nie mógł Pan poczekać jeszcze 20 sekund. 

Czy to było ustalone? Mnie jedna rzecz tutaj zastanawia, dlaczego tak, bo można było o tym 

porozmawiać. Dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że będziemy głosować za tą osobą. Czy nie można 

było na Komisji o tym porozmawiać? Teraz tak następna sprawa, ja rozumiem, że od nas z Powiatu 

będzie przedstawiciel jeden, tak? 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Dwóch przedstawicieli. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Dwóch? Pan również? 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62384
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62386
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Głos zabrał Wicestarosta Pan Janusz Siano: Tak. 

Głos zabrał Radny Pan  Dariusz Kolbek: rozumiem, że Pan Starosta reprezentuje Zarząd, ja nie chcę nic 

umniejszać Panu Staroście, oczywiście myślę, że będzie też tam pracował, tylko tak Pan Starosta, jest 

Starostą, jest Prezesem Euroregionu, w wielu jeszcze udziela się miejscach. I czy nie byłoby lepiej, żeby 

był to ktoś z Radnych, oczywiście nie proponuje, że to musi być ktoś od nas akurat z opozycji. Ale, czy 

nie mógł być jakiś Radny, który by się zaangażował w tą sprawę i może po prostu  by odciążył Pana 

Starostę. Rozumiem, że Pan Starosta i Pan Wicestarosta lepiej żeby razem jeździli, ale jeżeli będą jechali 

gdzieś razem, no nie będzie komu zarządzać na miejscu Starostwem i dobrze by było, żeby jeden z nich 

jednak był na miejscu. Ja oczywiście nie będę przeciwny, jak Pan chce to proszę bardzo, ale uważam, 

że dobrze by było, żeby ktoś z Radnych został wskazany na drugiego kandydata. 

Głos zabrał Starosta Pan Radosław Roszkowski: to ja w takim razie rezygnuję z ubiegania się o to 

miejsce i nie trzeba zamykać listy, można zgłaszać inne kandydatury. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: nie, przepraszam, żeby to nie było tak, że ja będę przeciwny. 

Głos zabrał Pan Starosta Radosław Roszkowski: w porządku. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: jeżeli Pan tylko będzie, to ja zagłosuję za, od razu mówię. 

Głos zabrał Starosta Pan Radosław Roszkowski: ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, jakaś logika 

w tym była, ale to jest kolejny obowiązek, a brakuje czasu na normalną pracę. Więc jak najbardziej 

może tak być. Ja proponuję na przykład Pana Radnego Mirosława Czupkiewicza, który ma też dużą 

pieczę administracyjną. 

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Bodaszewski: czy ktoś z nas Radnych, oprócz tych co są emerytami, 

jest w stanie jeździć na posiedzenia, czy przychodzić do urzędu i pytać się co tam trzeba załatwić i tak 

dalej, bo to nie jest tak, że się pojedzie tylko, wypije kawę i wróci. W związku z tym moim zdaniem to 

ktoś, kto pracuje w urzędzie ma takie możliwości, a my pracujący Radni tego nie mamy, chyba, że 

emeryci, którzy będą chcieli kandydować. 

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: czy to musi być kandydat wybrany przez Radę, ale nie 

radny? Może jest osoba, która zajmuje się w Starostwie sprawami związanymi z szeroko rozumianą 

komunikacją, może jest jakiś specjalista. Proszę Państwa sytuacja jest taka, jeżeli pamiętacie statut, 

który uchwaliliśmy, do którego były pewne wątpliwości nawet redakcyjne, to tak naprawdę w 

momencie ukonstytuowania się organów Rady członków tego stowarzyszenia praktycznie nie 

podejmują już żadnych innych decyzji.  

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: ja jednak bym się pokusił o ponowną prośbę ,żeby to jednak 

Pan Starosta kandydował, żebyśmy sobie tutaj nie robili żartów, chociaż akurat Radny Kolbek miał 

słuszną rację, że zostanie pozostawiony urząd na kilka godzin raz na miesiąc lub dwa, ale niemniej 

jednak, chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że są to osoby upoważnione do podejmowania 

pewnych decyzji w ramach swoich odpowiednich uprawnień. Także, żebyśmy nie przeciągali i szukali 

jakiś ludzi z zewnątrz, bo ludzie zewnętrzni może i są dobrzy, fachowcy, ale już na tych zewnętrznych 

ludziach żeśmy się nieraz przewieźli. Ja nie mówię w Starostwie oczywiście, w innych instytucjach, 

innych sferach naszego życia. Więc ja proponuję jeszcze raz, aby Pan Starosta jednak się przychylił do 

tego i poszedł w tym kierunku i kandydował, a w razie czego szanowni koledzy z mojej opcji i nawet 

jak Radny Czupkiewicz ma jakieś obiekcje, to zawsze później będziemy ich rozliczać z tego co załatwili 

dla naszego powiatu. 

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Pan Wicestarosta Siano obiecał nam tutaj na sesji, że 

będzie nas dokładnie informował. A więc żeby zakończyć, została zgłoszona moja propozycja, 

wcześniej został zgłoszony wniosek o zakończenie listy. Ja dziękuję, nie wyrażam zgody na 

kandydowanie.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Ja myślę, że Pan Starosta tą kandydaturę 

przyjmuje. 
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Głos zabrał Pan Starosta Radosław Roszkowski: Dobrze, to ja przyjmuję tą kandydaturę, bo to tak 

naprawdę żaden splendor, tylko trochę obowiązków, więc dziękuję za ten głos Panu Radnemu 

Meleszko. 

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Bodaszewski: Wycofuje wniosek formalny. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Starosty Prudnickiego, Pana Radosława 

Roszkowskiego. 

Zgłoszono wniosek o reasumpcję głosowania.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku o reasumpcję głosowania (14:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort, 

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

Meleszko, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Starosty Prudnickiego, Pana Radosława 

Roszkowskiego. 

Głosowanie w sprawie wyboru kandydata - Starosty Prudnickiego (14:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, 

Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, 

Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do 

Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu 

,,POGRANICZE” (druk nr 392). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia 

Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu 

,,POGRANICZE” (druk nr 392) (14:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, 
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Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, 

Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 393) (14:41:00) 

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: nie będę tu rozmawiał na temat kwot, bo mam swoje zdanie. 

Nie wiem czy te trudne czasy są na to, ale dano taką furtkę. Ja swoje zdanie wyrażę w głosowaniu. 

Natomiast powiem tak, ja liczyłem, że jeżeli taka uchwała będzie podejmowana to też pewne rzeczy 

uregulujemy jeśli chodzi o nieobecności na sesjach, czy posiedzeniach Zarządu. Jeżeli ktoś jest 

nieobecny z tych osób, które do tej pory np. za nieobecność pobierały diety to na przykład nie będą już 

teraz pobierały. Bo jednak wzrastają diety sporo. Więc przynajmniej tego mogliby od nas wymagać 

wyborcy.  Myślałem też, że można by było podnieść diety nie w sposób procentowy, ale ilościowy na 

przykład każdy dostaje jakąś tam kwotę. Myślałem też o tym, żeby spłaszczyć diety. Na przykład jeżeli 

chodzi o Przewodniczących Komisji, tj. Pana Mirosława, może mam nie zawsze takie zdanie jak on, ale 

cenie to, że zawsze jest przygotowany i się napracuje. I na przykład na tej komisji, gdzie jest więcej 

pracy, chciałbym żeby było to inaczej wynagradzane. Myślałem, że sprawy diet, jeżeli teraz mamy okres 

covidowy, czy mamy sesje zwyczajne. Czasami zdarzają się sesje nadzwyczajna w okresie letnim i 

powinniśmy wprowadzić możliwość obradowania zdalnie lub w sposób hybrydowy. Czasami jest też 

tak, że ktoś choruje lub gdzieś wyjechał i chciałby aby była możliwość, żeby taka osoba mogła brać 

udział w sesjach zdalnie, ponieważ takie sytuacje się zdarzają. Liczyłem na to, że zostanie to 

rozwiązane, ale szczególnie mi zależało na tym, bo podnosiłem to wiele razy, że jeżeli ktoś jest 

nieobecny, tj. członkowie Zarządu to nie powinien otrzymać diety, a do tej pory pobierali. Byłem 

również za tym, że w naszej Radzie wystarczy jeden Wiceprzewodniczący. To są moje uwagi, a nie 

będę tutaj mówił na temat kwoty, bo jak Państwo uważacie, że nas stać.  

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, głosowałem 

przeciwko wprowadzeniu tego projektu do dzisiejszego porządku z jednego powodu, mianowicie jest 

to ważna sprawa dla nas Radnych, ale również dla Radnych kolejnych kadencji. Dotyczy to sytuacji 

trudnej, ponieważ muszą być sędzią we własnej sprawie, gdyż sami sobie ustalają wynagrodzenie. Było 

spotkanie, były pewne uzgodnienia, tylko wydawało mi się, że dostaniemy projekt uchwały i na 

komisjach w normalnym trybie przedyskutujemy, ewentualnie wszyscy Radni  przegłosują jakieś 

stanowisko w tej sprawie. Dzisiaj otrzymaliśmy projekt uchwały nie do końca we wszystkich punktach 

zgodny z pewnymi ustaleniami. A oprócz tego proszę Państwa to co powiedział Radny Kolbek, jest tutaj 

zapis, w tym projekcie uchwały, że Radny za nieobecność na sesji czy na komisji będzie miał obniżone 

wynagrodzenie o 100 zł. Ja rozumiem, że jeżeli członek Zarządu w danym miesiącu nie będzie na 3 

posiedzeniach Zarządu, to będzie miał mniej o 3 razy po 100 zł. Ale proszę Państwa, proszę zobaczyć 

sytuację co się stanie jeżeli Radny w ogóle nie będzie uczestniczył ani w sesji, ani posiedzeniach 

Komisji. To tak naprawdę straci trzy stówy miesięcznie. Jaka to będzie mobilizacja do tego, aby Radny 

uczestniczył w posiedzeniach? Jako klub Radnych ,,Porozumienie” zaproponowaliśmy w inny sposób 

naliczenia pewnych procentów, które by umożliwiały odliczanie całej ustalonej kwoty w przypadku 

nieobecności. Teraz kolejna sprawa, proszę Państwa, mamy stawkę bazową ustaloną dla naszego 

Powiatu w wysokości 3008 zł z groszami. Osobiście uważam, że zaproponowany wzrost diet Radnych 

jest za duży. To jest moje zdanie. Mam tutaj duże wątpliwości. Liczyłem na to, że jeżeli już będziemy 

regulować diety to wprowadzimy taki mechanizm, który pozwoli przy wyrównaniu pewnych proporcji 

na nie wielki zwrot, ale wprowadzenie takich zapisów, żeby w kolejnych latach dieta rosła. Żeby nie 

było sytuacji, że uchwała podjęta w 2008 roku, przez 13 lat nie była ruszana. Oczywiście te wzrosty 

będą nie wielkie, ale jednak powiedzmy będą, jeżeli ustalimy ten wskaźnik, oczywiście on tutaj jest, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62394
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tylko zaczynamy z bardzo wysokiego pułapu. Mam dużo wątpliwości, czy ten zapis w paragrafie 3 

projektu uchwały obroni się, jeżeli zostanie zaskarżony przez Pana Wojewodę dlatego, że orzecznictwo 

Sądu, troszeczkę jakby jest jednoznaczne. Wydawałoby się, że ten projekt będzie taki, jeżeli Radnego 

nie ma na komisji to dostaje jakiś procent mniej, jeżeli nie jest na sesji również jakiś procent mniej. Ten 

projekt uchwały jest inny. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to jeżeli spojrzeć na paragraf 6, w którym 

proponujemy uchylenie uchwał Rady to wydaje mi się, że tutaj są co najmniej dwa, a nawet trzy błędy. 

A mianowicie proszę zobaczyć, mamy uchwały 30/228 z 2001 roku i później mamy następną uchwałę 

również 30/242. 

Głos zabrała Pani Emilia Cimochowska – Paluszek, Radca Prawny: mogła nastąpić w tym czasie zmiana 

kadencji i dlatego numeracja się zmieniła.  

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: jeżeli była zmiana kadencji, to byłby numer 1, a nie 30. 

Proszę Państwa wcześniej to sprawdziłem i wydaje mi się, że ten numer z listopada powinien być  

32/242/2001, ale również, być może to jest mój błąd przy przepisywaniu, ostatnia uchwała z maja 2011 

ona powinna mieć numer 7, a nie 8. To są takie drobne, ale jednak pewne błędy. Także proszę Państwa, 

decyzja będzie należała do każdego z Radnych. Ja natomiast uważam, że powinniśmy jeszcze 

przedyskutować te rozwiązania, dziękuję.  

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Powiem szczerze, że dopiero dzisiaj się dowiedziałem o tej 

uchwale. Jaką szeregowy Radny będzie pobierał dietę za komisję?  

Głos zabrał Pan Radny Mirosław Czupkiewicz: jeżeli nie będzie na komisji to dostanie 100 zł. mniej.  

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: czyli ile będzie taki Radny pobierał za posiedzenia dwóch 

komisji i sesji? 

Głos zabrała Pani Sekretarz Agnieszka Zagórska: 1803 zł i 73 grosze, więc 1804 zł, bo zaokrąglamy  

w górę do pełnej złotówki. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: 1804 zł będzie pobierał szeregowy Radny. Ile będzie pobierał 

Wiceprzewodniczący Komisji? 

Głos zabrała Radna, Pani Magdalena Sobczak: O 5% więcej, tj. 150 zł więcej. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Przewodniczący? 

Głos zabrała Radna Pani Magdalena Sobczak: Kolejne 150 zł. więcej. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wiceprzewodniczący Rady? 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: 80% 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Czyli ile? 

Głos zabrała Radna, Pani Magdalena Sobczak: 2400 zł. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: I przewodniczący? 

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: 95%. 

Głos zabrała Radna Pani Magdalena Sobczak: Czyli 150 zł mniej niż 3000, czyli to jest 2850 zł. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Członek zarządu? 

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: 95%. 

Głos zabrał Radny Dariusz Kolbek: uważa, że na ten czas takie podwyżki są dosyć wysokie. Kilka lat 

temu, jak była mowa o podwyższeniu diet, byłem przeciwny. Wiem, że wokół samorządy podnoszą 

diety, ale to, że nam dano taką możliwość, że możemy podnieść, to jeszcze ktoś dał nam możliwość 

wyboru, podjęcia decyzji. Pozwolono nam na to, ale my teraz możemy jednak dostosować je do 
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możliwości jakie mamy. Mamy problemy z pewnymi sprawami finansowymi, cały czas się o tym mówi. 

Może te 190 000 zł. to nie jest aż tak oszałamiająca kwota, jak na rok, ale jednak to jest spora kwota. 

Czy każdy Radny za nieobecność, niezależnie czy to jest członek zarządu, czy to jest prezydium straci 

100 zł.?  

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, szanowni Radni, ja 

również uczestniczyłem w konsultacjach, uzgodnieniach w ramach uchwały, która została 

przedstawiona. Trzeba sobie jasno pewne sprawy przestawić. Nasz ustawodawca, czyli Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o wzroście wynagrodzeń dla Prezydenta Rzeczypospolitej, 

wysokiej rangi przedstawicieli, ministrów i na końcu zawarł zapis o przedstawicielach samorządu 

terytorialnego. Spowodował między innymi to, że nastąpią wzrosty diet o pewien poziom. Nie ustalał 

dolnej wysokości diety, tylko ustanowił górną część diety. Ja sam namawiałem Starostę, Wicestarostę 

i naszych kolegów, którzy brali udział w konsultacjach, aby zaczekać jak będą się kreować te podwyżki 

diet. Szanowni Radni jak ktoś ma dostęp do komputera i jest delikatnie rozgarnięty w tej dziedzinie to 

może stwierdzić, że nasze propozycje, które przekazane zostały nie odbiegają w żadnym stopniu od tych 

porównywalnych wielkościowo powiatów tj. Głubczyce, Namysłów, Krapkowice, Olesno, Strzelce 

Opolskie. Trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach w tych powiatach 

są już podwyższone diety. Nie są one na takiej wysokości jak my mamy teraz, tylko są wyższe już o 

200, 300, 400 nawet w niektórym miejscu o 500 zł. Także weźmy to pod uwagę, jeżeli będziemy 

podejmować decyzje. Żeby nie przedłużać, bo rozmawialiśmy o tym i to dość długo. Wydaje mi się, że 

Radnego Czupkiewicza chyba nie było w tym czasie, bo musiał wyjść i w tym momencie 

przedstawiliśmy pewien zakres, między innymi też w cudzysłowie odcinania Radnym i członkom 

Zarządu Powiatu za nieobecność. Za nieobecność w danych posiedzeniach Rady, posiedzeniach 

Zarządu. Wspólnie doszliśmy do takiego konsensusu, że procentowo nie będziemy tam obcinać za 

nieobecności m.in. dlatego, że my jako Radni, którzy są obecni nie z Zarządu to mamy praktycznie trzy 

razy w miesiącu posiedzenie, bo są dwie komisje i jedna sesja. Członkowie Zarządu mogą mieć jedno 

posiedzenie, dwa, trzy. Nie bronię absolutnie członków Zarządu, ale mogą mieć także i 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 

Kto uczestniczył właśnie w ostatnich konsultacjach to wie, że takowe były sytuacje, że było kilka, od 

jednego, dwóch do na przykład 9 posiedzeń Zarządu. Wszystko można uregulować Panie Radny 

Czupkiewicz, ale nie wiem, czy by to było w stosunku do Radnych, którzy są już członkami Zarządu 

fair. Nie mam zamiaru ich bronić, bo wydaje mi się, że oni sami by się wybronili, ale we własnej 

sprawie, ja proponuję żeby się tam za dużo nie nadwyrężali. Wystarczy, że ja to co powiedziałem to 

wystarczy. Dlatego ja oczywiście brałem udział w negocjacjach, konsultacjach, uzgodnieniach  

i uważam, że w stosunku do tych Powiatów, co mówiłem na wstępie my nie wybiegamy do przodu, ani 

do tyłu. I ta uchwała, która została przygotowana uważam, że jest godna poświęcenia uwagi i jest godna 

dla rozważenia naszego gremium. Dziękuję bardzo. 

Głos zabrał Wicestarosta, Pan Janusz Siano: Panie Przewodniczący, ja muszę zabrać głos, dlatego, że 

trzeba sprostować pewne kwestie, o których wspomniał Pan Mirosław Czupkiewicz. Aczkolwiek, ja nie 

pamiętam czy dokładnie o te numery uchwał chodziło, natomiast chciałbym złożyć poprawkę formalną 

w imieniu Zarządu. A mianowicie w paragrafie 6 niniejszej uchwały w pewnym miejscu mamy 

wypisywane uchwały, które tracą moc i tam jest błąd pisarski, bo powinien być numer 32/242/2001, 

więc tutaj trzeba by było tą autokorektę wprowadzić. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, no to trudno się 

odnieść. Natomiast jeśli chodzi o liczbę spotkań członków Zarządu to chce powiedzieć, że nigdy nie ma 

mniej niż 4, z reguły jest tych spotkań 6,7 tak jak Pan Wiceprzewodniczący powiedział, także 

posiedzenia Zarządu są częstymi spotkaniami i członkowie Zarządu biorą w nichaktywny udział. 

Głos zabrał Radny Pan Kazimierz Bodaszewski: Ja akurat pracuję z kolegą, który jest Radnym 

w Kędzierzynie i we wtorek mieli sesję i tam zwykły Radny, ja wiem, że Kędzierzyn jest większym 

Powiatem, ale mają większe pieniądze niż my. Zwykły Radny ma dietę na poziomie naszego 

Przewodniczącego Rady Powiatu, tylko taka dygresja. Ale tu mam pewne spostrzeżenia dot. obniżenia 

diety o 100 zł. Moim zdaniem, ja się nie wtrącam do Zarządu dlatego, że tam jest tych posiedzeń dużo 

i taka kwota może być przyjęta, ale jeśli chodzi o Komisje Rady to moim zdaniem powinno być tak jak 

było 3, 3 i 4. Nie ma członka komisji na komisji, nie ma diety, bo 100 zł tak jak ktoś powiedział, to 

wcale nie będzie chodził i będzie dietę pobierał. Czyli dla mnie to nie jest żadna kara, rozumie jak ktoś 

jest chory, ma zwolnienie lekarskie to w ten czas może być tak, ale przy normalnych układach komisje 
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są planowane wcześniej, sesja jest planowana wcześniej. Co innego z sesjami nadzwyczajnymi.  

W związku z tym ja proponuję, żeby tu było że jak nie ma Cię na komisji to cała stawka za komisję jest 

zabrana. Tutaj stawka jest 100 zł, czemu nie ma procentowo? Jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. 

Proszę zobaczyć jak wyglądają komisje w Gminach, w innych powiatach. Tam z góry jest ustalone, że 

w ten dzień jest komisja, o tej godzinie, a proszę zobaczyć co się u nas dzieje. My sobie ustalamy tak 

jak komu pasuje. Dlatego, bo ten ma lekcje, tamten ma to czy tamto. Przepraszam bardzo, ja wiem co 

mówię. Ja swego czasu zwróciłem się do pewnego dyrektora szkoły. Proszę mi powiedzieć co osoba 

Radna w tych terminach miała w szkole wpisane. Pan dyrektor jak zobaczył zbladł, ja mówię dziękuję 

tyle mi wystarczy. Po prostu w szkole nie było tej osoby. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Nie każdy Panie Rady może do 70 lat pracować. Chciałem 

dowiedzieć się jeszcze jedną rzecz, czy ta uchwała wchodzi w życie od grudnia, czy od stycznia nowego 

roku? 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Od grudnia. Panowie się wypowiedzieli na 

temat tego projektu uchwały. Myślę, że jakbyśmy jeszcze tutaj nie dyskutowali każdy będzie miał inny 

pogląd. Faktem jest, że od 2007 roku Rada Powiatu w ogóle do tego tematu nie przystępowała mając na 

uwadze wiadomo jakie sytuacje. W innych powiatach z tego co mi wiadomo, nie co roku, ale co 2 lata 

podwyższano ten próg, jeżeli chodzi o diety, dlatego jest może ta różnica tutaj, nie mniej jednak jest ona 

dostosowana w chwili obecnej do tych powiatów, do których my się porównujemy tj. Namysłowa, 

Głubczyc, Olesna. Każdy z Radnych wypowie się na ten temat poprzez głosowanie.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania  

i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 393a). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (druk nr 393a) (15:07:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, 

Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Kazimierz 

Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha 

• PRZECIW (1): 

Mirosław Czupkiewicz 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Joanna Korzeniowska 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego (druk nr 394) 

(15:07:00) 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zaproponował przyznanie maksymalnego 

wynagrodzenia. 

Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Przepraszam, w tym projekcie uchwały nie mamy kwot. 

Nad czym mamy głosować? 

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: Na drugiej stronie Panie Mirosławie. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62398
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Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Nie, ale proszę Państwa, proszę przeczytać, tu jest 

podane jakie może być maksymalne i jakie może być minimalne wynagrodzenie. 

Głos zabrała Pani Sekretarz Agnieszka Zagórska: Pan Przewodniczący zaproponowała maksymalne. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Ile wynosi maksymalne? 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Józef Janeczko: 19 400 zł. 

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: My jako Radni powinniśmy dostać projekt uchwały 

wypełniony, a nie głosować na temat uzasadnienia. Ja nie mówię nie, tylko proszę dać nam projekt 

uchwały nad którym będziemy głosowali. A my dzisiaj głosujemy nad pustym projektem uchwały.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: ale Pan Przewodniczący przedstawił swoją 

propozycję, a Państwo mogą ją zmienić, dlatego jest projekt uchwały wykropkowany. Pan 

Przewodniczący otworzył dyskusję na temat propozycji wynagrodzenia dla Pana Starosty. 

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa ja nie mówię o kwocie, tylko głosujemy 

nad projektem uchwały. A skoro jest to projekt uchwały to on powinien zawierać wszystkie 

uzupełnienia.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Ale tak zawsze było, to nie jest jakiś wyłom.  

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: Pan Przewodniczący zaproponował  maksymalne 

wynagrodzenie, a czy jest możliwe też minimalne? Lub między minimalnym a maksymalnym? Ile netto 

będzie Pan Starosta otrzymywał z tych 19 tys. zł.? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: 1/3 mniej, ale nowy vat będzie od nowego roku. 

Głos zabrał Radny Pan Dariusz Kolbek: będą wyższe? 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Nie, będą niższe. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał projekt uchwały, który został uzupełniony o kwoty 

wynikające z uzasadnienia.  

Głos zabrał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz: Przepraszam jeszcze jedno, czy w tym projekcie 

uchwały nie trzeba zapisać, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale kwota obowiązuje od 

1 sierpnia 2021 roku? 

Głos zabrała Pani Emilia Cimochowska, Radca Prawny: Panie Radny jest taki paragraf. 

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję nad projektem uchwały i poddał go pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Prudnickiego (druk nr 394) (15:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni 

Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ewelina 

Langfort, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (2): 

Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski 

16. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (15:15:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62400
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Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu na 2022 r. 

Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska szczegółowo omówiła projekt budżetu powiatu Prudnickiego 

na 2022 r. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu na 2022 r. 

Głos zabrał Radny Pan Józef Meleszko: Pani Skarbnik, Panie Przewodniczący mam tylko jedno pytanie, 

o ile nasze zadłużenie wzrośnie w stosunku 1:1, 2021 do 2022 roku. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: spadnie o 2 mln. zł. Planowane zadłużenie na 

koniec 2021 r. to 24 981 154 zł., natomiast zadłużenie na koniec 2022 r. planujemy na poziomie 

22 114 830 zł. czyli nawet ponad 2 mln. zł. będzie spadać. 

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

Nastąpiła zmiana quorum (15:17:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Ryszard Kwiatkowski 

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

Nastąpiła zmiana quorum (15:21:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14 

Sesję opuścili radni: 

1. Joachim Kosz 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję został zaproszony Prezes Prudnickiego Centrum 

Medycznego S.A. Pan Witold Rygorowicz. 

Prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Pan Witold Rygorowicz przedstawił informację dot. 

inwestycji w PCM. S.A i spraw dot. ZOL-u w Głogówku i odpowiadał na zadawane prze Radnych 

pytania. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:51:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Sesję opuścili radni: 

1. Dariusz Kolbek 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu jest 

planowana na dzień 22 grudnia 2021 r. na godzinę 12:00. 

18. Zamknięcie XLIX sesji Rady Powiatu (16:15:00) 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62401
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=62402
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Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Józef Janeczko zamknął XLVIII sesję Rady Powiatu. 
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