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Protokół Nr LI/2022 

z posiedzenia LI sesji Rady Powiatu w Prudniku  

w dniu 05 stycznia 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 2022-01-05 o godz. 11:06:23, a zakończono o godz. 11:39:00 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. Józef Janeczko 

2. Dariusz Kolbek 

3. Joanna Korzeniowska 

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. Alicja Zawiślak 

14. Kazimierz Bodaszewski 

15. Ewelina Langfort 

1. Otwarcie LI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości. (11:06:00) 

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

obecnych na niej Radnych i zaproszonych gości. 

2. Odtworzenie hymnu państwowego. (11:07:00) 

3. Przedstawienie porządku obrad. (11:08:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poinformował, że w dniu 3 stycznia 2022 r., na podstawie 

art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarządu Powiatu w Prudniku 

wystąpił z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 5 stycznia 2022 r. W dniu dzisiejszym 

wpłynął kolejny wniosek Zarządu Powiatu, o wprowadzenie zmian w porządku obrad zwołanej sesji, 

poprzez wprowadzenie punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego 

na 2022 r. (druk nr 410); 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 411). 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65944
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65945
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65946
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Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał pod głosowanie punkt 1. 

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

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 410) w punkcie 6, pozostałe 

punkty ulegną przesunięciu. (11:12:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, 

Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Joanna 

Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

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

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

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 411)  

w punkcie 7, pozostałe punkty ulegną przesunięciu. (11:13:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (13): 

Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, 

Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Judyta 

Walocha, Janusz Siano, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak 

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

zmianach. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (11:14:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, 

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

Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków finansowych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 408) (11:15:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: zgodnie z art. 35a, ust. 3 ustawy dnia  

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe PFRON, które 

zostaną przekazane przez Prezesa Zarządu PFRON. Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim i powiatowym, Powiat Prudnicki wystąpi do Funduszu o zaliczkę  

w wysokości 90% kwoty przeznaczonej na działalność WTZ w I kwartale 2022 r. Kwota ta - 

286.200,00,00 zł. wraz z 10% wkładem własnym Powiatu zostanie przekazana w celu zapewnienia 

ciągłości działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Prudniku. Konieczność zaliczkowania środków 

uwarunkowana jest faktem, że Powiat przekazuje na działalność jednostce prowadzącej warsztat łączną 

kwotę nie później niż do 25 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. W związku z powyższym, 

koniecznym stało się podjęcie niniejszej uchwały.  

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

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczkowego uruchomienia środków 

finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk  

nr 408) (11:16:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, 

Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, 

Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak 

• BRAK GŁOSU(3): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022 (druk nr 409) (11:17:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu 

strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych 

lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.  Zgodnie z art. 130a 

ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym  Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie w stosunku do pojazdów usuniętych z drogi na 

terenie Powiatu Prudnickiego, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 powoływanej ustawy.  

Rada powiatu, ustala wysokość tych opłat biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz 

koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu zgodnie z przyjętym 

orzecznictwem nie uwzględniając kosztów obsługi. Wysokość kosztów nie może być wyższa niż 

maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu ogłoszona w obwieszczenia z dnia 29 lipca 2021 r. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65952
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65954
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w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Realizację zadań związanych z usuwaniem 

pojazdów z dróg i ich parkowaniem została powierzona firmie zewnętrznej a umowa została zawarta do 

31.12.2022 r. i zasadne byłoby do końca jej obowiązywania nie zmieniać wysokości opłat za usługi 

związane tą umową. Proponowane stawki za usunięcie pojazdu z drogi jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym mają zrównoważyć koszty odholowania samochodu osobowego i ciężarowego, jak i koszty 

przechowywania ponoszone przez podmiot wykonujący usługę i są równe kwotą przedstawionym 

w poniższych tabelach oraz kwotą z Uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/288/2020 z dnia 29.12.2020 r.  

Proponowane stawki ujęte w tabeli nie osiągają maksymalnych stawek określonych w w/w 

obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy, 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanej dyspozycji usunięcia pojazdu 

spowodowało powstanie kosztów, ich wysokość nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za 

usunięcie pojazdu. Biorąc pod uwagę opinię podmiotów, wykonujących usługę usuwania pojazdów, 

proponuje się ustalić koszty odstąpienia od usunięcia na poziomie 75 % opłat za usunięcie pojazdu, 

uchwalanych przez Radę Powiatu w Prudniku w zaokrągleniu do pełnych złotych. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: przeglądałem stawki i one praktycznie w ogóle się nie różnią 

od stawek z ubiegłego roku, została jedynie wprowadzona stawka za hulajnogę elektryczną. Dlaczego 

uchwała jest podejmowana w trybie nadzwyczajnym, a nie na normalnej sesji w grudniu, tak jak to 

miało miejsce rok temu. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: dlatego, że jest to prawo miejscowe i trwały 

konsultacje społeczne. Żeby uchwała mogła obowiązywać od stycznia, projekt uchwały został ujęty  

w programie dzisiejszej sesji.  

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: jest to tak ważna uchwała, że powinniśmy ją procedować  

w terminie. 

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

projektu uchwały. 

Głos zabrała Radna, Pani Magdalena Sobczak: wydaje mi się, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wkradł się błąd. Jest zapis, że umowa została podpisana 31 grudnia 2022 r. Prosiłabym, aby to 

sprawdzić. 

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: w uzasadnieniu jest zapis, że umowa została 

zawarta do 31 grudnia 2022 r. 

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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022 (druk nr 409) (11:22:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (15): 

Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Judyta 

Walocha, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Joanna 

Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Dragomir 

Rudy 
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• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 410) 

(11:23:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: po przeanalizowaniu planowanych do 

otrzymania dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 945.121 zł. Po otrzymaniu 

pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach działania 10.2 

Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, wprowadzamy do budżetu po stronie 

dochodów oraz wydatków projekt w Rozdziale 80195: „Sportowa integracja- modernizacja 

infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku” na kwotę ogółem 790.484 zł., z czego 659.177 zł. kwota 

dofinansowania, wkład własny zabezpieczony ze środków własnych w kwocie 131.307 zł.  

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków PFRON, wprowadzamy do budżetu 

po stronie dochodów i wydatków zadanie w Rozdziale 85202; „Likwidacja barier transportowych- 

zakup busa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach 

inwalidzkich”, z czego dofinansowanie wynosi 105.000 zł., wkład własny wynosi 55.000 zł. (40.000 zł. 

ORIOP+15.000 zł. Powiat). Zwiększono plan dochodów bieżących: o kwotę 60.242zł. w Rozdziale 

70005 (wpływ dochodów powiatu z związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej); 

o kwotę 30.106 zł. w Rozdziale 75020 (wpływy z różnych dochodów); o kwotę 46.259 zł. w Rozdziale 

75095 (dochody dot. projektów UE); o kwotę 44.337 zł. w Rozdziale 92195 (dochody dot. projektów 

UE). Po stronie planu wydatków majątkowych dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 

69.281 zł. (dot. projektu „Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik” - środki 

niewydatkowane w 2021 r.); w Rozdziale 80195 o kwotę 796.484 zł. (dot. projektów „Sportowa 

integracja- modernizacja infrastruktury sportowej SOSW w Prudniku” oraz „Ochrona różnorodności 

biologicznej w subregionie płd. na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”); w  

Rozdziale 85202 o kwotę 160.000 zł. na zadanie „Likwidacja barier transportowych- zakup busa 9-cio 

miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich”. Po 

stronie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia: w Rozdziale 75095 o kwotę 58.873 zł. 

(zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r., dot. projektów ze środków UE); w Rozdziale 

80195 o kwotę 4.106 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r., dot. projektu ze środków UE); 

w Rozdziale 92195 o kwotę 63.453 zł. (zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 r., 

dot. projektów ze środków UE). Po stronie planu wydatków bieżących dokonano  zmniejszenia 

(przesunięcie na wydatkowanie zadania majątkowego): w Rozdziale 85202 o kwotę 40.000 zł. 

Zwiększa się przychody budżetu §903 z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 167.076 zł. z przeznaczeniem 

na zadania i projekty z udziałem środków UE- wkład własny. 

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

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Mam pytanie dotyczące wydatków ze środków Europejskich 

na zadania: ,,Śladami Mistrzów Pogranicza”, ,,Sagi Prudniczan i Kresowian”, ,,Wielka Księga 

Opozycji” tom 4, ,,Polsko-Czeski Most Sportowy Współpracy”. Czy my wydajemy ze swoich pieniędzy 

te 63 tys. zł.? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Nie, to jest część wkładu własnego, a reszta jest  

z dofinansowania. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Czyli te kwoty, które tutaj są, my ze swojego budżetu 

wpłacamy? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: To jest kontynuacja realizacji zadań. 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65956


str. 6 

 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Wielka Księga Opozycji, środki w wysokości 9 509 zł, na co 

to jest? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Jeszcze raz Panu mówię, to są środki nie wydatkowane 

w 2021 r., czyli w tej kwocie jest 85% dofinansowania, 5% budżetu państwa i 10% wkładu własnego 

Powiatu. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: W tej kwocie 9000, tak? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tak. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: I na co konkretnie te pieniądze w wysokości 9000 tys. zł. były 

przeznaczone? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Ja nie wiem, to proszę pytać merytorycznego 

pracownika, ale na pewno na zadania, które były w projekcie. Chodzi o to, że jakieś środki zostały 

niewydatkowane w 2021 i przenosimy je, żeby dokończyć realizację w 2022 roku. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Jak to się ma do kwoty, która była przeznaczona na realizację,  

tj. 102 000 zł. 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Kwota nie była wydatkowana w całości, była 

wydatkowana, powiedzmy tylko w połowie. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Proszę Panią, ale ta kwota, która była przeznaczona na to, czyli 

102 000 zł. jest zachowana, tak? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tak. Chyba, że będzie różnica kursowa to wtedy jest ta 

większa kwota, bo my otrzymujemy środki na projekty w euro. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: No dobrze, ale o tych kursach nie rozmawiamy, bo one się 

mogą zmieniać. Natomiast mi chodzi o to, czy tutaj te 9 tys. zł to jest w ramach tej kwoty, która była 

wcześniej przeznaczona na realizację zadania, tj. 120 000? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Tak jest. 

Głos zabrał Radny, Pan Dariusz Kolbek: Dziękuję.  

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Ja mam pytanie uzupełniające, w ramach zakupu pojazdu do 

Racławic. Rozumie, że tam do tej pory nie było pojazdu specjalnego do przewozu osób 

niepełnosprawnych? 

Głos zabrała Skarbnik, Pani Larysa Zamorska: Pojazd jest, jest bus, tylko, że już wiadomo troszkę 

wysłużony i chcieliby mieć nowy. 

Głos zabrał Radny, Pan Józef Meleszko: Dziękuję. 

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 zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na  

2022 r. (druk nr 410) (11:33:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, 

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

Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski 
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• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

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

(druk nr 411) (11:34:00) 

Przewodniczący Rady, Pan Józef Janeczko poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu, Pani Larysa Zamorska: Zaktualizowano plan dochodów i wydatków 

bieżących i majątkowych w 2022 r. na dzień podjęcia uchwały z uwzględnieniem zmian. Zwiększono 

przychody budżetu w 2022 r. o kwotę ogółem 167.076 zł., w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek 

na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

o kwotę 167.076 zł. W 2022 r., rozchody nie ulegają̨ zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy 

o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia. 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 411) (11:36:00) 

Wyniki imienne: 

• ZA (14): 

Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Ewelina 

Langfort, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Judyta 

Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko 

• WSTRZYMUJE SIĘ (1): 

Dariusz Kolbek 

• BRAK GŁOSU(2): 

Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska 

8. Wnioski i oświadczenia Radnych (11:36:00) 

Głos zabrał Radny, Pan Ryszard Kwiatkowski: Przed świętami do Pana Starosty zgłosiłem się z prośbą 

o załatanie dziury w asfalcie przy wjeździe z ul. Skowrońskiego na ul. Ligonia. Na drugi dzień dziura 

została załatana, ale trzy dni później dziura ponownie się pojawiła. Moja prośba jest taka, aby ponownie 

to zrobić jak należy.  

Głos zabrała Sekretarz Powiatu, Pani Agnieszka Zagórska: Myślę, że nie było możliwości wylania 

asfaltu, ze względu na niskie temperatury. Prośba zostanie przekazana do Wydziału Drogownictwa. 

9. Zamknięcie LI sesji Rady Powiatu (11:38:00) 

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

 

 

 

 

https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65958
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65960
https://www.panolive.eu/live/player_arch.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=powiat_prudnik&pi=65961
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……………………… …………………………… 

      Protokołowała:  Przewodniczący Rady 

Natalia Świczewska  Józef Janeczko 

 


