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Protokół Nr L/2021 

z posiedzenia L sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 22 grudnia 2021 r. 

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

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

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

w hybrydowym trybie obradowania. 

Obrady rozpoczęto 2021-12-22 o godz. 12:29:43, a zakończono o godz. 15:28:28 tego samego dnia. 

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

było transmitowane i nagrywane. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

2. Józef Janeczko 

3. Dariusz Kolbek 

4. 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. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie L sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (12:29:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (12:30:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (12:31:00) 

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

w Prudniku o wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji poprzez: 1. wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego (druk nr 404); 2. wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

2021 (druk nr 407). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może 

wprowadzić zmiany w porządku obrad zwołanej sesji bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady. Dokonanie wskazanych zmian wynika z następujących okoliczności. W zakresie punktu  

1 występuje potrzeba zmiany terminu zakończenia prowadzonych inwestycji i dokonania płatności 

końcowej za wykonane prace w 2022 r. W zakresie punktu 2 na podstawie decyzji Wojewody uległa 

zmianie wysokość dotacji dla podmiotów pomocy społecznej, co skutkuje potrzebą aktualizacji zapisów 

ww. uchwały.  

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64603
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64606
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64609
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 1. 

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

ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 404) w punkcie 

16. (12:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Janusz Siano, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, 

Józef Meleszko, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, 

Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(4): 

Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski 

Nastąpiła zmiana quorum (12:39:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 16 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Joanna Korzeniowska 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 2. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 407) w punkcie 19. (12:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Janusz Siano, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Bożena 

Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard 

Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (12:41:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Kazimierz 

Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, 

Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Joanna 

Korzeniowska, Magdalena Sobczak 
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• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.11.2021 r. (12:42:00) 

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 posiedzenia z dnia 26.11.2021 r. (12:42:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, 

Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz 

Bodaszewski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, 

Radosław Roszkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym. (12:42:00) 

Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu  

w okresie między-sesyjnym. 

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym. (12:52:00) 

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

sesyjnym. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie między-

sesyjnym oraz nad informacją o pracy w okresie między-sesyjnym. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mam jedno pytanie, chodzi mi o sprawę ZOL- u w Głogówku, 

jaką odpowiedź daliście na to pismo, które skierowali Radni i Burmistrz Głogówka? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Chyba jeszcze żadnej nie daliśmy, ale damy 

oczywiście pozytywną odpowiedź. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: W jakim sensie pozytywną? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Będziemy rozmawiać, my się nie obrażamy, chociaż 

może jakaś próba sprowokowania nas do obrażenia się była. Jakieś pomysły się pojawiają w ostatnim 

czasie. Raz skłonność Burmistrza do rozmowy, dwa pewne pomysły, które z kierunku Głogówka do nas 

napływają, nie bezpośrednio z Gminy, a osób współpracujących z Burmistrzem. Są to pomysły 

związane z zagospodarowaniem dalszej części obiektu niedokończonego szpitala, być może właśnie 

tam byłaby właściwa potrzeba inwestycji, zamiast w stary budynek. Czyli nie budynek Domu Dziecka, 

nie stary ZOL, tylko właśnie po sąsiedzku te kolejne kondygnacje. Ale też trzeba by było sprawdzić, 

jakie tam są potrzebne nakłady. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chodzi o to, żeby ZOL w powstał w budynku nowego szpitala? 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64633
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64637
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64643
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: No jest taka koncepcja. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale to nie jest przecież nasz budynek. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Może Gmina chciałaby nam go z powrotem oddać  

w tej części, a my musielibyśmy uznać, że to jest warte świeczki. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale tam już część jest zagospodarowana.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Jest zagospodarowana. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I oni by opuścili go? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, jeszcze takich rozmów z Gminą nie było tylko ze 

strony osób współpracujących z Burmistrzem padła taka propozycja. Jeszcze z Burmistrzem tego nie 

konsultowaliśmy. Być może warto ją rozważyć. Chociaż szczerze sam nie wie, w sytuacji, która obecnie 

się dzieje, wzrostu cen usług budowlanych, również bardzo niekorzystnych trendów finansowania 

szpitali, tzn. w pandemii wygląda na to, że szpitale będą bardzo pod kreską. Może się okazać, że nie 

będzie za co tej inwestycji przeprowadzić, tu czy gdziekolwiek, bo może się okazać, że potrzeba będzie 

z budżetu powiatu dużych milionów. Nie ma na razie żadnego programu rządowego, a ma być i może 

to nas uratuje, będzie wspierał tworzenie tego typu instytucji, czy też remonty. Jest za dużo 

niewiadomych, ale jest to jakaś jedna z możliwych koncepcji. Choć uważam, że lepszą byłaby  

ta w Domu Dziecka. No, ale na razie po prostu rozmawiamy o wariantach. Jest nowa wycena domu 

dziecka, kwota 2 900 000 zł. Nie wiemy, czy ktoś nam taką kwotę zaoferuje, ale z dotychczasowych 

rozmów i wcześniejszych lat wynika, że nie. No i taka sytuacja trochę patowa, sprzedać bardzo tanio 

albo sprzedać drożej, ale pytanie komu, czy jednak robić tam ten remont, a pozbyć się w jakiś sposób  

budynku ZOL-u. Skąd jeszcze na to wszystko zebrać resztę pieniędzy. Ogromny dylemat i trudny temat 

do rozstrzygnięcia. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ciekawa propozycja z tym nowym budynkiem, co Pan mówił, 

ale ja tam sobie tego za bardzo nie wyobrażam. Wiem, że tam są już pewne instytucje poprzenoszone, 

prowadzące działalność. Nie wiem, co to za ludzie wokół Burmistrza, którzy o czymś mówią, 

a Burmistrz o tym nie wie.  To jest dziwne dla mnie. Co to za osoby, które mogą tam decydować.  

Głos zabrał Pan Starosta Radosław Roszkowski: Ale może Burmistrz o tym wie, nie wiemy tego. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A czyli to może, bo Pan mówi, że nie wie, a z drugiej strony 

mówi Pan, że ludzie, którzy są w bliskim otoczeniu Burmistrza. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To znaczy Ci ludzie powołują się na to, że rozmawiają 

o tym z Burmistrzem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jeżeli chodzi o przystanek w Moszczance, to co to za 

przystanek ma być? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Kolejowy, ten przystanek funkcjonował już na terenie 

Moszczanki, a nie na terenie Pokrzywnej. Gdyby była możliwość pozyskania środków unijnych na to, 

żeby wybudować tam niewielki przystanek kolejowy, no to może szkoda nie skorzystać z takiej okazji, 

bo byłoby to równoznaczne, że pociąg się będzie tam zatrzymywał. Czyli będzie można by było wsiąść 

do pociągu czeskiego na terenie naszego Powiatu, jak też z niego wysiąść. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Rozumiem, że do Czech można by było nim dojechać? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Tak. Tylko, że to jest sprawa na razie bardzo wstępna. 

Jeszcze nie mamy opinii PKP itd., ale Czesi to zaproponowali.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A to Czesi zaproponowali? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czesi zaproponowali przystanek koło Złotych Hor, 

ten pociąg nie jedzie do nas. No to ja pomyślałem, że jak szukają i jak chcą partnera po polskiej stronie 
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i przystanek kolejowy u siebie, to może my znajdziemy przystanek kolejowy u nas. No i akurat 

najbardziej logiczny jest ten, bo tamtędy jeździ pociąg. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Bo tam jest posłanka. Przepraszam, bo tam jeździ pociąg. Ale 

to jest w naszym Powiecie, bo Pan mówi Pokrzywna. To znaczy będzie w Moszczance? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: To jest granica Moszczanki i Pokrzywnej, ale teren 

Moszczanki, czyli nasz Powiat. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mówił Pan o tych szansach, ale czy wzrost cen to jest wina 

Polskiego Ładu? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Wie Pan, no nie będziemy chyba na sesji tego 

rozstrzygać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Bo Pan mówi jakieś zagrożenia były, zagrożenia z tym,  

że wzrosły ceny, to ja rozumiem, ale to nie jest wina Polskiego Ładu. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Znaczy Polski Ład może niestety troszeczkę rozpęd 

cen nakręcić, bo jakby dodatkowe środki się pojawią na rynku. Jak naraz chcemy robić załóżmy 500 km 

dróg w naszym województwie, no to wykonawcy windują ceny żeby jak najwięcej zarobić, bo jest ich 

mniej, niż środków. Ale ja tu nie krytykuję, tylko mówię, że są zagrożenia. Ja cieszę się, że mamy  

te pieniądze, nie krytykuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pan Starosta powiedział o Powiatowo- Gminnym 

Stowarzyszeniu, ukonstytuowały się organy, ja mam tylko takie pytanie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mówi Pan o Związku? 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Tak mówimy o Związku. Troszkę się zdziwiłem,  

bo coś mi tutaj nie pasuje, proszę zobaczyć, Zarząd tworzy Wicestarosta Prudnicki i Starosta 

Głubczycki.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: I jeszcze inne osoby. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Ale proszę Państwa jest powołana Komisja Rewizyjna, 

czyli organ kontrolny właściciela i tam przewodniczącym jest Wicestarosta Głubczycki, który jest 

podwładnym Starosty Głubczyckiego. Ja tutaj nie chcę mówić, że coś takiego, ale tak właściwie 

Wicestarosta ma kontrolować swojego szefa Starostę, no coś tutaj chyba w tych głosowaniach nie do 

końca było przemyślane i to było pierwsze co mi się rzuciło w oczy.   

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Zarząd jest trzyosobowy? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Komisja Rewizyjna jest trzyosobowa. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Chodzi o komisję Rewizyjną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A Zarząd? 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Zarząd jest sześcioosobowy. Przepraszam, 

czteroosobowy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dlaczego Zarząd jest czteroosobowy, a nie trzyosobowy, czy 

pięcioosobowy?  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Statut już uchwaliliśmy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Pamiętam, no właśnie dlatego mnie to wtedy dziwiło, że jest 

czteroosobowy Zarząd, jeżeli w czteroosobowym Zarządzie można mieć problemy, mogą być sprawy 

patowe.  
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Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Głos Przewodniczącego decyduje w takich  

sytuacjach. Poza tym dwa powiaty podobnej wielkości, więc jakby równowaga sił w zarządzie, ale głos 

Przewodniczącego Zarządu w sprawach patowych uważam, że zdecyduje. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: To by może było dobre rozwiązanie, że Zarząd w ręce 

Prudnika, a Komisja Rewizyjna w ręce Głubczyce. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Trochę tak jest, aczkolwiek ja głosowałem trochę 

inaczej, niż to wyszło. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Wyszło trochę dziwnie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Mogło być trochę inaczej w Komisji Rewizyjnej. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Przynajmniej nie powinno być kogoś kto jest 

podwładnym członka Zarządu, no ale to tak miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie jakiś problemów, ale 

zawsze taki wybór może budzić jakieś kontrowersje. Dziękuję bardzo. 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 

kolejnego punktu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego (druk nr 395) (13:08:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie opinii Wiceprzewodniczącego 

Komisji Budżetu (…). 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (…), Pan Joachim Kosz poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 r. 3 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Prudnickiego. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 395) (13:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, 

Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Antoni 

Sokołowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (6): 

Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Ryszard 

Kwiatkowski, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64645
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok (druk  

nr 396) (13:15:00) 

Przewodniczy Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Józefa Meleszko 

o odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej. 

Wiceprzewodniczący Rady, Pan Józef Meleszko odczytał opinię RIO w Opolu o projekcie uchwały. 

Przewodniczy Rady, Pan Józef Janeczko odczytał opinię RIO w Opolu w sprawie możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie opinii Wiceprzewodniczącego 

Komisji Budżetu (…), Pana Joachima Kosza. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (…), Pan Joachim Kosz poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 r. 3 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji 

Skarg (…), Pana Mirosława Czupkiewicza. 

Przewodniczący Komisji Skarg (…), Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2021 r. 2 głosami ,,za” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącej Komisji 

Edukacji (…), Pani Joanny Korzeniowskiej. 

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

posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 r. 4 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,przeciw” i 5 głosach 

,,wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej, Pani Bożeny Wróblewskiej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 r. 2 głosami ,,za” przy 3 głosach ,,wstrzymujących się”, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu  

w Prudniku. 

Głos zabrał Starosta Prudnicki, Pan Radosław Roszkowski: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jeśli 

chodzi o budżet na rok przyszły zamyka się on kwotą 66 630 845 zł., po stronie dochodów, natomiast 

po stronie wydatków kwotą 69 932 265 zł., deficyt budżetu wynosi 3 301 420 zł., który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, planowany dług publiczny na koniec roku to kwota 

przeszło 22 mln. zł. Korzystnym faktem jest wymagana ustawą o finansach publicznych nadwyżka 

dochodów bieżących nad środkami bieżącymi, która wyniesie około 1,5 mln. zł. Przewiduje się 

zaciągnięcie prawie 5 mln. zł. kredytu, w tym prawie 1,5 mln. zł. dotyczy projektów ze środków 

europejskich, ale przy jednoczesnej spłacie ponad 7 mln. zł. kredytu, więc jest ponad 2 mln. zł. więcej 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64651
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spłaconych zobowiązań, niż wziętych nowych. Główną pozycją dochodów jest subwencja ogólna  

z budżetu państwa, to jest około 30 mln. zł., która wykazała niewielki spadek w kwocie ogółem  

w stosunku do roku bieżącego o około 200 tys. zł. W części oświatowej subwencji ogólnej nastąpił 

niewielki wzrost o kwotę około 200 tys. zł. Nadmienię, że do utrzymania wynagrodzeń w roku bieżącym 

w oświacie dokładamy ponad 5 mln. zł., czyli już widać, że pogłębi nam się deficyt, jeśli chodzi 

o zapłacenie wynagrodzeń w oświacie i jest on już w odniesieniu do naszego budżetu bardzo wysoki. 

Wydatki bieżące na oświatę i edukacje oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą ponad  

22 mln. zł. Na razie szacujemy, że braknie nam około 3  300 000 mln. zł. i to jest powyżej kwoty 

subwencji, natomiast rzeczywistość w skali roku pokazuje jeszcze większe deficyty, tak jak 

wspomniałem w roku bieżącym ponad 5 mln. zł. Następną najwyższą kwotą wydatków bieżących są 

wydatki na pomoc społeczną, dla rodzin zastępczych i na placówki opiekuńczo-wychowawcze, jest to 

kwota ponad 15 mln. zł. i nie mówimy tu o projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Natomiast dochody z tej działalności mamy na poziomie około 10 mln. zł., czyli również podobną kwotę 

jak do oświaty dokładamy, z tym że jest to zadanie własne i jest bardziej jakby oczywiste, że nie zawsze 

otrzymujemy finansowanie tych działań i musimy koszty związane z pomocą społeczną ponosić.  

W związku z powyższymi faktami na uwagę zasługuje zaplanowane już w budżecie ponad 9 mln. zł. na 

wydatki majątkowe, a pamiętajmy, że wprowadzimy do budżetu kolejne zadania związane z Polskim 

Ładem, czyli co najmniej 15 mln. zł., które będzie przeznaczone na 4 drogi. Myślę, że pojawią się 

również inne środki w roku budżetowym, ale te 15 mln. zł. na tą chwilę są pewne. Natomiast bardzo 

niepewne jest, czy uda nam się je skonsumować skutecznie. Zaplanowaliśmy 5,5 mln. zł. na drogi 

powiatowe, w tym na Łąka Prudnicka – Starowice, ale również na dokumentacje programu 

funkcjonalno-użytkowego na zadania z Polskiego Ładu. Wkład własny do modernizacji kluczowych 

dróg powiatowych i dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Prudnik – Śmicz, w tym przypadku 

jest pełna dokumentacja. Około 800 tys. zł. na inwestycje związane między innymi z windą przy ulicy 

Parkowej, czy z adaptacją na archiwum pomieszczeń kotłowni koło Starostwa. Środki mamy 

zabezpieczone, ale na windę będziemy szukać dodatkowego wsparcia być może z PEFRON-u. Około 

1 300 000 zł. na inwestycję pomocy społecznej tj. kontynuacja termomodernizacji budynku DPS  

w Prudniku. Pół miliona złotych na inwestycje związane z kulturą fizyczną, chodzi o bieżnię przy 

Zespole Szkół Rolniczych. Jeżeli chodzi o wymagane prawem wskaźniki zadłużenia należy podkreślić, 

że je spełniamy, natomiast oczywiście w kolejnych latach wymagane jest ich szczególne monitorowanie, 

szczególna uwaga, bo za dużego pola manewru już nie mamy. Jak to Pani Skarbnik mówi, ratują nas 

projekty unijne.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2022 rok.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kolejna sesja, 

na której będziemy uchwalali budżet. Od kilku lat aktywnie uczestniczę w każdej dyskusji, nad każdym 

projektem uchwały i prezentuję swoje poglądy, zastrzeżenia oraz przekładam pewne wnioski. Od 

początku szóstej kadencji przedstawiałem również w tej sprawie stanowisko Klubu Radnych 

„Porozumienie”, ale tym razem będzie inaczej i w dyskusji nad projektem budżetu na 2022 r. chciałbym 

zaprezentować wyłącznie swoje stanowisko w kilku, wydaje mi się ważnych sprawach. Jak 

przygotowywany był budżet, to chyba wszyscy wiemy, pracujemy na uchwale z czerwca 2010 roku,  

w sprawie uchwalania budżetu w naszym powiecie. Mieliśmy dużo czasu na zapoznanie się  

z projektami, mieliśmy czas na analizę strony dochodowej, wydatkowej, a na ostatniej sesji oraz na 

komisjach mogliśmy również zadawać pytania oraz prosić o wyjaśnienia autorów projektu uchwały, 

tych pytań na ostatniej sesji nie było dużo, co znaczy, że wszystko jest jasne. Nie będę kolejny raz 

powtarzał wielkości najważniejszych kwot zapisanych w budżecie, one zostały tutaj przedstawione  

w opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej, w wypowiedzi Pana Starosty i myślę, że każdy z nas 

zapoznał się przynajmniej powierzchownie z projektem budżetu. Nie oznacza to jednak, że  

w swojej dyskusji nad projektem, w swoim wystąpieniu żadne kwoty nie padną. Proszę Państwa, budżet 

na 2022 rok wpisuje się w czas w jakim jest uchwalany i czas w jakim będzie realizowany, a czas  

i sposób procedowania tej najważniejszej dla naszego Powiatu, dla każdej jednostki samorządu 

terytorialnego uchwały, jest trudny, nie tylko dla nas Polaków, ale również dla samorządów. Dlaczego 

o tym mówię, bo właśnie samorządy korzystają ze środków rządowych chyba najmocniej, to dla 
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samorządów rząd przeznaczył i pewnie jeszcze będzie przeznaczał na różne programy dość spore środki, 

o czym zresztą Pan Starosta przed chwileczką mówił. Warto tutaj przypomnieć, czy powołać się na 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego nasz powiat korzystał i z którego udało się 

wyremontować niektóre drogi powiatowe. To z jednej strony, natomiast co mamy z drugiej, właśnie  

z drugiej strony mamy wiele decyzji o tak zwanym uważaniu, niekiedy z bardzo mało czytelnymi 

regułami i to spotkało się wielokrotnie z reakcjami samorządów, które zwracały uwagę, że brak w tym 

wszystkim jest jasnych reguł, niezrozumiałych reguł, reguł tworzonych jakby z dnia na dzień, brak jakby 

dłuższej perspektywy w planowaniu i przewidywaniu działań rządu i to jest zjawisko bardzo 

niekorzystne. No i teraz może troszeczkę o Polskim Ładzie. Proszę Państwa, Polski Ład stawiany jest 

jako pomoc i wsparcie dla Polaków w trudnych dla wszystkich czasach nie tylko pandemii, ale również 

w sytuacji, która w różnych częściach naszego kraju się zaognia, problem na granicy, problemy  

z dostawami niektórych towarów, usług i tak dalej. Natomiast o czym należy wspomnieć, program 

Polski Ład wspiera samorządy finansowo, natomiast mamy wstępna promesę z BGK 15 mln. zł., wydaje 

się, że będziemy mogli je realizować, mamy pomysł na kolejne wnioski, na kolejne transze, nie 

wiadomo, czy one będą, na dzień dzisiejszy są to tylko plany. Ale mamy drugą stronę tego wszystkiego 

i tutaj dla mnie najważniejszą sprawą, a może skutkiem wprowadzenia Polskiego Ładu dla samorządów 

będzie odbieranie mieszkańcom poprzez samorządy gmin, powiatów, województw miliardów złotych 

w ciągu najbliższych lat. Z jednej strony, jakby będzie się pomniejszało dochody samorządów i aby 

dorównać tą stratę, która wynika głównie z wprowadzonych zmian podatkowych to zamiast zwiększać 

udziały samorządów we wpływach z PIT-u, proponuje się samorządom dodatkowe subwencje, czy 

środki pomocowe, jak na przykład jednorazowa kroplówka zwana subwencją rozwojową. Ta subwencja 

rozwojowa ma rekompensować ubytki, które każdy z samorządów odczuje, bo jak będzie realizowany 

Polski Ład to na pewno wszyscy odczujemy. Pewnie Rząd będzie się starać zrekompensować te straty, 

ale to jest tylko takie dosypywanie pieniędzy, które w dłuższej perspektywie czasu moim zdaniem 

spowoduje, że samorządy staną się bardziej uzależnione od Rządu, bo większość inwestycji będzie od 

rządowych programów, a jak będą mniej samodzielne to na pewno będą mniej samorządne. Wyczytałem 

w gazecie prawnej duży artykuł na temat właśnie Polskiego Ładu, który został nazwany: ,,lokalne 

budżety, będą na rządowych sterydach”. Wysoka Rado, trudno jest dzisiaj stworzyć przewidywalny 

budżety, w czasie najwyższej od 20 lat inflacji oraz niespotykanym od lat wzrostem stóp procentowych. 

Przed kilku dniami Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, a Prezes NBP przewidział  

w najbliższym czasie kolejne wzrosty tych stóp. Według wyjaśnień Pani Skarbnik na komisjach projekt 

budżetu w momencie jego tworzenia przewidział wynikające z tego faktu zwiększone koszty obsługi 

tego zadłużenia, które posiada nasz Powiat. Niemniej jednak wzrost stóp procentowych nie jest dla 

żadnego budżetu, również dla naszego zjawiskiem korzystnym. I tutaj dla przypomnienia po stronie 

wydatkowej zaplanowano w budżecie z tego tytułu 509 tys. zł, pytanie czy to starczy. Pani Skarbnik 

powiedziała, że powinno, bo mamy pewną rezerwę, ale do końca trudno jest to przewidzieć. Czyli 

idziemy na pewnych wskaźnikach przewidywania, ale budżet, który dzisiaj procedujemy, jeżeli 

przyjdzie go realizować Zarządowi Powiatu jako organowi wykonawczemu Rady, to będzie trudno. 

Wszyscy wiemy doskonale, że w ciągu roku będziemy musieli budżet wielokrotnie zmieniać, 

wprowadzać lub wykreślać poszczególne zadania. W budżecie są zapisane pieniądze na inwestycje, 

pewnie wpłynął jeszcze środki z różnych programów, tylko podobnie jak Pan Starosta zastanawiał się 

czy będziemy mieli kim te inwestycje realizować, bo proszę Państwa bardzo trudno jest to przewidzieć 

i zaplanować na etapie tworzenia wniosków. Inwestycje łatwo zaplanować, natomiast nie zawsze 

kosztorysy inwestorskie powiedzmy przy takim wzroście cen, nadążają za tym co potencjalni 

wykonawcy nam złożą. To co Pan Starosta również wspomniał na komisji, przetargi ostatnie dają dużo 

do myślenia. Więc pewnie będzie trudno. Wysoka Rado tradycyjnie, w każdym wystąpieniu poruszam 

problem oświaty. Będziemy mieli niezbilansowaną oświatę, w której 80% środków to płace,  

a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to ponad 90%. Zawsze się cieszyliśmy, że Ośrodek 

się sam finansuje, to dzisiaj po zmianie przepisów niestety musimy do niego dużo dopłacać. Ta szeroko 

rozumiana subwencja oświatowa, bo ona się troszeczkę w różnych częściach inaczej nazywa, nie 

pokryje na pewno wszystkich kosztów, a spowoduje, że będziemy musieli budżet zmieniać,  

a w okolicach września te zmiany będą jak co roku dość duże. Rosnące koszty utrzymania powiatowych 

szkół ograniczają wydatki majątkowe naszego Powiatu i w tym roku to już kwota ponad 5 mln. zł., ile 

nam przyjdzie dopłacić do oświaty w 2022 roku? Nie wiem, mam nadzieję, że jak najmniej, ale 

rokowania są mało korzystne. Proszę Państwa, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie rok temu swój 
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pomysł na reformowanie oświaty, jego głównym celem ma być zmniejszenie kosztów funkcjonowania 

placówek oświatowych, pomimo wielu zastrzeżeń, wątpliwości, uzyskał on wstępne poparcie Rady, 

która podjęła w tej sprawie kilka uchwał intencyjnych. No i co dalej z tymi uchwałami? Mija rok, nie 

ma opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, bo Zarząd nie złożył mu jeszcze stosownego wniosku. Ma on 

być złożony dopiero po zakończeniu wszystkich prac remontowych w szkołach. Mając w pamięci 

wcześniejsze negatywne opinie od Kuratora, uważam, ze była to decyzja słuszna, zakończmy remonty, 

zaprośmy Pana Kuratora, pokażmy mu co już jest zrobione i wtedy myślę, że ta opinia powinna być 

pozytywna, a potem Rada w kolejnych swoich decyzjach będzie decydowała co z naszą powiatową 

oświatą. Zaplanowano w budżecie dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 580 tys. zł., a większość 

tych pieniędzy to kolejna rata gminy Głogówek wynikająca z kupna od naszego powiatu budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Zaplanowana kwota jest wyższa od tego co nam 

zapłaci Głogówek i bardzo bym prosił o informację, co jeszcze Powiat zaplanował ze sprzedaży. 

Tradycyjnie w każdym wystąpieniu nie zapominam o naszej Spółce, Prudnickim Centrum Medycznym. 

W budżecie zaplanowano kolejną i przedostatnią już ratę wykupu akcji PCM od Optimy i to jest kwota 

607 500 zł. Nie ma w naszym budżecie żadnych środków na wsparcie finansowe Spółki, jeżeli chodzi 

o inwestycje. Na pewno oznacza to, że Spółka zamierza sama realizować z własnych środków 

finansowych planowane inwestycje oraz przy wsparciu środków finansowych z różnych innych źródeł 

zewnętrznych. Trzeba podkreślić, że bardzo cieszy stabilizacja finansów Spółki, a dokonane rok temu 

zmiany idą w dobrym kierunku. Widać dużą zmianę w sposobie komunikowania się Zarządu Spółki z 

Radą, zawsze jest on gotowy na spotkanie z nami, nie obraża się, tak jak to miało miejsce przy 

poprzednich członkach Zarządu po trudnych pytaniach zadawanych przez Radę i Radnych, a udzielane 

odpowiedzi są merytoryczne i wyczerpujące. Kończą się wcześniej rozpoczęte inwestycje i prowadzone 

są nowe, są planowane prace remontowe, są dokonywane zakupy sprzętu. To wszystko świadczy o tym, 

że w Spółce zaczyna się dziać dobrze, wzrasta poziom świadczonych usług, polepsza się wizerunek 

Spółki, a trudny okres pandemii wykazał, że na załogę Spółki PCM można liczyć i potrafi ona sprostać 

nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dlatego korzystając z okazji chciałbym złożyć całej załodze 

Prudnickiego Centrum Medycznego słowa podziękowania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  

w uzasadnieniu projektu uchwały między innymi są informacje o ograniczeniach i możliwościach 

budżetowych naszego Powiatu. O niepewności wynikającej z zewnętrznych uwarunkowań 

funkcjonowania naszego Powiatu w 2022 r., jak i następnych. Czytamy w uzasadnieniu również o tym, 

że obniżenie możliwości finansowych budżetu na ograniczone dochody wymaga zwiększenia 

efektywności gospodarowania środkami publicznymi w szczególności w obszarach, które generują 

najwyższe koszty bieżące, konieczne będzie więc utrzymanie dyscypliny budżetowej w zakresie tej 

kategorii wydatków między innymi przez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności 

zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Dodam od siebie, że również ustawodawca nakazuje 

samorządom, aby przestrzegały celowości. Wysoka Rado, mam nadzieję, że moja wypowiedź będzie 

słyszana w nagraniu z dzisiejszej sesji, bo na tej z ponad miesiąca moja krytyczna wypowiedź dotycząca 

ustawy o dietach z nieznanych mi powodów, pewnie technicznych została całkowicie wyciszona, przez 

około 2,5 minuty, zaległa błoga cisza. Chciałbym poruszyć bardzo ważną sprawę mającą wpływ na 

budżet. To co się stało na ostatniej sesji listopadowej, nijak nie wpisuje się do wyżej przytoczonych 

szczytnych haseł autorów projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej o konieczności 

zwiększania efektywności gospodarowania, o konieczności zwiększania dyscypliny budżetowej  

i kolejny raz powtórzę, rygorystycznych oszczędności. Gdzie będziemy szukać oszczędności, bo tak 

duże i moim zdaniem nieuzasadnione zwiększenie przez Radę wysokości diet, dla procedowanego 

dzisiaj budżetu to dodatkowe obciążenie. Pewnie Państwo wiedzą, że w roku 2021 zaplanowano 

221 500 zł., i pewnie zmieścimy się w tej kwocie, może ona być troszeczkę niższa w związku  

z nieobecnościami, ale już na 2022 r. jak Państwo zobaczycie w tej pozycji jest to kwota  

450 tys. zł., to 100% więcej niż dotychczas. Zastanawiałem się jak ta kwota 450 tys. zł. została 

wyliczona, nie mam pojęcia, bo według moich wyliczeń, kiedy wziąłem sobie uchwałę  

i wyliczyłem pewne wielkości to wyszło mi, że Powiat Prudnicki ta uchwała będzie kosztowała około 

383 tys. zł., skąd więc 450tys. zł.? To jest około 70 tys. zł. więcej. To tylko przy założeniu, że wszyscy 

Radni będą na każdej komisji i sesji. Dodatkowo powstał gniot legislacyjny, z którego wynika, że za 

nieobecność w pracach organów Rady potrąca się tylko po 100 zł. Doskonale wpisuje się ta uchwała  

w znane wszystkim powiedzenie „czy się stoi, czy się leży…”, dalej nie będę dopowiadał. A można 

było uchwałę dopracować lepiej, chociaż pod względem wypłacania Radnym diet, bez pośpiechu, 
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pewne propozycje, które były przedstawione omówić, procedować na komisjach i dzisiejsza sesja mogła 

być dobrym czasem na jej wprowadzenie. Pominę przyczyny takiego pośpiechu, wydaje mi się, że wiem 

komu tak bardzo na tym zależało, żeby to przeszło, ale o tym nie będę dzisiaj mówić. Proszę Państwa, 

znowu sięgnę do uzasadnienia, które jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyczytałem tam miedzy 

innymi, że na funkcjonowanie Rady na 2022 rok zaplanowano wyższą kwotę, uwaga, ze względu na 

zmianę przepisów. To nie prawdziwe i kłamliwe sformułowania. Proszę Państwa, żaden ze znanych mi 

przepisów nie nakazywał i nie nakazuje Radzie podnosić wysokość otrzymywanych diet, no chyba,  

że czytamy różne przepisy. Nie wiem, dlaczego takie zdanie się znalazło w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, ja się z nią nie zgadzam i jest to kłamstwo. Czy wiecie Państwo może, ile przeznacza się  

w naszym procedowanym budżecie pieniędzy na realizację przez Rade jej statutowych zadań? 9 tys. zł., 

jest to 500 zł. więcej niż było w roku poprzednim. Co to oznacza? Proszę Państwa, tradycyjnie nie 

będzie szkoleń, na których Radni mogliby podnosić swoje wiadomości, swoje kwalifikacje w ważnych 

istotnych sprawach podejmowanych przez nasz Powiat. Wielokrotnie prosiłem o zorganizowanie 

szkolenia z KPA dla członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, cisza. Prosiłem o zorganizowanie 

szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnej, aby mogli oni prawidłowo przeprowadzać kontrole zlecane 

przez Radę, i co? I cicho. Radni pewnie tradycyjnie nie pojadą na żadną konferencję, na żadne spotkania 

o tematyce poświęconej ważnym dla Powiatu sprawom i sprawach, którymi zajmuje się komisja,  

w której są członkami. Powiat zaoszczędzi na kosztach uczestnictwa, na delegacjach, a Radny pewnie 

nie będzie mądrzejszy jak sam sobie gdzieś nie poczyta, nie będzie potrzeby zabierania głosu, bo być 

może nie będzie o wielu rzeczach wiedział. Jeżeli tak nadal będzie to ja jestem spokojny, że te 9 tys. zł. 

starczy na kawę, na herbatę i na ciastka. Proszę Państwa, pewnie ciekawa byłaby informacja o wielu 

szkoleniach, konferencjach, naradach, w których brali udział w kończącym się 2021 roku Radni  

i nieetatowi członkowie Zarządu. Wysoka Rado, było o dietach, teraz warto powiedzieć o płacy 

etatowych członków Zarządu,. Tutaj również na ostatniej sesji Rada Powiatu była szczodra i przyznała, 

moim zdaniem niczym nieuzasadnionego maksa dla Pana Starosty i to z obowiązkiem wyrównania od 

sierpnia, ale to jest obowiązek ustawowy i tutaj nie ma co z tym dyskutować. Proszę Państwa, to jest 

około 80 % wzrost, który na nasze warunki prudnickie musi robić wrażenie i wzbudza różne skrajne 

emocje i uczucia. Jak myślicie Państwo, czy tak musi wyglądać realizacja wyżej przywołanych przeze 

mnie szczytnych celów na jakich opiera się nasz budżet? Można było przecież znaleźć kompromisowe 

wyjście, zaproponować coś pomiędzy ustawowo przyjętym minimalnym wynagrodzeniem,  

a maksymalnym. Można było i byłoby to dobre rozwiązanie, dla naszego nie wielkiego i niezamożnego 

Powiatu. Proszę pamiętać jesteśmy Powiatem małym i niezamożnym, ale jak mamy gest, damy maxa 

wszystkim. Można było również tą uchwałę lepiej przygotować pod względem formalno-prawnym 

zgodnym z zapisaną w naszym statucie procedurą uchwalania uchwał i procedowania, były w niej moim 

zdaniem błędy formalne. Jeżeli popatrzymy na statut i na to, jakbyśmy procedowali tą uchwałę, moim 

zdaniem były tam pewne naruszenia. Szkoda, że tak się stało. Nie było również, jak w przypadku diet 

Radnych szerszej dyskusji na temat wynagrodzenia dla Pana Starosty, a jest to istotny element 

funkcjonowania naszego Powiatu. Skoda, że tak się stało, szkoda, że tak szybko. Szanuję wolę Rady, 

ale mam prawo się z nią nie zgadzać, czego dałem wyraz w swojej wypowiedzi. Na ostatniej komisji 

dowiedziałem się, że podwyżki otrzymali również Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz, nie 

poinformowano nas jednak w jakich one były wysokościach i jakie zawierały dodatki. Powiedziałem, 

że zapytam, to pytam. Jakie to były podwyżki i mam nadzieję, że otrzymamy dzisiaj taką informację. 

Mówię o tym, ponieważ Powiat to nie tylko Rada, ale również Starostwo, jednostki organizacyjne  

i dziesiątki pracowników. Z projektu uchwały budżetowej wynika, że na wynagrodzenie i składki od 

nich naliczone Zarząd w projekcie budżetu na płace w Starostwie przewidział kwotę 6 292 000 zł. i to 

są płace z pochodnymi. To w porównaniu do tegorocznego 2021 roku budżetu wzrost o kwotę  

430 000 zł. I znowu powołam się na zapis uzasadnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej, że wyższe 

niż w latach poprzednich wydatki zaplanowane w 2022 r. wynikają miedzy innymi ze zwiększenia 

minimalnego wynagrodzenia i zwiększonych kosztów utrzymania. Ile z tej kwoty będzie miał do 

dyspozycji Pan Starosta jako pracodawca dla pozostałych pracowników Starostwa, a ile dyrektorzy 

jednostek, którzy wykonują obowiązki pracodawcy w stosunku do swoich pracowników? Ile z tej kwoty 

otrzymają naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów, pracownicy samodzielni i szeregowi 

pracownicy? Proszę Państwa, bazując wyłącznie na tym co zostało zapiane w naszym budżecie, według 

moich szacunkowych wyliczeń wynika, że wymienieni pracownicy Starostwa, którzy podwyżki jeszcze 

nie otrzymali mogą liczyć średnio na około 200 zł. brutto miesięcznie. Jeżeli tak by było, to byłoby to 
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nie dobre, jak to by się miało do naszych 100% podwyżek, 80% podwyżek Starosty, nie wiem ile 

Zastępca, Skarbnik i Sekretarz otrzymali, ale 200 zł., no to jest czym szaleć. Mam nadzieję, że te 

podwyżki będą wyższe, ale to znowu spowoduje, że w ciągu najbliższych miesięcy, albo nawet dni 

będziemy musieli dokonać zmiany w budżecie, aby te pieniądze zarezerwować na zwiększone 

podwyżki. Oczywiście Zarząd może skorzystać z przepisów paragrafu 2 ustęp 2 uchwały budżetowej  

i dokonać samodzielnie przesunięć w ramach tego działu i tutaj podpowiadam, że 70 tys. zł. można 

zabrać z tych przeszacowanych diet dla Radnych. Można zabrać i dołożyć troszeczkę dla pracowników. 

Proszę Państwa, stawiam więc kolejne pytanie, czy, kiedy i w jakiej wysokości są planowane podwyżki 

dla pracowników Starostwa? Wysoka Rado, długo zastanawiałem się nad tym, jak zagłosować nad 

procedowanym dzisiaj budżetem. Na komisjach się wstrzymałem i miałem zamiar to samo zrobić na 

dzisiejszej sesji. Miałem zamiar nie popierać tego budżetu i wstrzymać się od głosu, tylko i wyłącznie 

z mocno rozluźnionego pasa głownie  inicjatywy Zarządu i to trzeba powiedzieć wyraźnie, z inicjatywy 

Zarządu, czyli autorów tego projektu uchwały nasza Rada dała wyraz na ostatniej listopadowej sesji. 

Również miałem zamiar nie głosować za tym budżetem, albowiem totalnie rozjeżdżają mi się hasła  

o efektywności gospodarowania środkami publicznymi, o konieczności oszczędzania, utrzymania 

zwiększonej dyscypliny i rygorystycznym respektowaniem  zasadom oszczędności. Wszystkie te zasady 

po ostatniej sesji pękły jak bańka mydlana. Przynajmniej u mnie. Mając jednak na uwadze i wyłącznie 

dlatego, ogrom pracy wykonanej przez Panią Skarbnik, przez pracowników Starostwa i jednostek 

organizacyjnych zagłosuję ,,za” przyjęciem tego budżetu. Pragnę podziękować Pani Skarbnik  

i wszystkim tym, którzy pracowali nad tym nie łatwym projektem budżetu, a Zarządowi życzę 

wytrwałości i odrobiny szczęścia w jego realizacji. Dziękuje bardzo.   

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałem się odnieść do budżetu w aspekcie finansowym oraz, 

że tak powiem, duchowym. Co on wnosi, no oczywiście budżet jest wyższy niż w tamtym roku między 

innymi dlatego, że mamy Polski Ład, no i ja rozumiem, że niektórym może się to nie podobać, ale 

chciałem powiedzieć Radnemu, że może coś jest zabierane, ale nie każdemu. Taki jest porządek, ktoś 

kto ma więcej musi się podzielić, żeby wesprzeć tych słabszych i to na tym polega. Wiadomo,  

że pieniądze zostaną przeznaczone dla samorządu, a ponoć one najlepiej wydają te pieniądze, tak 

słyszałem. Nie uważam, żeby to było coś złego. Wiele samorządów dzięki Polskiemu Ładowi będzie 

mogło wykonać inwestycje na które pewnie nigdy by nie było ich stać. Chciałem też powiedzieć  

o subwencji oświatowej, która wzrasta. Jest wyższa, może nie dużo, ale jest. Reforma oświaty, o której 

się mówi u nas w szkole, cały czas kuleje, cały czas nie wiemy co budynkiem na Podgórnej, więc cały 

czas wszystko jeszcze trwa i trudno powiedzieć, czy reforma naszej oświaty przyniesie jakieś 

oszczędności. Cały czas to jest wszystko takie rozlazłe i nic do tej pory nie możemy powiedzieć.  

Ja uważam, że za mało się w tej sprawie robi. Była tu mowa o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, do 

którego musimy dużo dopłacać, a kiedyś nie. Ale właśnie tak u nas jest, jak coś jest, to się w to pchamy 

na całego, a nie wpieramy czego innego. Być może dlatego za bardzo postawiliśmy na ten Ośrodek,  

a teraz się okazuje, że trzeba do niego dopłacać. Jeżeli chodzi o PCM, to patrząc się pod kontem  

ZOL-u w Głogówku, to ZOL wygląda bardzo źle i jeszcze mamy teraz te różne propozycje, są jakieś 

przepychanki. Wiem, że lekarzy brakuje, nie wiem z jakiego powodu, czy nie widzą tu szansy rozwoju, 

czy za mało im się płaci, chociaż chyba nie mało zarabiają. Złożyłem kilka wniosków do budżetu na 

2022 r., żaden z nich nie został uwzględniony. Mam nadzieję, że wreszcie droga z Zawady do 

Golczowic, która naprawdę od wielu lat jest w bardzo złym stanie, będzie wreszcie zrobiona. Mówiłem 

też o Kazimierzu, tam jest fragment drogi, który zawsze jest zalewany jak deszcz popada, nie ma tam 

rowu i również powinniśmy podjąć jakieś działania, ponieważ ludzie często to zgłaszają. Woda tam się 

leje w kierunku Ciesznowa, zalewa gospodarstwa. Nie będę popierał tego budżetu, ponieważ m.in. 

uważam, że podwyżka diet była zbyt pazerna, za wysoka, a już regulamin wypłacania tych diet to jest 

jakieś kuriozum, no bo jeżeli Radny traci 100 zł. za nieobecność, no to właściwie po co iść na sesję, 

lepiej posiedzieć w domu i np. radny szeregowy otrzyma 1500 zł., no to coś jest nie tak. Mówiłem  

o uregulowaniu tego. Rozumiem, że może być ktoś nieobecny i można to usprawiedliwić, ale nie może 

być tak, ze jeżeli ktoś sobie nie przyjdzie bez usprawiedliwienia to i tak bierze pieniądze, bo za co ma 

je brać? Za to, że został wybrany? Jeżeli chodzi o wynagrodzenie Pana Starosty to mam zdanie takie, że 

ktoś taki jak Starosta czy Burmistrz powinien zarabiać przyzwoicie i tu bym może miał miej zastrzeżeń. 

Natomiast uważam, że też podwyżka jest za wysoka, bo też trzeba popatrzeć się na nasz powiat, na 

naszą Gminę. Nie jesteśmy bogatym powiatem, co nie znaczy, ze są osoby, które są bardzo bogate, ale 
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to nie znaczy, że Pan Starosta ma im dorówna. Uważam, że jest to bardzo źle odbierane przez 

społeczeństwo, które przecież widzi jaka jest sytuacja powiatu i co się dzieje. Bardzo mnie niepokoi 

taka sytuacja, nie wiem czy powinno się coś zmienić, czy można coś zmieniać, ale było to 

przeprowadzone w jakiś dziwny sposób. Można było więcej na ten temat rozmawiać i że tak powiem, 

jawnie to przeprowadzić. Pięknie jest brać pieniądze, no nie mówię, pieniądze się przydadzą, ale 

jesteśmy w trudnej sytuacji dla Polski, ale nie tylko dla Polski, dla całej Europy, jak nie dla całego 

świata, bo widzimy co się dzieje i widzimy, że inflacja, która jest nie dotyczy tylko Polski i nie jest 

największa w Polsce. Nie chciał bym Proszę Państwa ciągnąć tego tematu, kto z kim trzymał, kogo 

wspierał, ale dzięki komuś w tej chwili tą inflację mamy, przed którą Rząd przestrzegał. I jeszcze jedna 

rzecz Panie Starosto, to jest właśnie do Pana, bo ja już ruszałem tą sprawę. Bardzo mnie boli sprawa 

księgi opozycji. Pan powiedział na ostatniej komisji, że to nie jest żadne naukowe opracowanie, ambitne 

opracowanie i nie jest, ma Pan rację. Chciałem się spytać, czy te księgi zawitały do naszych szkół? 

Znam wiele lepszych, ambitniejszych opracowań, które się powinny znaleźć w szkołach. 102 000 zł. na 

księgę opozycji, która nie jest ambitna, która nie jest jakimś opracowaniem naukowym, która jednak 

jest czytana przez jakiś tam ludzi, którzy nie znają historii, to oni mogą się posiłkować tą książką, 

poznaniem tej historii. Mam wile zastrzeżeń, bo nie dość, że piszą tam osoby, które, Pan ściągnął spoza 

naszego powiatu, spoza naszego województwa, to pisze tam część, do niedawna członek Platformy 

Obywatelskiej, w tej chwili nie jest, ale tak było. Działacz owszem Solidarności w tej chwili. Wiem,  

że nie ma nic wspólnego w Solidarnością, bo coś się dowiedziałem. Jest tam też osoba, która naprawdę 

nie powinna tam się znaleźć, która nie powinna tego pisać. W ogóle dobór tych osób jest dla mnie jakiś 

dziwny, bo są to osoby, które Pan sam dobiera. Nie wiem kto Panu dał jakieś przyzwolenie na to, na 

bycie osobą, która decyduje o tym, kto ma pisać opracowanie i jest to już czwarty tom. 102 000 zł. na 

wydanie książki. Wiem, że to nie jest samo wydanie książki, tylko również przy okazji promocja. 

Przyjdą jacyś ludzie, będziecie się promować i przyjedzie Pan, który tak jak Pan mi powiedział pisał 

opracowanie, a był tajnym współpracownikiem. To jest oficjalne, czytałem to w naszej gazecie lokalnej, 

ale nie tylko, bo też zasięgnąłem opinii. Rozumiem, że byłby tam Pan Naskręt, nawet dziennikarze, 

których Pan też zatrudnił, pofatygowali się do Pana Naskręta, człowieka, który jest naprawdę zasłużony, 

czy do Pani Władysławy Ginterowej, która też jest osobą zasłużoną, która była internowana i to oni by 

przedstawili swoją historię. Ja tego nie czytam, nie wiem ile to jest prawdy. Mam obawy, że ta książka 

nie jest zrobiona po to, żeby poznać historię, tylko żeby stworzyć nową historię, która uderza  

w solidarność tak naprawdę, w prawdziwą solidarność. Czy w ogóle to było konsultowane  

z Solidarnością? No bo przecież Solidarność to jest związek, który cały czas trwa, nie zależnie od tego 

czy w nim jest Lech Wałęsa, czy w nim jest Duda, czy ktoś inny, on trwa. Czy jakieś inne konsultacje 

Pan zrobił? Bo Księga Opozycji to właściwie Solidarność. Czy prawdą jest, że tam jest napisane,  

że ktoś z Pana rodziny był założycielem Solidarności w Prudniku? Nie czytałem księgi, ale ktoś mi tak 

powiedział. Uważam, że nie jest to marnotrawienie pieniędzy, ale wydawanie pieniędzy na rzeczy, które 

nic nie wnoszą, a wręcz mogą zaszkodzić, mogą zaszkodzić prawdzie. Wiem, że może ktoś się chce 

wybielić, że Pan chce kogoś wybielić, a może się to przyda do wyborów, bo się nagle stanie po stronie 

Solidarności. Złoży się kwiaty na 13 grudnia, a wcześniej Wicestarosta porozmawia sobie z Panem 

Mazgułą, który mówi, że tam były ścieżki zdrowia i idzie później składać kwiaty. Przyjmowanie takich 

ludzi jest dla mnie nie w porządku. Mniejsza o to, szanuję to, szanuję.  

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zwrócił uwagę aby odnosić się do spraw związanych  

z budżetem.  

 Głos zabrał Pan Radny, Dariusz Kolbek: Rozumiem, że pieniądze się będą zgadzały po prawej i po 

lewej stronie, będzie tak, bo przecież wszystko się zrobi, bo jeżeliby się nie zgadzały to ten budżet by 

nie mona buło przyjąć. Dużą część pieniędzy dostajemy z zewnątrz. Ja się patrzę na diety i tą księgę 

opozycji, oraz pozostałe opracowania, które nie powinny mieć miejsca. Ja rozumiem, że bierze udział 

Pan Kasza, który działał w Solidarności i to jest jedyna osoba, do której nie mam zastrzeżeń. No i Pan 

Zbyszek, ponieważ go znam to wiem, kto to jest. Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego też, bo płaci za 

opracowania różne. Więc tutaj, taka jest moja opinia i ja będę głosował ,,przeciw”.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Na wstępie odniosę się z przykrością do wystąpienia Radnego 

Czupkiewicza. Wywód był typowo antyrządowy i niestosowny do dzisiejszej uchwały, nt. KPO, 
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Polskiego Ładu itd. Oczywiście Radny ma prawo do własnego zdania, chociaż zdziwiony jestem, chyba 

że Radny wypisał się z Klubu ,,POROZUMIENIE”? To już drugie lub trzecie wystąpienie w imieniu 

własnym, a nie w imieniu Klubu. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Pierwszy raz. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Jak dobrze pamiętam, to drugi raz, pierwsze wystąpienie miało 

miejsce nie na sesji, tylko na komisji. Na pewno to sprawdzę i za pośrednictwem Pani Sekretarz podeślę 

wywód, gdzie występował Pan w osobie pojedynczej, czyli poza Klubem ,,Porozumienie”. Przystępując 

do meritum sprawy, aby już nie dobiegać od tematu, projekt budżetu na 2022 rok Powiatu Prudnickiego 

zamyka się kwotą 77 047 723 zł., dochody w kwocie 66 630 845 zł., wydatki w kwocie 69 932 265 zł., 

przychody w kwocie 6 477 048 zł., rozchody w kwocie 4 616 310 zł. i przedstawiony deficyt w kwocie  

3 301 420 zł. Nasuwa się pytanie, czy ten budżet jest zgodny z założeniami i podstawami  

z zakresu finansów publicznych zawartych w odpowiednich przepisach prawnych? Jak sam 

odczytywałem, ramy budżetu Powiatu Prudnickiego nie odbiegają i są zgodne z wytycznymi 

parametrami finansowymi instytucji odpowiedzialnymi za jego sprawdzenie pod względem prawnym  

i merytorycznym, czyli RIO w Opolu. Czy projekt budżetu spełnia oczekiwania mieszkańców naszego 

Powiatu? Można powiedzieć, że projekt zapewnia zapotrzebowanie w podstawowych sferach 

funkcjonowania społeczeństwa. Tak tworzy się budżet, aby potrzeby zaspakajać, m.in. te związane  

z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, zapewnionym przez Państwową Straż Pożarną czy 

Policję. Środki finansowe i ich budżety tworzą nasz budżet, są to oczywiście środki znaczone i nie mamy 

ich prawa ruszyć. Mamy również ochronę zdrowia, świadczoną w naszym powiecie przez PCM  

w Prudniku oraz ZOZ w Białej. Jeżeli chodzi o szpital w Białej to naprawdę mamy się czym szczycić, 

ponieważ funkcjonuje na wysokim poziomie. Świadczenia zdrowotne w PCM jeszcze troszeczkę 

odbiegają od Białej, ale zmierzają w dobrym kierunku. Nocna i świąteczna pomoc świadczona dla 

naszych mieszkańców spełnia nasze oczekiwania. Dzięki Radnemu Ryszardowi Kwiatkowskiemu  

i mojej osobie, została ona przeniesiona do PCM w Prudniku i jest dużo lepiej, chociaż oczywiście są 

pewne zastrzeżenia, tak jak w każdej jednej dziedzinie. Są świadczone mieszkańcom przez jednostki 

organizacyjne wszelkie usługi tj. DPS w Prudniku, PCPR w Prudniku, Dom Dziecka, Szkoła Specjalna, 

Szkoły Zawodowe i Szkoły Średnie, PUP w Prudniku oraz Wydziały Powiatowe, które wydają decyzje 

i udzielają pomocy mieszkańcom, organizacjom, instytucjom czy stowarzyszeniom. Jako powiat 

świadczymy pewne usługi, czyli jesteśmy świadczeniodawcą, ale mamy również obowiązki. Na chwilę 

obecną można powiedzieć, że jednostki organizacyjne i Wydziały Starostwa dają sobie dobrze radę, 

pomimo, iż występują różne skargi, które trafiają do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, Pana Mirosława Czupkiewicza, który kieruje skargi, wydaje się że w sposób dobry, ponieważ 

wszystkie jak do tej pory zostały odrzucone. Zadłużenie powiatu jest na kwotę około 22 mln. zł. 

Otrzymałem od Pani Skarbnik informację, że zadłużenie spada o 2 mln. zł., z czego jestem zadowolony. 

Zadłużenie powiatu mieści się w ramach tzw. wskaźników dyscypliny finansowej i przepisach 

okołobudżetowych, co nie znaczy, że pozytywnie wpływa na budżet powiatu, wręcz przeciwnie. Takie 

jest nasze zdanie, każdy może mieć inne. Należy zadać pytanie, czy projekty finansowane lub 

współfinansowane ze środków zapożyczonych w bankach, spełniają wymóg zapotrzebowania dla 

naszych mieszkańców? Czy proponowane, przyjęte projekty nie są obarczone następstwami 

finansowymi jak np. na ul. Kolejowej, gdzie zostały popełnione błędy, które mogą skutkować tym,  

że przy następnej przebudowie drogi, będziemy niestety musieli dołożyć więcej środków. Nasz kolega 

Dariusz mówił o różnorodności, mając na uwadze utrzymanie pasieki, o też skutkuje finansowo, ale są 

to kwoty nieznaczące przy kwocie budżetu 77 mln. zł. Na zakończenie, wobec powyższego i po 

głębokiej analizie przedstawionego projektu budżetu można powiedzieć, że jest to budżet przeciętny, 

obligatoryjny i dodałbym, że jest to budżet tzw. startowy, ponieważ już w miesiącu styczniu 2022 r. 

będą dokonywane zmiany i jego korekty. Liczymy że zmiany, jakie zostaną zaproponowane do budżetu 

na przestrzeni przyszłego roku, pozytywnie zostaną odebrane przez naszą społeczność, a zaplanowane 

projekty będą zrealizowane w całości, chociaż już wiemy, że mogą być z tym problemy. Należy 

podkreślić, że integralną część budżetu stanowią dotacje, subwencje i inne środki, które spływają do 

powiatu ze strony rządowej i urzędu krajowego np. Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, Krajowy 

Plan Odbudowy, który są jednymi z tych najważniejszych, z dużym potencjałem finansowym, ale są 

także mniejsze, również bardzo ważne dla społeczeństwa tj. dofinansowania dla osób 
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niepełnosprawnych, programy dla osób pozostających bez pracy, dla rodzin zastępczych, programy dla 

szkół itd. Reasumując moją wypowiedź, którą starałem się skracać, Klub PiS wstrzyma się od głosu nad 

uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu z wyjątkiem Radnego Kolbka, który jest przeciwny. Dziękuję 

bardzo. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Chciałbym dodać, że w tym roku również zaciągamy ponad  

5 i pół mln. zł. pożyczek. Mówiłem również o rodzinach zastępczych i miałem nadzieję, że w tym roku 

znajdą się pieniądze na podwyższenie dla nich pensji. Niestety nie uzyskał informacji, ale ma nadzieje, 

że środki się znajdą.  

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Panie Przewodniczący, jestem zaskoczony 

wypowiedzią Radnego Meleszko. Klub Radnych ,,Porozumienie” są to Radni niezależni, każdy 

decyduje i głosuje jak uważa, nie ma żadnej dyscypliny. W związku z tym, że nie wiedziałem, czy moje 

wystąpienie wpisuje się w to, co myślą pozostali członkowie Klubu, był to wyłącznie mój głos. 

Natomiast uważa, że to co Pan powiedział jest nadużyciem, jeżeli chodzi o Komisję Skarg (…). 

Powiedział Pan, że według Pana jest to sterowane. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Nie powiedziałem, że jest to sterowane, niech Radny uważa na 

słowa. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Komisja to nie Przewodniczący, tylko Komisja to 

członkowie. Jeżeli Pan popatrzy na głosowanie na Komisji, to w 99 %, Komisja ,,jednogłośnie” 

przyjmuje stanowisko. Jeżeli Pan uważa, że ktoś robi coś, że stanowiska są pozytywne, to mógł Pan 

głosować na sesji przeciwko podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, a prawdopodobnie  

w każdym przypadku głosował Pan ,,za”. Czegoś tutaj nie rozumiem. Chętnie bym podyskutował  

z Radnym o budżecie, ale konkretnie o konkretnych liczbach. Radny mówi, że moje wystąpienie było 

polityczne. Jakie polityczne? To jest życie. Dlaczego chciałem się wstrzymać od głosu tak jak Państwo? 

Gdybym nie usłyszał końcówki, to byłbym przekonany, że zagłosujecie Państwo ,,za” przyjęciem 

uchwały, ponieważ tak Pan ładnie opowiadał o budżecie, wskaźnikach itp. Powiedziałem dokładnie 

dlaczego chciałem się wstrzymać, ale również dokładnie powiedziałem, dlaczego zagłosuje ,,za” 

budżetem, tylko i wyłącznie z szacunku do ludzi, którzy budżet przygotowywali i którzy nad nim 

pracowali, oraz dlatego, że jest to budżet wskaźnikowy i bardzo trudny do przewidzenia. Zadałem 

pytanie Pani Skarbnik, czy na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jakieś kwoty wpisane w projekcie 

budżetu się nie zmienią. Usłyszałem odpowiedź, że raczej nie. Zawsze głosowałem jak uważałem, tak 

będę robił nadal i nikt tego nie zmieni. Jeżeli trzeba będzie, to poprę również Państwa, jeżeli uznam,  

że to co robicie jest słuszne i zasadne. Nie będę się obrażał na taką krytykę, ponieważ nie ma o co. 

Jesteśmy Radnymi, dyskutujemy, wymieniamy się poglądami i to jest chyba najważniejsze. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: My również dziękujemy pracownikom Starostwa za to,  

że budżet został stworzony, ale tak naprawdę, za niego odpowiada Zarząd i wdzięczność wolałbym 

okazać w ten sposób, aby pracownicy dostali porządne podwyżki.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Z pełnym szacunkiem Panie Radny Czupkiewicz, naprawdę 

dziękujemy za Pana wsparcie, ale my tego wsparcia nie potrzebujemy. Wszystkie sprawy i uchwały 

jakie są podejmowane na tym gremium podejmujemy przy wspólnym Klubowym działaniu. Można też 

sprawdzić, że wszystkie sprawy, które działają na poprawę funkcjonowania powiatu czy instytucji 

powiatu, głosujemy ,,za”. Wszystko co w naszym odczuciu jest złe, głosujemy ,,przeciw”. W tej 

sytuacji, tak jak nadmienił Radny Kolbek, dużo środków napływa z budżetu krajowego i nie trzeba 

nikomu tłumaczyć, kto tworzy Rząd zjednoczonej prawicy. Wszystko co dobre dla mieszkańców 

będziemy głosować ,,za”, czy będzie to związane z Panem Przewodniczącym, czy ze Starostą, Panem 

Roszkowskim, a co złe, będziemy negować i takie jest nasze stanowisko. 
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Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Radni mogli składać wnioski do budżetu do końca września, 

więc jakie propozycje mogli jeszcze składać na komisjach. Mogli jedynie wyrazić opinie, poparcie lub 

dezaprobatę dla przygotowanego budżetu.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad 

projektem uchwały i poddał go pod głosowanie. 

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

2022 rok (druk nr 396) (14:39:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (10): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Kazimierz 

Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, 

Józef Janeczko 

• PRZECIW (1): 

Dariusz Kolbek 

• WSTRZYMUJE SIĘ (5): 

Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Magdalena 

Sobczak 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 (druk nr 397) (14:39:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,  

w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim 

(VII)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 397). 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

pn. ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Prudnickim (VII)" współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 397) (14:40:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, 

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

Kwiatkowski, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Bożena 

Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64725
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10. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Prudnickiego w 2022 r. (druk nr 398) (14:40:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko odczytał raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek:  Któryś raz jest już ten sam problem, że aptekarze w okresie 

świątecznym, w soboty czy niedziele nie chcą dyżurów pełnić całodobowo. Ja się przy tej uchwale 

wstrzymam. Mój głos nie jest przeciwko Starostwu, czy Zarządowi, tylko właśnie przeciwko temu co 

robią aptekarze. Nie podoba mi się to co robią. Rozumiem, że może to nie jest dobry okres, ale i tak 

dobrze, że Pan Starosta wynegocjował, że będą pełnić dyżury do 24:00. Między 24:00 a 7:00 może nie 

ma ruchu, ale może się coś wydarzyć. No ja już to powiedziałem na Komisji, że ciekawe co by się stało, 

jeżeli np. nastąpiłby pożar w jakiejś aptece w niedzielę lub święta, czy Strażacy powinni w takim razie 

przyjechać. Może by nie przyjechali, powiedzieli by nie tak jak aptekarze. No jest to dla mnie dziwne. 

Ja się wstrzymam, nie jestem przeciwny całkiem, rozumiem aptekarzy, oni chcą też zarobić. Są być 

może jakieś konsekwencje finansowe, które dla nich są nie do przyjęcia. Ale jest to utrudnienie dla 

naszych mieszkańców. Rozumiem, że może się zdarzyć, że nikt do apteki nie trafi i aptekarz nie zarobi, 

ale przy tylu aptekach, żeby dyżury całodobowe były niemożliwe, nie wiem czy to jest tak do końca. 

Dziękuje. 

Głos zabrał Radny, Pan Mirosław Czupkiewicz: Proszę Państwa, ja również uważam, że ktoś kto 

rozpoczyna działalność gospodarczą, najpierw zapoznaje się z przepisami, które obowiązują. Skoro 

przepisy nakładają na tą grupę zawodową obowiązek prowadzenia dyżurów w dni świąteczne, no to 

trzeba sobie zdawać z tego sprawę i trzeba te obowiązki wypełniać. Ja rozumiem podłoże decyzji 

Zarządu. Ta 24:00 jest to jakiś kompromis, który oby spowodował, że apteki będą dyżurować. Ja mam 

duże wątpliwości i wydaje mi się, że jak nie było wcześniej dyżurów niektórych firm prowadzących 

apteki, czy to będzie 23:00, czy 24:00 również będą problemy, a wymogów i wymówek będzie wiele. 

Za nami stoją mieszkańcy, my musimy jako Radni starać się, aby to dla nich było dobrze, a nie dla grupy 

ośmiu właścicieli aptek. Znowu mam dylemat Panie Radny, no bo z jednej strony gdyby była pozytywna 

opinia dla tego projektu uchwały samorządu aptekarskiego, ale zobaczcie samorząd jest przeciwny. No 

to jest przeciwny, żeby było całodobowo, my robimy krok do przodu, staramy się ulżyć ich ciężkiej doli 

i proponujemy skrócenie. Proszę Państwa o 6 godzin, no to jest dużo, a samorząd aptekarski mówi nie. 

No to wypadałoby teraz postawić wniosek którego nie postawię, ale postawić wniosek, aby apteki były 

czynne do godziny 6:00, nie do 24:00. No, bo skoro samorząd jest przeciwny temu, nie chcę w ogóle 

rozmawiać i nie wierzę proszę Państwa, że nawet jeżeli wprowadzimy tą 24:00, a być może te mniejsze 

apteki, te rodzinne apteki będą dyżurowały, a te duże molochy, które są w Prudniku, bo co, nic im nie 

zrobimy tak naprawdę, bo nie ma przepisów i sankcji, jak żeśmy rozmawiali na komisji no jedynie to 

wniosek Starosty o pozbawienie koncesji na prowadzenie apteki, ale to już jest za duży kaliber. Nie 

będę składał wniosku, aby apteki były czynne jak poprzednio, wstrzymam się od głosu i będę bacznie 

obserwował, czy apteki są czynne w ustalonych godzinach. A korzystając z okazji bardzo proszę 

mieszkańców, aby sygnalizować, że w danym dniu apteki nie są otwarte. Dziękuję bardzo. 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. (druk nr 398) (14:48:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (11): 

Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Magdalena 

Sobczak, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, 

Janusz Siano, Ewelina Langfort 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64728
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• WSTRZYMUJE SIĘ (4): 

Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

11. 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 399) (14:48:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady 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 399) (14:49:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Radosław 

Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Mirosław 

Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, 

Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 

dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 400) (14:49:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 

(druk nr 400) (14:50:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, 

Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, 

Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, 

Józef Meleszko 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64735
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64740
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13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 

pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 401) (14:50:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 401) 

(14:51:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, 

Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni 

Sokołowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, 

Ewelina Langfort 

• BRAK GŁOSU(2): 

Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

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

realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria przyszłości” (druk nr 402) 

(14:51:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

Prudnickiego do realizacji programu rozwijania szkolnej infrastruktury - ,,Laboratoria 

przyszłości” (druk nr 402) (14:52:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz 

Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Joanna Korzeniowska, Antoni 

Sokołowski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Janusz Siano, Józef 

Janeczko, Ryszard Kwiatkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64742
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64746


str. 20 

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 403) 

(14:52:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

2021 r. (druk nr 403) (14:52:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Dragomir 

Rudy, Janusz Siano, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina 

Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego (druk nr 404) (14:53:00) 

W związku z tym, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad na wniosek Zarządu 

Powiatu, Przewodniczący Rady poprosił o jego przedstawienie. 

Glos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Są to środki, na które mamy już podpisane 

umowy i w związku z tym, żeby była ciągłość do realizacji umów, są to środki niewygasające z upływem 

roku budżetowego. Umowy dotyczą projektu bioróżnorodności, w którym realizujemy dwa parki  

w Prudniku i w Głogówku oraz środki na dokumentację na most w Trzebini. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego (druk nr 404) (14:54:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Dragomir 

Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, 

Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Bożena 

Wróblewska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64748
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64750
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17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2022 r. 

(druk nr 405) (14:54:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

w Prudniku na 2022 r. (druk nr 405) (14:55:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, 

Dariusz Kolbek, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Judyta 

Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Józef 

Janeczko, Radosław Roszkowski 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu  

w Prudniku na I półrocze 2022 r. (druk nr 406) (14:55:00) 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2022 r. (druk nr 406) (14:56:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

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

Sokołowski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef 

Meleszko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef 

Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

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

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 407) (14:56:00) 

W związku z tym, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad na wniosek Zarządu 

Powiatu, Przewodniczący Rady poprosił o jego przedstawienie. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: pismem z dnia 25 listopada 2021 r., 

Wojewoda Opolski poinformował, iż mając na względzie wysokość planu dotacji zapisanej w ustawie 

budżetowej na 2021 r. przeznaczonej na dofinansowanie DPS na ten cel oraz biorąc pod uwagę 

problemy jakie mogą wiązać się z bieżącym niedofinansowaniem DPS, szczególnie w obecnym stanie 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64752
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64754
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64756
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epidemii, podjąłem decyzję o zabezpieczeniu faktycznego kosztu utrzymania mieszkańca w 100%  

i zwiększeniu przysługującej w 2021 r. dotacji o ok. 12,8% (jednak nie więcej niż o 20% zgodnie  

z art. 155 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Zwiększeniu uległa wysokość 

przyznanej dotacji na rzecz DPS-u w Grabinie o kwotę 10 812,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu 

nr XLIX/387/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., w budżecie Powiatu Prudnickiego w roku 2021, na 

realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin, zabezpieczona została kwota 258.000,00 zł. Po 

uwzględnieniu przydzielonych środków finansowych wysokość dotacji na rzecz DPS-u w Grabinie 

wynosi 269.778,00 zł. 

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

projektu uchwały. 

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady 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 

2021 (druk nr 407) (14:58:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (16): 

Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Janusz 

Siano, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Ryszard 

Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, 

Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(1): 

Alicja Zawiślak 

20. Przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2020 r. (14:58:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że na sesję został zaproszony Prezes PKS 

Głubczyce, Pan Wiesław Bednarski. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę powiedzieć jak wygląda współpraca z naszym 

samorządem, dobrze czy źle? 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Wiesław Bednarski: Muszę powiedzieć tak, że doświadczenie 

samorządowe to jest takie, że od 2010 roku PKS jest własnością Powiatu Głubczyckiego, a przed 

wakacjami w 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z Powiatem Prudnickim. Żeby nie powiedzieć i nie 

używać zbyt dużej ilości słów w nadmiarze powiem wprost, że ta współpraca jest na bardzo dobrym 

poziomie jeśli chodzi o Powiat Prudnicki. Najbardziej zaangażowaną osobą, która współpracuje  

z PKS-em i tym co się aktualnie dzieje, jest Pan Starosta Siano i śmie twierdzić, że gdyby stracił posadę 

Starosty to mógłby być Prezesem PKS-u. To w ramach osłodzenia atmosfery. Jest pełne zrozumienie, 

pełne zaangażowanie. No, a do tego należy dodać, że też jest sprzyjający wiatr w tej chwili dla PKS-u, 

bo co by nie powiedzieć o Rządzie to stworzenie funduszu autobusowego, z którego Starosta tutaj jako 

pierwszy zaczął korzystać i mocno Powiat Prudnicki korzysta, pozwala na rozwój skrzydeł PKS-om  

i napawa optymizmem, że PKS będzie istniał i będzie zaspokajał potrzeby mieszkańców. Mamy plany, 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64760
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aby ludzie tam, gdzie nie mieli do tej pory możliwości skorzystania z komunikacji, mogli ją mieć. 

Komunikacja jest rozwijana i chcę powiedzieć, że w październiku na terenie Powiatu Prudnickiego PKS 

przejechał 110 tys. km i to jest gdzieś na poziomie 5,5 tys. dziennie, to daje wyobrażenie o skali 

przedsięwzięcia i o tym, jak te potrzeby mieszkańców są realizowane. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A czy przewidujecie jakieś inwestycje na terenie Powiatu 

Prudnickiego? 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Jeśli chodzi o inwestycje to od lipca  

2021 r. weszliśmy w dzierżawę byłej bazy po Arrivie, tutaj w Prudniku, która już była w części 

zdewastowana, bo 2 lata się tam nic nie działo. Próbujemy ją zagospodarować. Pracujemy nad 

uruchomieniem stacji paliw, która istnieje na terenie tej bazy. Jest to bardzo skomplikowane zadanie 

jako, że tak jak powiedziałem 2 lata to było nieczynne, także kwestie zezwoleń, pozwoleń, zdobycia 

koncesji są złożone, więc jesteśmy na ostatniej prostej i to zostanie uruchomione. Jak wiadomo ta baza 

jest wystawiona na sprzedaż, także rozważamy możliwość jej zakupu, żeby docelowo tutaj zostać i się 

rozwijać. Pytanie jest takie na chwilę obecną, kto będzie kupującym, czy powstający związek, który w 

tej chwili rozpoczął swoją działalność, czy będzie to PKS, ale taka perspektywa istnieje i nad nią 

myślimy, rozważamy i myślę, że docelowo przyjmiemy takie rozwiązanie niezależnie kto będzie 

właścicielem, po to, aby tutaj mieć swoje lokum na dłuższy czas. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A co jeżeli chodzi o dworzec PKS w Prudniku?  

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Dworcem w Prudniku zawiaduje 

Burmistrz miasta Prudnik i on jest inicjatorem rozbudowy. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale czy będziecie później z nim współpracować? 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Współpracujemy w tym sensie, że jest 

udziałowcem i członkiem nowopowstałego związku, także te wszystkie życzenia z tytułu Gminy 

w zakresie transportu też mam nadzieję zechcemy spełnić. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A co jest takiego co nie wyszło? Bo Pan nam mówi,  

że wszystko jest bardzo dobrze, ale może jest troszeczkę gorzej niż bardzo dobre? 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: No jest parę takich kwestii, np. że tego 

dworca nie ma na chwilę obecną, bo jest to uciążliwość dla pasażerów, ponieważ stoją pod gołym 

niebem i te autobusy, które tam w niewygodny sposób podjeżdżają, no i to, że na chwilę obecną pojawia 

się konkurencja na terenie prudnickim, taka bardzo niezdrowa ze strony PKS Opole i to, w jaki sposób 

gmina Prudnik podtrzymuje tą konkurencje, bo chcieliśmy wejść łącznie ze związkiem w komunikację 

miejską, żeby zapełnić całokształt usług na terenie Powiatu Prudnickiego. No, ale już jest po raz  

3 ogłaszany przetarg na komunikację miejską i jakoś nie sposób tego tematu ogarnąć na chwilę obecną. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dziękuję. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Jeszcze dodam, no to co jest wszystkim 

znane w tej chwili, to co widać na horyzoncie. No to jest notoryczny brak kierowców na rynku 

prudnickim, także podbieramy sobie konkurencyjnie kierowców, licytujemy się nawzajem. Ci kierowcy 

już są w kwiecie wieku, że tak powiem, nie ma młodych kierowców i to jest jakiś tam problem. No,  

a zasadniczym problemem są płace, ponieważ przychody PKS-u związane z transportem publicznym są 

jakie są. Od 3 lat nie zmienialiśmy wartości biletów i uważam, że nie sposób nie podnosić do jakiejś 

tam granicy, natomiast te roszczenia płacowe pracowników rosną, ze względu na rzeczywistość, która 

jest. Drożeje prąd, gaz i paliwo, co nie napawa optymizmem, bo rosną roszczenia płacowe 

pracowników, którym my nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie sprostać. Muszą pójść za tym jakieś 

subwencje typu 3 zł. od kilometra autobusowego i inne, a ponadto jakieś racjonalne myślenie, jak 

wszędzie w każdej gospodarce. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dziękuję. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Czy nasza firma obsługuje trasy do Wrocławia? 
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Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Na chwilę obecną nie, ponieważ 

w momencie kiedy obsługiwał ten teren Eurobus, który miał tylko 11 połączeń w stronę Wrocławia 

z Prudnika, także rentowność kursowania autobusów z Głubczyc, poprzez Prudnik do Wrocławia była 

żadna, bo przychody z jednego kilometra na zasadzie sprzedaży biletów opiewały na 1 / 1,50 zł.  

z przychodu z 1 km przy kosztach 3,50 zł. stałych. Także do tego jeszcze doszła pandemia, gdzie spadła 

totalnie liczba pasażerów i wtedy PKS głubczycki wycofał się z tej linii i posiadane zezwolenie utraciło 

ważność. Natomiast w tej chwili są takie inicjatywy podejmowane i ze strony mieszkańców, i studentów 

żeby uruchomić taki kurs i jesteśmy na etapie składania zezwoleń, który wyda wspólnie Marszałek 

Województwa Opolskiego i Dolnośląskiego. Także zakładam, że do końca stycznia, przynajmniej jeden 

kurs w dniach poniedziałek, piątek będzie uruchomiony i extra kurs, który będzie zwoził studentów  

w piątek i zawodził w niedzielę na zajęcia dostosowane pod godziny odjazdów. Będziemy pracowali 

nad tym, żeby ten kurs utrzymać busem, bodajże 20 osobowym, gdzie tam są niskie koszty zużycia 

paliwa i spróbujemy ponownie wrócić do tematu. A też bacznie obserwujemy to co się dzieje  

z konkurencją, która w tej chwili po Eurobusie podjęła transport w kierunku Wrocławia i w momencie, 

gdy by tam nastąpiło jakieś załamanie, no to my będziemy gotowi żeby tą linie przejąć w pełnym 

zakresie. 

Głos zabrał Wicestarosta Pan Janusz Siano: Tylko Panie Przewodniczący, chciałem oczywiście 

podziękować za pozytywną opinię, jeśli chodzi o współpracę z Powiatem Prudnickim, którą wygłosił 

Pan Prezes i chciałem Państwa poinformować też o dosyć ważnej kwestii w kontekście tego co mówił 

Pan Prezes, środków finansowych, które są pozyskiwane w ramach Rządowego Funduszu 

Autobusowego. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę bardzo duże wsparcie dla transportu 

zbiorowego. Bardzo wysoko oceniana inicjatywa zarówno przeze mnie jak i wielu samorządowców.  

I chcę poinformować, że dokonaliśmy analizy wszystkich połączeń, wszystkich linii komunikacyjnych 

na terenie Powiatu Prudnickiego i Głubczyckiego. Została wypracowana kompleksowa sieć tych 

połączeń komunikacyjnych i złożyliśmy oczywiście stosowny wniosek, aplikacje do Pana Wojewody, 

ponieważ ogłosił konkurs na te właśnie środki z funduszu autobusowego. Mam przyjemność jutro 

wspólnie ze Starostą Głubczyckim, Piotrem Soczyńskim podpisać umowę z Panem Wojewodą na  

5,6 mln. zł., które spłyną poprzez Związek, który utworzyliśmy w tym roku. Spłyną jako wsparcie do 

tych linii, które ogólnie rzecz ujmując mogą być klasyfikowane jako linie deficytowe, a więc linie, na 

których nie ma takiego przychodu, który by rekompensował koszty. Także moim zdaniem bardzo ważna 

informacja, to są bardzo duże środki finansowe, które pozwolą nam skutecznie mam nadzieję  

i z pożytkiem dla mieszkańców zarówno Powiatu Prudnickiego jak i Głubczyckiego, wykorzystać  

te środki. Dziękuję bardzo. 

Nastąpiła zmiana quorum (15:06:00) 

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 15 

Sesję opuścili radni: 

1. Mirosław Czupkiewicz 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Mam jedno, krótkie pytanie, spostrzeżenie na temat mojej 

miejscowości, co już przekazywałem do Pana Wicestarosty i tu akurat chwalić nie ma za co. U nas 

przeprowadzana jest kanalizacja, w miejscowości Szybowice. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Doskonale znamy temat. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: To jest dość długa miejscowość. Do końca grudnia ma być 

część drogi zalana asfaltem, wykonana kanalizacja była i pytanie dlaczego do tego miejsca nie 

przyjeżdżał żaden autobus. Dla starszych ludzi to nie ma żadnego problemu, tych, którzy poruszają się 

swoimi autami. Ale problem jest w tym, że dzieci po trzy 3 km, czy 4 km w kierunku remizy strażackiej 

chodzą codziennie na autobus. Ja już mówiłem, że to jest taki dość konkretny problem. Rozmawiałem 

z Panem Wicestarostą. Jakieś tam szykował rozwiązanie, ale jakoś sprawa ucichła. A teraz od początku 
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roku znowu będzie kolejny etap kanalizacji i znowu będzie się powtarzać ta sprawa. Mówię, bo to jest 

wioska rozciągnięta na odległość 7,5 km. Także trzeba byłoby coś zaradzić temu. Także jak Pan wie  

o co chodzi, no to wszystko gra. Korzystając z okazji zapytałem. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Mój kierownik, który działa na terenie 

Prudnika, badał tą sprawę, spotykał się z ludźmi tam na tym terenie i z tego co usłyszałem to nie było 

jakiegoś pozytywnego rozwiązania, prócz ewentualnie przejazdu jakąś kamienną drogą, która gdzieś 

nieopodal się znajduje. Ale takie rozwiązanie nie zostało przyjęte, ponieważ standard tej drogi nie 

pozwalał na takie rozwiązanie. A powiem też się wzbraniamy przed tego typu rozwiązaniami, bo na 

terenie Powiatu Głubczyckiego też był przeprowadzony remont drogi, 200 m i przejeżdżaliśmy typową 

polną, nie utwardzoną drogą gdzie się trochę kurzyło i w internecie pojawiało się nagranie autobusu na 

tle pola kukurydzy i były komentarze „Brawo PKS”. Także czasami człowiek ma szczere intencje,  

a później, że tak powiem obrywa za to, bo ktoś kogo to nie dotyczy, to w sposób negatywny to odbiera. 

Jeśli jest jakakolwiek możliwość to myślę, że tutaj przy udziale Pana Starosty znajdziemy rozwiązanie. 

PKS jest otwarty na każde rozwiązanie byle nie doprowadzać do takich sytuacji, gdzie mieszkańcy się 

skarżą. I to rozwiązanie jest wykonalne, bo jak jest niewykonalne, no musimy to brać na pierś, bo PKS 

nie jest temu winien, że jest prowadzony remont drogi, no także nie możemy się obarczać takimi 

problemami. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Rozumiem, dziękuję. Ale tylko jeszcze jedno słowo do Pana 

Wicestarosty, chyba wszyscy sobie tutaj na tej sali zdajemy sprawę, że Powiat ma obowiązek 

zapewnienia transportu dzieciom do szkół średnich. Takiego obowiązku nie dopełnił w tym roku, od 

początku. A myślę, że rozwiązanie było, do połowy miejscowości spokojnie można dojechać. Od 

1 stycznia, jak będzie odpowiednia pogoda, oni się wyrobią to jest około 4 km od strony Niemysłowic. 

To jest takie spostrzeżenie myślę, że to jest do dogadania i do rozwiązania. Nie ma takiej możliwości, 

żeby tego nie rozwiązać. Dziękuję. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja mam pytanie do Pana Prezesa, jaki wynik finansowy 

planuje spółka na ten rok? To znaczy już mamy koniec grudnia i myślę, że jakieś szacunki tego wyniku 

finansowego Pan Prezes już ma. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Wcześniej się przysłuchiwałem dyskusji 

Państwa Radnych na temat planowania budżetu jakiegokolwiek i muszę powiedzieć, że to planowanie, 

które Państwo prowadzicie i ja prowadzę, no to jest takie pisane palcem po wodzie. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja nie mówię o przyszłorocznym planie, tylko 

o tegorocznym wykonaniu.  

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Tak, no ja do tego zmierzam. Polega na 

tym, że w ubiegłym roku płaciliśmy za paliwo 3,50 zł., a w tej chwili jesteśmy blisko 6 zł. Jakie to daje 

przełożenie na 1 km nie będę wyliczał, ale to jest przełożenie rzędu 30 gr., a 2 mln km wykonał PKS. 

No to możecie sobie Państwo wyobrazić skalę kosztów i proszę tutaj zaplanować jakieś tam dochody. 

Na chwilę obecną, na koniec listopada PKS zaliczył straty na poziomie 200 tys. zł. Zostaje nam miesiąc 

grudzień, który jest miesiącem takim nieobliczalnym, bo są po drodze święta, zimno, lockdown i różne 

inne rzeczy. Jeszcze wspomnę po drodze o takim temacie, gdzie cała komunikacja dotychczasowa była 

oparta na biletach szkolnych, które finansowały stałe koszty działalności PKS. W momencie kiedy 

powstał lockdown to gminy przestały kupować bilety miesięczne, a wraz za tym brak było dopłaty  

z tytułu ulgowych biletów miesięcznych od Marszałka i miesięcznie to powodowało ok. 300 000 zł. 

straty, stąd ten wynik jest taki jaki jest, na chwilę obecną. Zakładam, że po rozliczeniu rekompensaty 

płaconej przez samorządy gdzieś na koniec stycznia do marca 2022 roku, ten wynik powinien się 

zamknąć albo 0 albo 0+ to jest takie ostrożne w tej chwili rozważanie na temat wyniku jak się ten rok 

zakończy. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Ja tu będę kontynuował ten temat, czy ta rekompensata 

będzie solidarnie zapłacona przez wszystkie samorządy, po których jeździ PKS, czy tylko przez 

samorządy Powiatu Prudnickiego? 
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Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Założenia, które są zawarte w umowach 

dotyczą wszystkich samorządów i ta kwota już jest na dzień dzisiejszy w przybliżonych wartościach 

znana. Natomiast jak się pozostałe samorządy zachowają, to trudno ocenić do tej pory to było 

pozytywnie rozstrzygnięte.  

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Dlatego będziemy tego pilnować. Nie chcemy być tak 

potraktowani jakoś szczególnie, czyli jako ten, który ma zapłacić za pozostałych. Tutaj są różne umowy 

zawierane z różnymi samorządami. Trochę inaczej, w naszym Powiecie są też samorządy, które w ogóle 

umów nie zawarły i musimy jako Powiat pilnować też naszego interesu, żeby tutaj było to w pełni 

klarowne, czytelne i będziemy na to patrzeć. I proszę mieć to na uwadze. Żeby nie było tak, że zaraz się 

okaże, że 200 tys. zł. zapłaci Powiat Prudnicki, a pozostali się uśmiechnął i powiedzą, że no było miło 

fajnie żeśmy współpracowali. Będziemy tego pilnować, żeby nie okazało się, że coś tutaj nie do końca 

jest dla nas korzystne. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Między innymi po to powstał Związek 

Powiatowo-Gminny Powiatu Prudnickiego i Głubczyckiego, aby te kwestie były z góry założone 

i określone, też żeby była pełna jasność. To jest główne założenie tego związku i myślę, że tak to 

docelowo będzie. Natomiast jeśli chodzi o podział kosztów na chwilę obecną, to on jest mniej więcej 

podobny jako, że tak jak powiedziałem na Powiecie Prudnickim kilometrów w październiku było 

110 000, natomiast na Powiecie Głubczyckim około 140 000, także my oscylujemy wokół podobnych 

wartości i podobnych kosztów. Nic tutaj dodatkowego się nie dzieje co mogło być ukryte jakąkolwiek 

tajemnicą w momencie rozliczenia. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Czyli można domniemywać, że proporcjonalnie do 

kilometrów będą partycypować samorządy w pokrycie ewentualnej straty spółki. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: Takie są założenia Panie Starosto, na 

chwilę obecną we wszystkich tych materiałach, które związek za chwilę będą obowiązywały. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: I to jest akceptowalne na pewno dla wszystkich, 

przedzielić przez wszystkie samorządy, to tam wyjdzie groszowe sprawy, natomiast jak się okaże,  

że jest inaczej to wtedy będzie trochę mniej sympatycznie i będziemy tego starali się dopilnować. 

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: O tym nie będzie decydował Prezes  

PKS-u, tylko są wybrane w tej chwili władze związku, Komisja Rewizyjna, także myślę, że tutaj będzie 

pełna transparentność i tutaj nie ma się co tego obawiać. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: A czy takie były już przypadki? Bo tak Pan Starosta mówił. 

To na podstawie chyba czegoś to Pan powiedział. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie, na podstawie niczego. Po prostu ja jestem od 

tego, żeby pilnować interesu Powiatu Prudnickiego i mówię o tym profilaktycznie, żeby nie było jakiś 

pokus.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Bo nie można czegoś zarzucać Panu Prezesowi. To, tak 

wygląda. Rozumiem jakby było coś takiego. 

Głos zabrał Starosta, Pan Radosław Roszkowski: Nie. Ja nic nie zarzucam, ale skoro się widzimy raz na 

jakiś czas, dość sporadycznie w takich okolicznościach, to wolę o pewnych rzeczach jasno powiedzieć, 

dziękuję.  

Głos zabrał Prezes PKS Głubczyce, Pan Bednarski Wiesław: A ja jeszcze chcę dodać, że byłem przez 

dwie kadencje Radnym Powiatowym i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, także mam wiedzę na 

temat tych problemów, które istnieją w samorządzie powiatowym, jest mi to doskonale znane, jest to 

też jakaś tam lekcja dla mnie.  

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko zamknął 

dyskusję i poddał sprawozdanie pod głosowanie.  
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Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki PKS Głubczyce za 2020 r. 

(15:21:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, 

Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, 

Joachim Kosz, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

21. Wnioski i oświadczenia Radnych. (15:22:00) 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mieszkańcy Prudnika zgłosili do mnie problem, który dotyczy 

oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Batorego, poniżej skrzyżowania. To nie jest nasza droga, ale 

Zarząd Powiatu mógłby skierować sprawę do właściciela drogi. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Szanowna Rado, jutro mija 51 rocznica, tego co 

wydarzyło się w 1970 roku, jak Prudnicka Jednostka Wojskowa KBW wróciła do koszar z wojny 

przeciwko Narodowi Polskiemu. Ta jednostka była, stacjonowała przez tydzień czasu w Katowicach,  

ale tu chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, nie splamiła się strzelaniem do manifestantów i to trzeba 

głośno podkreślić, bo takie rzeczy działy się na przykład na Wybrzeżu. Jest tyle historycznych rzeczy, 

o których wy jako Radni powinniście wiedzieć, o tym, co się działo. Szczegóły mogę opowiedzieć, 

ponieważ na tej wojnie byłem, w cudzysłowie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Ale to co my mamy się z tego cieszyć, że była jednostka KBW, 

czy nie, bo to, KBW to była jednostka. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostka 

antyterrorystyczna, że tak powiem. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Nie, to nie była antyterrorystyczna, to właśnie ona terroryzm 

sprowadzała, trochę inna ocena. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Ale Pan Radnym przybliżył temat. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja mam wniosek jeszcze, Panie Przewodniczący. Ja mam taki 

wniosek, aby zacząć gadać ludzkim głosem. Zacznę od tego, jeżeli Pan pozwoli, wszystkim serdecznie, 

mimo różnych podziałów, zarówno Radnym Powiatowym, pracownikom naszego Starostwa, ale także 

i wszystkim naszym mieszkańcom Powiatu chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Przede 

wszystkim zdrowia i zdrowych wesołych świąt Bożego Narodzenia. 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Ja proponuję podzielić się opłatkiem, który tu jest na 

stole. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Planowana sesja w miesiącu styczniu odbędzie 

się 28 stycznia 2022 roku, jest to piątek. Godziny na razie nie ustalam, ale wolałbym, żeby od nowego 

roku sesje odbywały się o godzinie 12:00, ze względu na długość czasu obradowania. Pan Starosta 

sygnalizował, że będzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, prawdopodobnie na dzień 

5 stycznia 2022 r., ze względu na to, że wpłynął pewne środki. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Chodzi tutaj o projekt, który składaliśmy dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Jak Państwo pamiętają dotyczył on 

modernizacji bazy sportowej, wewnątrz dwóch pomieszczeń, sali rehabilitacyjnej i sali sportowej, jak 

również boiska na zewnątrz. Otrzymaliśmy decyzję pozytywną, projekt przeszedł i musimy jak 

najszybciej ten projekt wprowadzić do budżetu, żeby można było podpisać umowę z Marszałkiem i go 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=64796
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realizować. Mamy po prostu ograniczony czas. Środki unijne należy wykorzystać i rozliczyć do końca 

przyszłego oku. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko: Chciałem jeszcze na zakończenie, odnieść się 

do słów piosenki „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Szanujmy się nawzajem w różnych sprawach. 

Opcje polityczne są różne, ale nie o to chodzi, musimy wspólnie się dogadywać po to tu jesteśmy.  

Z uwagi na ten okres świąteczny życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt, pomyślności w nowym 

2022 roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo niektórzy mają go więcej, niektórzy mniej, ale jakoś tak 

ciągniemy to do przodu, aby wspólnie razem jeszcze tą kadencję do końca pociągnąć.  

22. Zakończenie L sesji Rady Powiatu w Prudniku. (15:28:00) 

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